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1 Úvod 

Horný Liptov patrí od nepamäti medzi významné oblasti Slovenska. Horný Liptov je 

mikroregión s dobre vybudovanou infraštruktúrou, informačnými kanálmi a s dostatkom 

pracovných príležitostí v oblastiach využívajúcich tradície a prírodné danosti. V súčasnej 

dobe dochádza k pomerne postupnému vývoju mikroregiónu, no ten je samozrejme, 

doprevádzaný aj jeho občasnou stagnáciou. 

Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie a analýza rozvoja mikroregiónu Horný Liptov. 

Pozornosť bude zameraná na vybrané projekty, ktoré boli realizované v spomínanom 

mikroregióne. Následne budú aplikované návrhy, ako podporiť rozvoj celého mikroregiónu. 

Prvá kapitola je zameraná na vysvetlenie pojmu región. Tu bude postupne vysvetlený 

vznik regiónov a ich klasifikácia. Nasledujúca časť kapitoly za zaoberá regionálnym 

rozvojom a regionálnou politikou. Koniec kapitoly pojednáva o regionalizácii a jej formách, o 

vysvetlení pojmu regionalizmus. Špeciálna pozornosť je venovaná problematike 

mikroregiónov na Slovensku, ich vzniku a legislatívnemu rámcu. 

Druhá kapitola sa zaoberá územnou analýzou, ktorá vychádza z popisu profilu 

mikroregiónu Horný Liptov. Tento profil obsahuje deskripciu prírodných a kultúrno-

spoločenskyćh predpokladov, vybraných demografických ukazovateľov, medzi ktoré patria 

počet obyvateľov, miera nezamestanosti alebo odvetvová štruktúra mikroregiónu. Ďalej 

kapitola obsahuje popis komunikačnej základne a informácie o Miestnej akčnej skupine 

Horný Liptov, ktorá pracuje na mnohých projektoch prebiehajúcich v mikroregióne. Koniec 

kapitoly je venovaný už spomínanej Miestnej akčnej skupine Horný Liptov, jej členom, 

financovaniu a projektom, na ktorých pracujú. 

Posledná kapitola je zameraná na zhodnotenie vybraných projektov realizovaných na 

Hornom Liptove a konkrétne dopuručenia pre rozvoj tohto mikroregiónu.  

V práci je využitá SWOT analýza, ktorá bola následne ešte vyhodnotená pomocou 

metódy Plus-mínus SWOT analýzy. Medzi ďalšie použité metódy patrí pološtrukturované 

interview so zástupcami MAS Horný Liptov, analýza, syntéza, komparácia, deskripcia a 

využitie druhotných štatistických údajov, na základe ktorých budú vyvodené hodnotiace 

závery. 
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2 Teoretické východiská k riešenej problematike 

2.1 Regióny v základných súvislostiach 

2.1.1 Región 

Pojem región, prípadne rajón je už dlho používaný v rôznych prácach, vedeckej 

literatúre či v každodenných diskusiách. Na jeho definíciu je toľko názorov, z toľkých 

pohľadov je skúmaný  a hodnotený.
1
 Región je zložitý dynamický priestorový systém, ktorý 

vznikol na zemskom povrchu na základe interakcie prírodných a socioekonomických javov.
2
 

Región je časť geografickej (územnej) sféry s komplexom prírodných a socioekonomických 

prvkov a procesov, ktoré sa vyznačujú: 

 špecifickým rozmiestnením, usporiadaním, mierou integrácie a  

 vlastnou priestorovou štruktúrou s vnútornou zákonitou podobnosťou.                      

Týmto sa regióny odlišujú od iných geografických (územných) sfér, regiónov.
3
 Keď však 

regionálny rozvoj stotožňujeme s ekonomickým rozvojom regiónov, taktiež môžeme región 

charakterizovať ako ekonomický subsystém, alebo ako geopriestor s rozvojovým 

potenciálom, či ako geograficky ohraničené územie, ktoré disponuje súborom kvalitatívnych a 

kvantitatívnych podmienok na sformovanie diverzifikovaného územno-hospodárskeho a 

sociálneho systému, územie s vysokou intenzitou ekonomických a sociálnych väzieb, ktoré 

rozvíja optimálne vzťahy s inými regiónmi a je schopné reprodukovať rastové potreby 

prevažne vlastných zdrojov.
4
 

Vymedzenie pojmu región predstavuje variabilnú koncepciu, ktorá sa musí definovať 

v súlade s konkrétnymi požiadavkami.
5
 

2.1.2 Klasifikácia regiónov 

V súčasnosti sa zdôrazňuje pojatie región ako územie, v ktorom existuje previazanosť 

sietí a spoločný záujem na rozvoji regiónu. Taktiež sa berie dôraz na spoločné záujmy 

obyvateľov daného územia alebo ich identifikácia s regiónom. Región je však možné 

vymedziť z mnohých perspektív, ako napríklad: 

                                                 
1
 KLAMÁR, R., Regionálny rozvoj a jeho plánovanie, s. 1. 

2
 BAŠOVSKÝ, O., LAUKO, V., Úvod do regionálnej geografie, s. 118. 

3
 MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J., Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky 

EU, s. 119. 
4
 RAJČÁKOVÁ, E., Regionálny rozvoj a regionálna politika s dôrazom na Slovensko, s. 5. 

5
 MAIER, G., TODLING, F., Regionálna a urbanistická ekonomika 2, s. 25. 
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 hospodársky región (ekonomický región) je účelovo vymedzené územie, na ktoré je 

sústredená pozornosť štátu, alebo v ktorom sa samosprávne subjekty v ňom pôsobiace, 

združili k naplneniu spoločných cieľov, k realizácii spoločných zámerov rozvoja tohto 

územia. Ako typický znak spomínaného územia možno uviesť tesné funkčné vzťahy jeho 

jednotlivých územných častí a významné väzby medzi subjektmi regiónu. Pre definovanie 

hospodárskych regiónov nie je kladená podmienka, aby pokrývali celé územie štátu, 

 správny región je územno správny celok vytvorený za účelom výkonu verejnej správy, 

 problémový región je územie, ktoré má koncentrovanú nenaplnenú mieru 

uspokojovania niektorých z potrieb obyvateľstva a objektívne preukázateľné podmienky 

sťaženej adaptability tohoto územia na pôsobenie tržných mechanizmov, ktorých dôsledkom 

je zaostávanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu.
6
  

Regióny môžeme, ako priestorové útvary, klasifikovať podľa nacionálneho 

(národného) kritéria na:
7
 

 subnacionálne (subnárodné) územie predstavujúce čiastkové územie jedného štátu 

(napr. kraj, NUTS 3 v ČR, kantóny vo Švajčiarsku a pod.), 

 supranacionálne (nadnárodné) územie, ktoré pozostáva z dvoch a viacerých štátov, 

ktoré môžu napríklad reprezentovať región stredná Európa, Benelux, Blízky východ a pod., 

 transnacionálne (transnárodné) územie, kde pôsobia regionálni aktéri z dvoch a 

viacerých štátov, tzn. komunikujú v rôznach jazykoch a kalkulujú náklady spoločných 

projektov v rôznych menových jednotkách (napr. Euroregión Beskydy, Tirolsko a pod.). 

Základom pre vymedzenie regiónu je územie a relatívna komplexnosť funkcií, resp. 

možnosť realizácie aktivít zahŕňajúcich široké spektrum uspokojovania potrieb a záujmov 

sociálnych, hospodárskych a sídelných subjektov. 

Z hľadiska podielu obyvateľstva klasifikujeme regióny na:
8
 

 vidiecke regióny (rural regions) predstavujú regióny, v ktorých viac ako polovica 

obyvateľstva býva vo vidieckych sídlach, 

 polourbánne regióny (semi-urban regions) vidiecke obyvateľstvo tu tvorí menší ako 

polovičný podiel (obyčajne 15-50%), 

 urbánne regióny (urban regions) sú regióny, kde menej ako 15% obyvateľstva býva vo 

vidieckych sídlach. 

                                                 
6
 MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J., Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky 

EU, s. 642. 
7
 MAIER, G., TODLING, F., Regionálna a urbanistická ekonomika 2, s. 115. 

8
 ORESKÝ, M., Regionálny rozvoj, ciele regionálneho rozvoja, typológia regiónov, s. 34. 
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Regióny z hľadiska vzťahu k tvorbe a difúzie inovácií klasifikujeme na tri typy:
9
 

 inovatívne regióny sú typické silným inovatívnym procesom v oblasti regionálneho 

rozvoja v rôznych oblastiach života regiónu (spoločenské, ekonomické, sociálne aspekty a 

pod.), 

 adaptabilné regióny sú regióny, ktoré tzv. dobiehajú inovatívne regióny v regionálnom 

rozvoji, sú akoby medzistupňom medzi inovatívnymi a zaostávajúcimi regiónmi, 

 zaostávajúce regióny sú charakteristické odchodom obyvateľstva, vysokou 

nezamestnanosťou, stagnujúcim rozvojom infraštruktúry a pod. 

Svoje postavenie tiež majú aj regióny NUTS (Nomenclature of territorial units for 

statistics), jedná sa o hierarchický systém regiónov, ktorý zaviedol Eurostat. Delia sa na : 

 NUTS 1 je územie celej krajiny (napr. Slovensko), 

 NUTS 2 je oblasť (napr. Stredné Slovensko), 

 NUTS 3 je kraj (napr. Žilinský kraj), 

 NUTS 4 (LAU 1) je okres (napr. Banská Bystrica), 

 NUTS 5 (LAU 2) je obec (napr. Dúbrava). 

2.1.3 Regionálny rozvoj 

Podobne ako pri definovaní pojmu región, tak aj pri objasňovaní pojmu rozvoj 

môžeme naraziť na neurčitý (ambivalentný) pojem s mnohými význammi. Pojem rozvoj je 

používaný v rôznych súvislostiach, najčastejšie však pojem rozvoj alebo regionálny rozvoj 

býva chápaný ako hospodársky rozvoj regiónu, hlavne teda ako hospodársky rast.
10

 

 Je však je potrebné odlišovať termíny rozvoj a rast. Pojem rozvoj sa najčastejšie chápe 

ako rozšírenie ekonomického systému pri zmenených a progresívnych parametroch rastových 

faktorov. Na druhej strane, pojem rast poukazuje na rozšírenie ekonomických systémov bez 

znemy kvality parametrov základných rastových faktorov.
11

 

 Akademický prístup chápe regionálny rozvoj ako aplikáciu náuk, hlavne ekonómie, 

geografie, a sociológie, ktoré riešia javy, procesy, vzťahy systematicky vymedzeného územia 

a sú ovplyvnené prírodno-geografickými, ekonomickými a sociálnymi podmienkami v danom 

regióne. Primárne je hľadanie příčinných zákonitostí, rozmiestňovanie ekonomických 

činností, nerovnomerného osídľovania územia a naväzujúce hľadanie nástrojov pre 

ovplyvnenie týchto procesov, ovplyvniteľných a neovplyvniteľných faktorov rozvoja apod. 

                                                 
9
 ORESKÝ, M., Regionálny rozvoj, ciele regionálneho rozvoja, typológia regiónov, s. 35. 

10
 MAIER, G., TODLING, F., Regionálna a urbanistická ekonomika 2, s. 43. 

11
 TVRDOŇ, J., HAMALOVÁ, M., ŽÁRSKÁ, E., Regionálny rozvoj, s. 126.  
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Toto chápanie regionálneho rozvoja sa často nazýva regionalistikou a je typické pre 

akademickú sféru. Občas je tiež nazývané regionálnou vedou. No tiež treba povedať, že tento 

termín nie je správny, lebo termín regionálna veda je len jedným zo smerov výskumu 

regionálneho rozvoja, který bol vytvorený Walterom Isardom a ktorý je typický svojími 

neoliberálnymi východiskami.
12

 Ako možno vidieť z grafu 2.1, chápanie regionálneho rozvoja 

je ovplyvnené akademickým a praktickým prístupom. 

 

 Graf 2.1 Dvojaké chápanie regionálneho rozvoja a regionálnej politiky 

 

Zdroj:[ Regionální rozvoj, východiská regionálního rozvoje, regionální politika, teorie,strategie a programování, 

12.3.2012] 

  

 Z vyššie napísaných dvoch definícií regionálneho rozvoja je jasný charakter 

rozdielneho pojatia spomínaného pojmu. Tieto pojatia sú do istej miery na sebe závislé, čiže 

sa vzájomne ovplyvňujú prostredníctvom existujúcich väzieb alebo spoločných prvkov, ale na 

druhej strane sú do určitej miery nezávislé, hlavne v krátkom a stredne dlhom období. 

Akademické pojatie regionálneho rozvoja vytvára pre regionálnu politiku poznatky, ktoré sú 

následne využité pre praktické pojatie tohoto pojmu. Ide hlavne o charakteristiku regiónu, 

jeho rozvojových potenciálov, nedostatkov v rozvoji a následné hľadanie nástrojov 

regionálnej politiky.  

                                                 
12

 MALINOVSKÝ, J., WOKOUN, R. a kol., Regionální rozvoj-východiská regionálního rozvoje, regionální 

politika, teorie, strategie a programování, s.12. 

Regionálny rozvoj 

- aplikácia náuk 
(geografia,ekonómia, 
sociológia, a pod.) 

- akademický prístup 

Regionálny rozvoj 

- vyššie využitie a 
zvýšenie potenciálu 
regiónu 

- praktický prístup 

Regionálna politika 

- ovplyvnenie 
rozmiestnenia 
socioekonomických 
aktivít 
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Všeobecne teda možno povedať, že regionálny rozvoj je súbor sociálnych a 

hospodárskych  procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne. 

 Z geografického ponímania možno usúdiť, že pojem regionálny rozvoj je 

predovšetkým chápaný ako súhrn ekonomicko-sociálnych procesov, ktoré prebiehajú v 

prírodno-spoločenskom prostredí regiónu. Musia však využívať, ale aj rešpektovať 

podmienky a zvláštnosti tohto prostredia. 

2.1.4 Regionálna politika 

Pod pojmom regionálna politika rozumieme ovplyvňovanie procesov v jednotlivých 

územiach štátu alebo väčšieho ekonomického priestoru prostredníctvom verejného sektoru. 

Má však korigovať priestorovú alokáciu, ktorá je vytvorená trhom. Regionálna politika sa 

snaží o ovplyvnenie väčších územných celkov a tak sa stáva stále viac a viac významnejšou. 

 Vládna regionálna hospodárska politika sa zameriava na posilnenie výkonnosti v 

problémových regiónoch prostredníctvom zmien v priestorovom rozmiestňovaní 

ekonomických aktivít a lokalizačných podmienok.
13

 

 Čo sa týka vývoja regionálnej politiky na Slovensku, tak tá sa začala formovať po roku 

1990. Vláda SR uznesením č.390/1991 schválila zásady regionálnej hospodárskej politiky, 

ktoré predstavovali návrh systémových krokov pri riešení regionálních otázok a regulovaní 

rozvoja v problémových územných celkoch. Týmto dokumentom sa Slovensko prihlásilo 

k základným princípom a cieľom regionálneho plánovania, ktoré zodpovedá zásadám 

európskeho štandardu Európskej charty regionálneho/priestorového plánovania.
14

 Regionálna 

politika sa po roku 1990 začala orientovať hlavne na monitorovanie rastu regionálnych 

disparít. Prevládali problémy s nadmerným prerozdeľovaním  finančních prostriedkov cez 

štátny rozpočet, ako aj nedostatkom projektových manažérov.
15

 

 Roku 1997 vláda SR schválila Koncepciu štátnej regionálnej politiky a bol tiež 

vypracovaný rad dokumentov, ktoré súvisia s cezhraničnou a medzinárodnou spoluprácou, 

s integráciou do EÚ a s možnosťou poskytnutia pomoci zo spomínaných fondov. 

 V rokoch 1999-2004 sa regióny aj regionálna politika vyvíjali v súlade s integračnými 

iniciatívami a so vstupom Slovenska do EÚ. Slovensko prijímalo aj finančnú pomoc 

z programov únie: PHARE, ISPA a SAPARD pre rozvoj jeho regiónov. 1.mája 2004 sa 

Slovensko stalo členom Európskej únie, to znamená, že začalo využívať podporu aj zo 

                                                 
13

 MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J., Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky 

EU, s. 55. 
14

 http://www.cpk.sk, 22.3.2012. 
15

 SLOBODA, D., Slovensko a regionálne rozdiely, s. 30. 

http://www.cpk.sk/
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štrukturálnych fondov a takisto aj z Kohézneho fondu. Inštitucionálne zabezpečenie 

regionálnej politiky SR má 3 úrovne – centrálnu (Vláda SR, Ministerstvo výstavby a 

regionálneho rozvoja, ústredné orgány štátnej správy) a na samosprávnej úrovni regionálnu 

(samosprávne kraje) a lokálnu (obce) s príslušnými kompetenciami.
16

 

2.1.5 Regionalizácia a jej formy 

Regionalizácia je činnosť zameraná na vymedzenie regiónov. Je teda v zmysle 

vyčleňovania regiónov jednou z hlavných a tradičných metód regionálnej geografie. Vo 

viacerých definíciách možno nájsť zhodu v tom, že ide o proces vydelenia územmných 

jednotiek, ktoré majú určitý znak a ich oddelenie na území, ktoré tento znak nemajú.
17

 

Regionalizácia predstavuje tradičnú a neodmysliteľnú metódu, ktorá slúži na vyhraničovanie 

regiónov a jej zmyslom je zjednodušenie komplexného obrazu reality.
18

 Regionalizácia sa 

teda môže definovať ako vytváranie územných hraníc na základe určitých princípov alebo 

podrobných kritérií, resp. spájanie územných jednotiek do regiónov.
19

 Podľa foriem 

rozlišujeme tieto typy regionalizácie:
20

 

 individuálna (typologická) regionalizácia,  

 jednostupňová alebo mnohostupňová regionalizácia. 

Praktická potreba regionalizácie spočíva v nasledovných činnostiach: 

 riadenie spoločnosti, 

 riešenie rozvojových potrieb, 

 objektívne stanovenie ekonomických nástrojov riadenia, 

 riešenie rozvojových disparít, 

 výskumné účely. 

Metodický postup regionalizácie: 

1. stanovenie cieľa regionalizácie, 

2. stanovenie veľkosti priestorovej jednotky (stupňa), 

3. stanovenie ukazovateľov regionalizácie, 

4. výber metódy, 

5. kartografické znázornenie a popis regiónov. 

                                                 
16

 RAJČÁKOVÁ, E., Regionálny rozvoj a regionálna politika, s. 66. 
17

 LAUKO, V., Regionálny rozvoj, s. 14. 
18

 OREMUSOVÁ, D., Regionálny rozvoj, s. 78. 
19

 MAIER, G., TODLING, F., Regionálna a urbanistická ekonomika 2, s. 35. 
20

 OREMUSOVÁ, D., Regionálny rozvoj, s. 79. 
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2.1.6 Regionalizmus 

Pojem regionalizmus sa začal objavovať už na začiatku 20. storočia. Hovorí sa o 

procesoch, ktoré  odborníci  nazývajú regionálne integrácie. Pod pojmom regionalizmus 

rozumieme  úsilie o väčšiu nezávislosť, resp. samostatnosť oblastí. Regionalizmus
21

 sa potom 

chápe ako umelecké hnutie zamerané témou i dosahom na danú oblasť. Regionalizmom
22

 (z 

latinského „regio” kraj alebo krajina) rozumieme štúdium charakteristických znakov a 

zvláštností jedného kraja, jednej oblasti a taktiež snahu ich zachovať, rozvíjať a využívať ich 

cieľavedomú prácu k rozvoju oblasti v rámci vyššieho a nadradeného celku. 

Vznik regionalizmu sa datuje do dvoch vĺn. Prvá vlna bola na prelome 18. a 19. 

storočia, vznikol ako reakcia na silné úsilie o centralizáciu moci vyspelých štátov. Druhá vlna 

je typická pre 60. roky 20. storočia, išlo o reakciu na postupujúcu globalizáciu a centralizáciu 

nadštátnych organizácií. V súčasnosti nastupuje do popredia tzv. tradičný regionalizmus, 

ktorý vychádza z etnika žijúceho v danom regióne, kde dochádza ku kultúrnemu 

zviditeľňovaniu, zriaďovaniu škôl, knihovien, kultúrne zameraných spolkov a sú udržiavané 

regionálne tradície. Pre druhú vlnu je typický súdobý regionalizmus. Súdobý regionalizmus sa 

delí na : 

 politický regionalizmus, kde je hlavným cieľom získanie autonómie regiónov a  

 funkčný regionalizmus, kde je cieľom získanie legislatívnych a ekonomických    

právomocí pre vlastné rozhodovanie. 

Súdobý regionalizmus sa snaží o : 

 vytvorenie samosprávy so širokými právomocami, 

 existenciu regionalisticky zameraných politických strán a spoločenských organizácií, 

 zapojenie do nadnárodných zoskupení, ktoré pôsobia pre presadzovanie regionálnych 

záujmov, aby sa vyrovnávali vplyvy integračných procesov (napr. Euroregióny – 

Euroregión Šumava), 

 orientáciu firiem na regionálnu sféru, 

 udržiavanie  a obnovu tradičných regionálnych aktivít vrátane regionálnej symboliky, 

 rozvoj oznamovacích prostriedkov regionálneho pôvodu a 

 násilné formy presadzovania regionálnej autonómie. 

                                                 
21

 KOLEKTÍV AUTOROV, Slovník cudzích slov, s. 201. 
22

 CUŘÍN, F., Regionální prvky ve vyučování českému jazyku,  s. 5. 
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2.2 Mikroregióny 

2.2.1 Čo je to mikroregión 

Región pochádza z latinských slov „region“  a „regionis“, v preklade to znamená smer, 

hranica alebo krajina. Regiónom  sa podľa zákona č. 248/2000 Zb.  o podpore regionálneho 

rozvoja rozumie územný celok, který je vymedzený pomocou administratívnych hraníc krajov, 

okresov, obcí alebo združení obcí. Regióny sa delia na prirodzené a umelé, resp. účelové. Pod 

pojmom prirodzený región možno rozumieť územný celok vymedzený prirodzenými hranicami, 

napr. územie chránených krajinných oblastí alebo národných parkov apod. Pojem umelý región 

znamená, že skupina regiónov bola vytvorená umelo za nejakým účelom, napr. politickým, 

ekonomickým, administratívnym, atď. Účelovým regiónom môže byť tiež združenie obcí alebo 

miest, ktoré nie sú vymedzené hranicami, ako okresy alebo kraje. Regióny sa ďalej rozlišujú na 

makroregióny,mezoregióny či najmenšie mikroregióny.23 

Doposiaľ nebol termín mikroregión, resp. mikroregionálne združenie obcí 

jednoznačne definovaný. Možno ho však chápať ako geograficky ohraničené územie, ktoré 

má nejaké spoločné charakteristiky, či už demografické, historické, kultúrne a pod. Na 

Slovensku je v súčasnosti v evidencii 245 mikroregiónov, členmi ktorých je okolo 2500 obcí, 

no niektoré z nich však môžu byť členmi viacerých združení. Po následnej extrakcii je ich 

výsledný počet okolo 1880, čo je asi 65 % všetkých dedín a miest na Slovensku. 

Mikroregión možno tiež rozumieť aj ako dobrovoľné združenie obcí a miest za účelom 

riešenia spoločných problémov a za účelom hľadania spoločných ciest rozvoja príslušného 

územia. V zmysle zákona je predmetom činnosti takéhoto združenia obvykle oblasť 

sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (hlavne zhromažďovanie, odvoz a 

spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, 

oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch. Svojou činnosťou združenie obcí napomáha 

vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku. Vidiecke 

mikroregionálne združenia vznikajú aj preto, aby mohli efektívne pripraviť rozvojové 

programy za účelom zvýšenia kvality života na vidieku. Aby sa takéto združenia obcí odlíšili 

od združení (občianskych, záujmových), kde členmi môžu byť fyzické, či iné právnické 

osoby, resp. od regionálnych združení (väčší záber územia – regiónu), používa sa pre ich 

označenie pojem mikroregionálne združenie obcí, resp. skrátene mikroregióny.
24

 

                                                 
23

 LEDNICKÝ, V.,  VANĚK, J. Strategie rozvoje malého a středního podnikání v marginálních příhraničních 

oblastech České republiky. s. 153. 
24

 www.sazp.sk, 25.3.2012. 

http://www.sazp.sk/
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Mikroregióny sú ďalším typom regiónov, ktoré možno použiť ako priestorové 

jednotky pre porovnávanie regionálnych rozdielov na Slovensku. Mikroregióny možno 

definovať ako „územné celky, v ktorých sú najviac uzatvorené regionálne procesy, najmä 

dochádzka za prácou a službami. Dosahujú najvyšší stupeň integrity.
25

 

Ďalšia definícia poukazuje na to, že mikroregión je vymedzený ľudskými aktivitami a 

činnosťami. Vzniká spojením dvoch a viacerých obcí, ktoré majú presne vymedzenú rozlohu 

podľa katastrálnych území jednotlivých obcí. Mikroregióny sú tvorené hlavne vidieckymi 

oblasťami. Existujú tri hlavné dôvody zlučovania obcí: 

a) riešenie spoločne vytýčeného smeru rozvoja a problémov, 

b) zaistenie výkonu istých oblastí verejnej správy, 

c) posilnenie menej rozvinutých obcí a zvýšenie ich samostatnej pôsobnosti z hľadiska 

projektovania, financovania atď. 

Mikroregióny sú tiež charakterizované na základe identifikácie centier osídlenia a ich 

spádovosti podľa dochádzky za prácou a do škôl. Existuje viacero ukazovateľov pre potreby 

určenia centier mikroregiónov. Pre každý ukazovateľ  boli zvolené kvantitatívne hodnoty, 

ktoré umožnili odlíšenie centier osídlenia.
26

 

Ukazovatele pre identifikáciu centier mikroregiónov:
27

 

a) Centrá osídlenia podľa počtu obyvateľov – počet obyvateľov je hlavým kritériom 

pre stanovenie východiskového počtu obcí. Hlavným ukazovateľom bol priemerný počet 

obyvateľov vidieckej obce, vzniklo tak šesť kategórií osídlenia podľa počtu obyvateľov. 

1. kategória má 500-999 obyvateľov, 

2. kategória má 1000 – 1999 obyvateľov, 

3. kategória má 2000 – 2999 obyvateľov, 

4. kategória má 3000 – 4999 obyvateľov, 

5. kategória má 5000 – 9999 obyvateľov, 

6. kategória má 10000 a viac obyvateľov. 

b) Centrá osídlenia – historická kontinuita – pri skúmaní tohto ukazovateľa ide 

predovšetkým o komparáciu vybavenosti centier osídlenia v desaťročných časových 

intervaloch. 

                                                 
25

 BAŠOVSKÝ, O., LAUKO, V., Úvod do regionálmej geografie, s. 87. 
26

 http://www.komunal.eu, 12.2.2012. 
27

 http://www.komunal.eu, 20.3.2012. 

http://www.komunal.eu/
http://www.komunal.eu/
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c) Administratívne centrá – historická kontinuita – do úvahy boli brané úroveň 

okresov a súčasných spoločných obecných úradov (napr. sídlo obecného úradu mimo centra/v 

centre, sídlo územného obvodu, a pod.). 

d) Školské centrá – školské centrá patria spolu so zdravotníckymi zariadeniami medzi 

najstabilnejšie, pri kategorizácii sa využívajú počty žiakov v školách. 

e) Zdravotnícke centrá – pri kategorizácii boli využité počty ambulancií a lekární v  

jednotlivých okresoch. 

f) Centrá dochádzky za prácou – z hľadiska vymedzenia centier dochádzky za prácou 

bolo použité kritérium počtu dochádzajúcich obyvateľov do jednotlivých centier za prácou. 

g) Centrá dochádzky do škôl - z hľadiska vymedzenia centier dochádzky do škôl bolo 

použité kritérium počtu dochádzajúcich obyvatelľov do jednotlivých škôl. 

h) Dopravné centrá – sú využité počty diaľkových a medzinárodných liniek, ktoré stoja 

v danej obci. 

i) Matričné centrá – toto kritérium zahŕňa napr. existenciu zdravotníckeho zariadenia s 

pôrodníckym oddelením, obradnú sieň, počet matričných udalostí vo vybraných obciach. 

j) Finančné centrá – za finančné centrá boli vybrané tie obce, v ktorých sa nachádzala 

aspoň jedna banka. 

2.2.2 Legislatívny rámec mikroregionálnych združení na Slovensku  

Na Slovensku dochádza k spájaniu sa obcí do združení, či regiónov na báze 

partnerstva pri riešení spoločných úloh, ktoré sú finančne a investične náročné. Ak sa vo 

všeobecnosti inštitúcie, skupiny a jednotlivci v komunite alebo mikroregióne rozhodli 

spolupracovať na rozvoji svojho regiónu a ak už prekonali isté etapy svojho vývoja, 

vybudovali si potrebnú dôveru medzi sebou a môžu sa nazvať partnermi, je prirodzené, aby si 

vytvorili formálnu štruktúru cez oficálnu registráciu takéhoto združenia.
28

 Z hľadiska 

právneho ukotvenia mikroregiónov prevláda v súčasnosti forma združenie právnických osôb. 

Mnohé združenia vznikli v zmysle zákona 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (novelizáciou č. 295/1992 Zb.), ktorý umožňuje obciam zriadiť 

spoločné obecné úrady, tzv. spoločné úradovne na základe dobrovoľnosti a vzájomnej 

výhodnosti. No nevytvárajú však priestor pre partnerstvo založené na báze verejného a 

súkromného sektora. 

Začiatkom 90-rokov začali vznikať aj záujmové združenia právnických osôb, ktoré 

umožňujú okrem obcí vstup aj iným právnym subjektom, tie však neumožňujú členstvo pre 

                                                 
28

 HRADISKÁ, A., Úloha partnerstiev pri financovaní rozvoja vidieka, s. 259. 
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fyzické osoby z občianskeho sektora. Základným právnym predpisom, ktorý upravuje činnosť 

takéhoto zrduženia je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov, a to v § 20 písm. f až § 20 písm. j.  

Mikroregióny, či združenia obcí vytvárajú východiskovú pozíciu pre vznik Miestnych 

akčných skupín, ktoré sa orientujú na implementáciu integrovanej stratégie v súlade s 

prístupom LEADER. Miestná akčná skupina, ktorá sa chce uchádzať o tzv. štatút MAS zo 

strany riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva SR pre realizáciu opatrenia osi 4 – 

prístup LEADER je povinná registrovať svoje združenie podľa Zákona o združovaní občanov 

z roku 1990 (83/1990 Zb.) a splniť tak kritérium verejno-súkromného partnerstva v zmysle čl. 

59 písm. e, nariadenia Rady /ES) č. 1698/2005.  

Prístup LEADER
29

 (z franc. Liaison entre actions de développement de l´économie 

rurale – prepojenie akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky) predstavuje metódu mobilizácie a 

realizácie rozvoja v miestnych vidieckych spoločenstvách. Tento prístup vznikol z iniciatívy 

Európskej komisie začiatkom 90. rokov ako pilotný projekt pre podporu integrovaných aktivít 

alebo rozvojových schém, ktoré sú programované a realizované výhradne na miestnej úrovni. 

Princípy prístupu Leader sú založené na podpore integrovaného a trvalo udržateľného rozvoja 

vedeného zdola nahor, na partnerstve viacerých inštitúcií z rôznych sektorov (verejný sektor 

je zastúpený maximálne 50% účasťou v rozhodujúcich orgánoch). Leader je založený na 

spoločnom rozhodovaní o budúcnosti rozvoja územia, využití miestnych zdrojov (prírodných, 

materiálnyych, ľudských, finančných a pod.) a tiež na rozvoji občianskej spoločnosti na 

miestnej úrovni. 

Miestna akčná skupina (MAS) v prístupe Leader:
30

 

 MAS je viacsektorové partnerstvo všetkých aktérov, teda zodpovedných inštitúcií, 

jednotlivcov, ktorým záleží na rozvoji vlastného územia, 

 podľa noriem EÚ má ísť o skupinu, ktorá sa skladá z predstaviteľov samosprávy, 

miestnych podnikateľov a predstaviteľov občianskeho života, 

 skupina sa musí pretvoriť v partnerstvo, ktoré sa dohodne na rozvojových prioritách, 

ktoré vyústia do spracovania rozvoja územia.  

 

 

 

 

                                                 
29

 https://sites.google.com/site/leaderzsk/%C4%8Dojeleader, 5.4.2012. 
30

 ttps://sites.google.com/site/leaderzsk/%C4%8Dojeleader, 7.4.2012. 
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Mikroregionálne, resp. záujmové združenia obcí môžu byť registrované:
31

 

 na Ministerstve vnútra SR v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v 

znení neskorších predpisov ako občianske združenie, 

 na Krajských úradoch (KÚ) – odboroch Všeobecnej vnúrornej správy v Registri 

záujmových združení právnických osôb:  

o v zmysle  § 20 b - f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov ako združenie obcí, 

o v zmysle  § 20 i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 

znení ako záujmové združenie právnických osôb. 

Všetky druhy združení sú právnickými osobami. 

Význam mikroregionálnych združení obcí:
32

  

 spoločnými  silami podnecujú rozvoj v obciach MR, pripravujú program a dokumenty, 

teda územné plány, program hospodársko-sociálneho rozvoja, stratégie trvalo udržateľného 

rozvoja a pod., 

 môžu byť príjemcami finančných podpôr z národných (Program obnovy dediny), ale 

aj európskych zdrojov (predvstupné, či štrukturálne fondy EÚ), 

 začiatok celej spolupráce obyvateľov vidieka, záujem o spájanie, delenie si 

kompetencií a zdieľanie spoločných problémov aj ziskov. Táto spolupráca môže byť 

zárodkom budúcej municipalizácie, ktorá je v západnej Európe základným princípom verejnej 

správy na komunálnej úrovni. 

2.2.3 Financovanie mikroregionálnych združení  

Mikroregióny a ich fungovanie je závislé od kvality ľudských zdrojov reprezentovaných 

osobami manažujúcimi tieto mikroregióny, tak aj od kvality ľudských zdrojov, ktoré tvoria 

mikroregionálne spoločenstvo a jeho ochoty a schopnosti aktivizovať sa v prospech potrieb 

mikroregiónu. Táto aktivita je, samozrejme, podmienená aj schopnosťami a možnosťami 

generovať finančné zdroje na spoločné aktivity. Najväčší počet subjektov, resp. združení 

funguje na báze tzv. „skladania sa do spoločnej kasy”. Iný spôsob získania finančných 

prostriedkov sa viaže na spoločné riešenie projektov, ktoré sú zamerané na riešenie 

spoločných problémov.
33

 

                                                 
31

 http://www.sazp.sk/mikroregiony/, 25.2.2012. 
32

 http://www.sazp.sk/mikroregiony/, 23.2.2012. 
33

 FALŤAN, Ľ., Regionálny rozvoj Slovenska v európskych integračných kontextoch, s. 197. 
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Na realizáciu projektov, ako aj mnohých aktivít sú teda potrebné finančné prostriedky. 

Financie na realizáciu projektov nie sú k dispozícii v plnej výške rozpočtu projektu. Práve 

preto tieto finančné prostriedky treba často hľadať a aj vyskladať z rôznych zdrojov. Vo 

všeobecnosti by sa mikroregionálne združenia mohli zameriavať na nasledovné zdroje:
 34

 

 štátne fondy a dotácie,  

 súkromné nadácie, 

 verejné inštitúcie, t.j. domáce a zahraničné (EÚ), 

 miestne zdroje, t.j. financie obcí, miestnych podnikateľov a príspevky od miestnych 

obyvateľov, 

 regionálne zrdoje – regionálne samosprávy, 

 štátne podporné úverové schémy, 

 komerčné bankové úvery. 

Samozrejme, že v praxi treba počítať s viacerými variantami financovania projektov. 

Mikroregión môže mať počas svojho plánovania tiež k dispozícii tzv. zárodkový fond, to 

znamená, že daný projekt je spolufinancovaný napr. zahraničím. Nevýhodou zárodkových 

fondov je, že poskytovateľ fondu môže do určitej miery diktovať pravidlá poskytovania 

finančných zdrojov. Pri tomto spôsobe financovania môže byť stanovená nasledovná miera 

spolufinacovania (viď Tab. 2.1). 

 

Tab. 2.1:  Príklad financovania projektu 

Typy projektov Spolufinancovanie 

Ziskové-podnikateľské 30-50% z vlastných zdrojov 

Nezikové-verejnoprospešné 10-20% z vlastných zdrojov 

Zdroj: Príručka PHSR, 2002 

  

                                                 
34
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3 Socioekonomický profil mikroregiónu Horný Liptov 

3.1 Lokalizačné predpoklady Horného Liptova 

3.1.1 Prírodné podmienky 

RELIÉF A POLOHA 

Mikroregión Horný Liptov (viď obr. 3.1) sa nachádza v severnej časti stredného 

Slovenska, v strede Liptovskej kotliny, preteká ním najdlhšia slovenská rieka Váh. Na juhu je 

tento mikroregión ohraničený pohorím Nízke Tatry, na severe časť Vysokých Tatier, kde sa 

na západe pripájajú Západné Tatry. V mikroregióne je tiež veľmi bohaté zastúpenie 

významých osobností, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili. 

 

Obr. 3.1: Mapa mikroregiónu Horný Liptov a označenie mikroregiónu na mape Slovenska 

 

Zdroj: [http://www.hornyliptov.sk, www.nsrv.sk, 23.3.2012] 

 

 Územie Horného Liptova leží vo východnej časti okresu Liptovský Mikuláš, ktorý 

patrí do Žilinského samosprávneho kraja, leží v kotlinovej krajine a je z južnej a severnej 

strany lemovaný vysokým pohorím Nízkych, Vysokých a Západných Tatier. Mikroregión 

hraničí na severe s Poľskom, no neexistuje žiadny spoločný hraničný prechod s výnimkou 

turistických prechodov na poľskú stranu v oblasti Kasprovho vrchu. Na juhu hraničí s 

regiónom Horehronie a na východe s regiónom Spiš. Spomínané územie leží na osi hlavného 

medzinárodného dopravného koridoru východ – západ, čomu zodpovedá aj rozvinutá cestná a 

železničná infraštruktúra.
35
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KLIMATICKÉ POMERY  

Vzhľadom na polohu a veľkú výškovú členitosť je klíma rôznorodá. Najteplejšou 

časťou je Liptovská kotlina v okolí rieky Váh, ktorá patrí do mierne teplej klimatickej oblasti 

s priemernými ročnými teplotami 6°C a priemernou teplotou v júli 16°C. Smerom k horám sa 

priemerná ročná teplota znižuje a na vrcholových častiach pohorí klesá na hodnotu 2 - 30°C. 

Najväčšie množstvo zrážok spadne prevažne v júli a najmenšie vo februári. 

 

HYDROLOGICKÉ POMERY 

 Územie Horného Liptova je charakteristické zníženým výskytom hmiel. Tým sa výrazne 

odlišuje od Dolného Liptova, ktorý patrí do oblasti kotlín s vyšším počtom dní s hmlami. Horný 

Liptov je výnimočný z hľadiska akumulácie podzemných vôd. Významná je aj koncentrácia 

minerálnych prameňov medzi Závažnou Porubou a Liptovským Hrádkom (Závažná Poruba, 

Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň), Konskou až Pribylinou (Konská, Jamník, Jakubovany, 

Vavrišovo, Pribylina). 

 

FAUNA A FLÓRA 

Fauna aj flóra Horného Liptova je veľmi pestrá. Z hľadiska štruktúry krajiny sa jedná 

o pasienkovo-lesnú krajinu. Podiel lesov presahuje 65%, pričom podiel lúk a pasienkov je asi 

25%. Vysoký podiel lúk a pasienkov umožňuje rozvoj chovu oviec a hovädzieho dobytka, 

ktoré majú na tomto území tradíciu. Významným fenoménom územia je vysoká koncentrácia 

osobitne chránených častí prírody a krajiny. Treba spomenúť hlavne Tatranský národný park 

(TANAP) a Národný park Nízke Tatry (NAPANT), ktoré sú súčasne aj nadregionálnymi 

biocentrami. Podiel chránených území s vyšším stupňom ako 3 je viac ako 11%, pričom 5. 

stupeň ochrany predstavuje viac ako 6% z výmery celého okresu. Aj napriek priaznivej 

štruktúre krajinnej pokrývky a existencie rozsiahlych oblastí významných z hľadiska 

zachovania biodiverzity, je územie Horného Liptova ovplyvnené existenciou sídelných 

aglomerácií, ktoré z hľadiska prenosu emisií narušujú životné prostredie.
36

 

Z hľadiska živočíšstva
37

 sú typické obojživelníky ako salamandra škvrnitá, mlok 

vrchovský a mlok karpatský. Plazy sú menej zastúpené, no nájdeme tu jaštericu živorodú 

alebo vretenicu obyčajnú. Veľmi bohato je celé horské pásmo oživené vtáctvom. Z kurovitých 

vtákov sa tu vyskytujú hlucháň, tetrov, jariabok hôrny, orešnica perlavá, murárik 

červenokrídly, drozd kolohrivý a i. Z dravých vtákov je rozšírený jastrab obyčajný, myšiak 
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hôrny či sokol sťahovavý. V potokoch a riekach aj vo Váhu žije mnoho druhov rýb, ako je 

pstruh potočný, lipeň, hlaváče ale aj hlavátky. Z drobných cicavcov je hojne zastúpený plch a 

veverica, z mäsoţravcov kuna skalná i hôrna a líška. Z väčších šeliem je rozšírený rys, najmä 

vo Veľkej Fatre. Z párnokopytníkov sa hojne vyskytuje diviak a jeleň karpatský. 

Rastlinstvo tejto oblasti má veľkú pestrosť a závisí od výškovej zonácie a troficko-

hydrických podmienok. Významný je výskyt chránených a ohrozených druhov rastlín v 

močiarnych spoločenstvách. Jedná sa o kľukvu močiarnu, tučnicu obyčajnú, ostricu sivastú, 

žltohlav európsky, vŕbu plazivú rozmaríno listú a iné. Stromovú vegetáciu v údolí riek a 

potokov tvoria lúžne lesy podhorské a horské, v ktorých prevláda jelša sivá a lepkavá, krovité 

vŕby s vtrúseným smrekom, jaseňom a javorom. Trhanie chránených druhov je prísne 

zakázané. Môžeme vidieť poniklec slovenský, šafran Heufelov, prvosienku holú, horec, 

veternicu narcisokvetú, ľaliu zlatohlavú, astru alpínsku, plesnivec alpínsky a mnohé ďalšie.
38

 

3.1.2 Kultúrne a spoločenské podmienky 

  Na Liptove je vo všeobecnosti najväčší počet kultúrno-historickyćh pamiatok v 

Žilinskom kraji. Celý región je bohatý na pamiatky z rôznych historických období. Podľa 

regionalizácie cestovného ruchu patrí územie do Liptovského územného regiónu cestovného 

ruchu, ktorý je zaradený medzi regióny cestovného ruchu I. kategórie s medzinárodným 

významom. Medzi lokality vyššieho významu s vyššou vybavenosťou a návštevnosťou patria 

predovšetkým Závažná Poruba, Liptovský Ján, Bocká dolina, Pribylina, Liptovská Kokava a 

Východná. Celý región má významné cezhraničné väzby na Poľsko. Zručnosti obyvateľstva 

sa tvoria a upevňujú v záujmových zoskupeniach, združeniach, kluboch, neformálnych 

skupinách. 

Silnými skupinami so špecifickými zručnosťami sú včelári, filmári, fotografi, znalci 

miestnej prírody – ochranári, poľovníci, rybári, drevorezbári, maliari a iní tvoriví umelci 

zoskupení hlavne okolo združenia ART Štúdio Liptovský Hrádok a Základnej umeleckej 

školy Liptovský Hrádok respektíve Centra voľného času Liptovský Hrádok. Významnou 

inštitúciou pre zveľaďovanie a zachovanie tradičných zručností obyvateľov je Národopisné 

múzeum v Liptovskom Hrádku, ktorého súčasťou je výnimočná expozícia ovčiarstva, banícke 

expozície a Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Poriadaním rôznych tematických dní 

(Ovčiarska nedeľa, Včelárska nedeľa a podobne) a súťaží vytvára múzeum prostredie 

priaznivé rozvoju širokej škály zručností obyvateľov a budovania hrdosti na región. 
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Nasledovaniahodným príkladom spojenia sa rôznych subjektov so spoločným záujmom je 

Združenie cestovného ruchu Jánska dolina. 

Horný Liptov má dobre rozvinutú sieť dobrovoľných hasičských zborov, Slovenského 

červeného kríža a rôznych folklórnych či divadelných súborov. V každej obci je knižnica 

a viaceré obce podporujú rozvoj remesiel a zachovanie tradičných kultúrnych hodnôt cez sieť 

informačných a komunitných centier. Mikroregionálne územia (v dolinách či podhorí vrchov) 

sú zorganizované do občianskych združení, ktoré nadobudli za roky aktívnej činnosti 

zručnosti v zapájaní obyvateľov do rozhodovania v regionálnom rozvoji a realizácii malých 

občianskych projektov. Takisto rôzne športové kluby a záujmové združenia vytvárajú 

kapacitu pre aktívny život obyvateľov Horného Liptova. Významné sú turistické, futbalové 

a lyžiarske kluby. Silným fenoménom je vodáctvo, ktoré sa rozvíja predovšetkým na divokej 

rieke Belá, ale aj na Čiernom Váhu a Váhu. V medzinárodnom meradle máme úspešných 

cyklistov, lyžiarov a volejbalistov. Organizovaním rôznych medzinárodných športových 

súťaží získavajú obyvatelia Horného Liptova sebavedomie a organizačné kompetencie. 

Obyvatelia Horného Liptova sú hrdí na tradíciu murárskych majstrov, ktorí stavali aj 

Budapešť. 

Na báze v minulosti silnej fabriky Tesla Liptovský Hrádok vyrástlo množstvo malých 

súkromných elektrotechnických a programátorských firiem, ktoré sa angažujú v informačných 

a telekomunikačných technológiách. 

Dlhoročnou podporou malých komunitných projektov vytvára Komunitná nadácia 

Liptov prostredie priaznivé pre nadobudnutie zručností v oblasti prípravy a manažmentu 

projektov. Nezisková organizácia A-projekt n. o. systematicky vzdeláva a má akreditované 

kurzy zamerané na strategické plánovanie, projektový manažment a budovanie kľúčových 

kompetencií obyvateľov v prospech ich aktívneho prístupu k získaniu vhodnej pracovnej 

príležitosti alebo samozamestnaniu sa. Regionálna rozvojová agentúra Liptov, pobočka 

Liptovský Hrádok, zas poskytuje systematické poradenstvo pre získanie finančných 

prostriedkov a úspešnú implementáciu projektov. Všetky tieto možnosti obyvatelia Horného 

Liptova hojne využívajú.
39

 

Taktiež školy sú veľmi dôležitou súčasťou každodenného života. Každý musí 

absolvovať minimálne základnú školskú dochádzku. Na území mikroregiónu je pomerne 

veľké množstvo základných škôl, každá väčšia obec má svoju základnú školu. Problém je 

však s materskými školami, ktorých je na územi nedostatok a tak musia rodičia svoje deti 
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dopravovať do mesta Liptovský Hrádok, kde sú tri. Materské školy nemajú určené školské 

obvody a predškolská výchova nie je povinná. Z toho vyplýva, že je veľmi tažké 

predpokladať, koľko detí bude jednotlivé predškolské zariadenia navštevovať. 

Prevádzkovanie materských škôl je originálnou kompetenciou obce. Tiež stredné školy 

a učilištia sa nachádzajú iba na území mesta Liptovský Hrádok, presnejšie sa tu nachádza 

Gymnázium LH, ktoré má na Liptove veľmi dobré meno a dlhoročnú tradíciu, Stredná 

elektrotechnická a združená škola a Stredná lesnícka škola, ktorá bola prvou lesníckou školou 

v Uhorsku a jej vznik sa datuje už v 18. storočí. Na území mesta sú tiež dve odborné učilištia. 

Zdravotníctvo je opäť zabezpečené v meste Liptovský Hrádok, kde je poliklinika so 

špecializovanými ambulanciami, no bez lôžkovej časti, dom sociálnych služieb so službami 

pre mentálne postihnutých s kapacitou 70 lôžok, stredisko opatrovateľskej služby pre mobilne 

zdatných občanov a terénna Opatrovateľská služba v spádovom území horného Liptova. 

Nachádzajú sa tu štyri lekárne a jedna Záchranná zdravotnícka služba s Poliklinikou.V obci 

Hybe sa okrem iného nachádza aj základňa rýchlej zdravotníckej pomoci Falck. 
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3.2 Vybrané demografické predpoklady 

Horný Liptov leží na severe Slovenska a svojou severovýchodnou časťou sa dotýka 

slovensko-poľskej hranice. Na rozlohe približne 766,2 km
2 

 žije  asi 26 200 ľudí (viď Tab.3.1 

a Graf 3.1). V skladbe obyvateľstva prevažujú ženy asi 52% z celkového počtu obyvateľov. 

Hustota obyvateľstva Horného Liptova bola k 31.12.2007 34 obyvateľov na 1 km
2
.  

 

Graf 3. 1: Vývoj počtu obyvateľov Horného Liptova 

 

Zdroj: www.portal.statistcs.sk, www.regiony21.sk, www.upsvar.sk, vlastné spracovanie  
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Tab. 3.1: Vývoj počtu obyvateľov Horného Liptova v 5-ročnom horizonte 

Obec/rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Beňadiková 433 436 447 459 464 

Hybe 1580 1545 1548 1555 1579 

Jakuboveny 423 401 401 405 384 

Jamník 448 452 464 464 469 

K.Lehota 605 617 612 619 611 

Konská 225 208 219 225 228 

Lipt.Hrádok 7778 7705 7590 7528 7540 

Lipt.Ján 830 846 839 847 939 

Lipt.Kokava 1015 988 980 980 960 

Lipt.Ondrej 563 588 599 602 601 

Lipt.Peter 1387 1390 1408 1404 1372 

Lipt.Porúbka 1175 1168 1173 1183 1191 

Malužiná 278 274 265 260 261 

N.Boca 167 164 167 163 159 

Podtureň 662 582 745 804 917 

Pribylina 1387 1377 1368 1375 1387 

Uhorská Ves 438 430 463 476 480 

V.Boca 105 108 93 81 118 

Vavrišovo 623 643 656 646 653 

Važec 2391 2358 2379 2365 2373 

Východná 2310 2357 2288 2244 2225 

Závažná Poruba 1235 1229 1235 1258 1259 
Celkom 26058 25866 25939 25943 26170 

      Zdroj: www.portal.statistcs.sk, www.regiony21.sk, www.upsvar.sk, vlastné spracovanie 

 

V tabuľke 3.1 je uvedený vývoj počtu  obyvateľov Horného Liptova v horizonte 

piatich  rokov. V jednotlivých obciach nevidno rapídne nárasty ani poklesy obyvateľstva, čo 

možno vysvetliť tým, že Horný Liptov a aj samotný Liptov je región s výhodnou polohou, 

dopravnou dostupnosťou, s kvalitným životným prostredím a v neposlednom rade aj región s 

pomerne nízkou nezamestnanosťou. Samozrejme, že v istých obciach sú malé výkyvy počtu 

obyvateľov. Ako príklad sú vhodné obce Podtureň a Uhorská Ves, ktoré sú odseba vzdialené 

asi 5 km, v týchto obciach došlo k nárastu obyvateľstva, je to spôsobené tým, že tu prebieha 

dlhodobá výstavba nájomných bytov, o ktoré je veľký záujem hlavne z radov mladých rodín. 

V súčasnosti podobná výstavba prebieha aj v meste Liptovský Hrádok, a práve preto možno 

predpokladať, že v budúcnosti aj tu bude narastať počet obyvateľov. 
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3.3 Vybrané sociálno-ekonomické podmienky 

Mikroregión disponoval do roku 2008 pomerne nízkou nezamestnanosťou a to 7,72% 

(viď Graf 3.4), no rok na to sa už nezamestnanosť mikroregióny zvýšila takmer dvojnásobne, 

možno tak prespokladať, že rapídny nárast nezamenstnanosti bol zapríčinený nastupujúcou 

krízou v priemysle a poľnohospodárstve.V súčasnosti je miera nezamestnanosti Horného 

Liptova asi 16%. Čo sa týka sektorovej štruktúry hospodárstva Horného Liptova, tak tá sa deli 

na štyri sektory: 

1) Primárny sektor
40

 je najvýznamnejší sektor ekonomiky, ktorý je tvorený 

odvetviami produkujúcimi základné suroviny a materiály. Patria tu lesníctvo, ťažobný 

priemysel, poľnohospodárstvo, energetika a pod. 

2) Sekundárny sektor nadväzuje na primárnym patrí sem spracovateľský 

priemysel a stavebníctvo, tento sektor výrazne ovplvyvňuje stupeň rozvoja ekonomiky a 

životnej úrovne obyvateľstva. 

3) Terciárny sektor je najrýchlejšie sa rozvíjajúci sektor hospodárstva, patria tu 

všetky druhy služieb (platené aj neplatené), teda obchod, doprava, spoje atď. 

4) Kvartérny sektor tvorí oblasť vedy a techniky, školstvo, zdravotníctvo atď., 

na rozvoji tohto sektora sa najviac podieľa štát. 

Celkovú štruktúru priemyslu Horného Liptova tvorí elektrotechnický priemysel, stavebníctvo, 

zastúpenie má aj spracovanie dreva, výroba optických zariadení a služby. V priemyselnej 

oblasti je teda dominantný elektrotechnický, drevársky a čiastočnej aj stavebný priemysel.
41

 

Perspektívny je tiež potravinársky priemysel (spracovanie mäsa, mäsových výrobkov a 

pečivárne). Najväčšími zamestnávateľmi Horného Liptova sú : 

 Alcatel-Lucent Slovakia, a.s. (výroba komunikačných zariadení) - Liptovský 

Hrádok, za rok 2009 mal 250 zamestnancov, 

 Eltek Valere s.r.o. (výroba napájacích záložných zdrojov) – Liptovský Hrádok, 

počet zamestnancov za rok 2008 bol 364
42

, 

 Lesostav, s.r.o. (stavebný podnik) – Liptovský Hrádok, za rok 2008 150 

zamestnnancov, 

 LESY SR, š.p., počet zamestnancov 230, 

 Pečivárne Liptovský hrádek, sídlo Liptovská Porúbka, počet zamestnancov za 

rok 2010 činil 250, 

                                                 
40

 http://www.euroekonom.sk/ekonomika/narodne-hospodarstvo/sektory-narodneho-hospodarstva/, 25.3.2012 
41

 http://www.hornyliptov.sk/, 2.3.2012. 
42

 http://www.regiony21.sk/vystupy/publikacia/KR21kap5.pdf, 25.3.1012. 

http://www.euroekonom.sk/ekonomika/narodne-hospodarstvo/sektory-narodneho-hospodarstva/
http://www.hornyliptov.sk/
http://www.regiony21.sk/vystupy/publikacia/KR21kap5.pdf


28 

 

 Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. (spracovanie dreva) - Liptovský Hrádok, počet 

zamestnancov za rok 2008 bol 336, 

 Seidel Slovakia, s.r.o, so sídlom v Liptovskym Hrádku, 180 zamestnancov 

 TESLA Liptovský Hrádok a.s. (strojárska a elektrotechnická výroba), počet 

zamestnancov za rok 2009 bol 310
43

. 

Na území mesta Liptovský Hrádok, ktoré je centrom Horného Liptova v roku 2010 

pôsobilo viac ako 150 právnických osôb. V nasledujúcom grafe 3.2 je znázornená sektorová 

štruktúra mikroregiónu. Ako je už z grafu zrejmé, v Hornom Liptove je na poprednom mieste 

terciárny sektor, to znamená, že najväčším zamestnávateľom sú služby, teda aj obchod, 

doprava a spoje. Ako sa dalo očakávať, tak 17% má primárny sektor, kde radíme 

elektrotechnický alebo potravinársky priemysel, teda hlavnými firmami ktoré ovplyvňujú 

tento sektor sú Tesla Liptovský Hrádok, Alcatel Lucent Slovakia, Eltek Valere či Pečivárne 

Liptovský Hrádok. Ako už bolo spomínané, tak centrom Horného Liptova je mesto Liptovský 

Hrádok, z toho vyplýva, že ľudia musia za prácou cestovať z okolitých malých obcí. 

 

Graf  3.2 Rozdelenie firiem podľa sektorovej štruktúry (rok 2010) 

 

Zdroj: www.firmyliptova.sk, vlastné spracovanie 

 

Čo sa týka vekového zloženia mikroregiónu, tak 62,8% je obyvateľov v produktívnom 

veku, 17,6% v predproduktívnom veku a 19,6% v poproduktívnom veku. Z pohľadu 

náboženstva bolo v roku 2001 najviac občanov evanjelického vyznania (asi 37%), a 36 % 

katolíckeho vyznania. Za nimi nasledujú svedkovia Jehovovi a občania gréckokatolíckeho 

vyznania. Národnostné zloženie mikroregiónu je nasledovné, 96% slovenskej národnosti a 
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zvyšné 4% sú rozdelelné medzi rómsku, českú a maďarskú národnosť. Školské a zdravotnícke 

zariadenia sú zastúpené hlavne na území mesta Liptovský Hrádok, ktoré je centrom 

mikroregiónu. 

 Tabuľka aj graf 3.1 poukazujú na vývoj počtu obyvateľov v priebehu piatich rokov. 

Ako možno vidieť v tabuľke, tak počas týchto rokov nedochádzalo k výraznej zmene počtu 

obyvateľstva v jednotlivých obciach. Najväčšie výkyvy zaznamenala obec Podtureň, kde je 

jasne viditeľný nárast počtu obyvateľstva o takmer viac ako 300. Tento jav možno vysvetliť 

početnou výstavbou bytových a rodinných domov, čo prilákalo mnohé mladé rodiny z 

regiónu. 

Grafy 3.3 a 3.4 poukazujú na počet nezamestnaných a aj mieru nezamestnanosti na 

Hornom Liptove. Ako možno vidieť, tak až dokonca roku 2007 bola nezamestnanosť v 

regióne necelých 8 %, čo ho radilo medzi regióny s najnižšou nezamestnanosťou na 

Slovensku. No štatistiky z roku 2008 už ukazujú, že počet nezamestnaných a teda aj miera 

nezamestnanosti vzrástla o takmer  100 %, čo je určite zapríčinené tzv. hospodárskou krízou, 

ktorá nastala v tom období. Ako príklad je uvedené aj znižovanie počtu zamestnaných vo 

významných hornoliptovských firmách ako Tesla Liptovský Hrádok, a.s. alebo Gabor 

Slovensko, či Nera Networks s.r.o Liptovský Hrádok, ktoré v tomto období definitívne v 

regióne zanikli. 
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Graf 3.3: Počet nezamestnaných v obciach Horného Liptova 

 

Zdroj: ÚPSVaR Liptovský Mikuláš, vlastné spracovanie 

 

Graf 3.4: Miera nezamestnanosti Horného Liptova (v %) 

 

Zdroj: ÚPSVaR Liptovský Mikuláš, vlastné spracovanie 

  

1263 

1028 998 

1834 

1770 

1985 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet nezamestnaných v obciach Horného Liptova 

Rok 

P
o

če
t 

n
ez

am
e

st
n

an
ýc

h
 

9.77 

7.67 

7.72 

14.35 

14.75 

16 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rok 

%
 

Rok 

Miera nezamestnanosti Horného 

Liptova 



31 

 

Graf 3.5 porovnáva mieru nezamestnanosti Horného Liptova za rok 2010 so Žilinským 

samosprávnym krajom, takisto aj s celou Slovenskou republikou. Rozdiely sa pohybujú na 

hranici jedného percenta v porovnaní s krajom a celou republikou. 

 

Graf 3.5: Miera nezamestnanosti za rok 2010 v mikroregióne, kraji a republike 

 

Zdroj: www.portal.statistics.sk, vlastné spracovanie 

3.4 Technická infraštruktúra a doprava 

3.4.1 Doprava Horného Liptova 

Doprava Horného Liptova pozostáva zo systémov cestnej a železničnej dopravy. 

Železničnou dopravou je prepojený celý región Liptova. To znamená, že je prepojený Horný a 

Dolný Liptov (smer Poprad, Košice) – Štrba, Važec, Východná, Kráľova Lehota, Liptovský 

Hrádok, Podtureň, Okoličné, Liptovský Mikuláš, Liptovské Vlachy, Liptovská Teplá, 

Lisková, Ružomberok (ďalej smer západ – Žilina, Bratislava). Autobusové zastávky sú v 

každej obci, vo väčších obciach sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti železničných 

zastávok. Autobusovú dopravu zabezpečuje spoločnosť Liorbus, a.s. a SAD Liptovský 

Mikuláš. V neposlednom rade treba spomenúť aj cestnú dopravu, kde hlavný význam majú 

cesty prvej triedy a dialničné cesty D1. Horný Liptov je podchytený sieťou ciest D1 v trasách 

Liptovský Mikuláš – Závažná Poruba, Hybe – Važec, Važec – Mengusovce. Cyklistická 

doprava
44

 v Žilinskom samosprávnom kraji patrí medzi najhustejšie a nejlepšie siete 

cyklotrás. Liptovská cyklomagistrála je náročná trasa vedúca po severnom podhorí Nízkych 
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Tatier. Začína v Bešeňovej a pokračuje Liptovským Hrádkom. Jej dĺžka je 74 km. Oblasť je 

tiež len 40 km vzdialená od medzinárodného letiska Poprad-Tatry. 

3.4.2 Technická infraštruktúra 

Dôležitou súčasťou každej obce je v dnešnej dobe technická infraštruktúra, ktorú tvorí 

vodovod, čistička odpadových vôd, kanalizácia, vodojem, podzemné zdroje, plyn, 

telekomunikačné siete, ktorých súčasťou je telefón, internet, televízia aj rádio. 

Ako v meste Liptovský Hrádok, tak aj v jeho priľahlých obciach je vybudovaná 

vodovodná sieť a taktiež aj kanalizačná sieť. Mesto je tiež zapojené do projektu „Zlepšenie 

životného prostredia v oblasti Liptova“ s cieľom zvýšenia efektívnosti a účelnosti zariadení, 

ktoré upravujú splaškové a dažďové vody v Liptovskom regióne. Mikroregión je napojený na 

zdroje elektrickej energie. Zásobovanie teplom je zabezpečované z inštalovaných okrskových 

kotolní a centrálnej výhrevne. Palivovou základňou je zemný plyn, rodinné domy majú 

vlastné kotolne na spaľovanie zemného plynu alebo pevného paliva. Plynofikovaná je 

prevažná časť mesta Liptovský Hrádok a jeho miestnej časti Dovalovo, asi 85 % priľahlých 

obcí je taktiež plynofikovaných. Telekomunikačná sieť je plne automatizovaná, na území 

mikroregiónu majú pokrytie traja mobilní operátori, a to T-mobile, Orange a Telefonica O2, 

ktorí poskytujú hlasové aj dátové služby. Tiež internetové služby poskytujú viaceré 

spoločnosti, a to T-mobile, Fibris, Alconet, Imafex a mnoho ďalších. 

3.5 Miestna akčná skupina Horný Liptov (MAS Horný Liptov) 

MAS Horný Liptov vzniklo 13. marca 2008, kedy bola registrovaná Ministerstvom 

vnútra SR. MAS Horný Liptov je dobrovoľné, verejnoprospešné združenie fyzických a 

právnických osôb s poslaním naplniť spoločnú Integrovanú stratégiu rozvoja Horného 

Liptova do roku 2015. Združenie pôsobí v meste Liptovský Hrádok.  Zakladajúci členovia 

občianskeho združenia Miestna akčná skupina Horný Liptov sa združili s cieľom 

systematicky spolupracovať na rozvoji regiónu Horný Liptov tak, aby jeho výnimočné 

hodnoty ostali zachované a zároveň prinášali trvalý užitok miestnym obyvateľom smerom k 

zlepšeniu kvality ich života. Združenie bolo založené a vyvíja svoju činnosť v súlade s 

princípmi LEADER 
45

. Cieľom prístupu LEADER je podporovať obyvateľov vidieckych 

oblastí, aby na základe vzájomnej spolupráce a na báze partnerstva prekonávali problémy, 

ktorým tieto oblasti čelia. Združenie pôsobí v území geograficky ohraničenom katastrami 

zainteresovaných obcí (viď obr. 3.1). 
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Cieľom
46

 združenia je zvýšiť kvalitu života obyvateľov regiónu Horný Liptov, a to 

najmä: 

a) spoluprácou na príprave, implementácii, monitorovaní, hodnotení a aktualizácii 

Integrovanej stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2015, 

b) vytvorením podmienok pre získavanie a efektívne využívanie dostupných vnútorných 

a vonkajších finančných zdrojov potrebných pre napĺňanie cieľov spoločnej Integrovanej 

stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2015, prípravou a realizáciou projektov spolupráce 

založených na princípoch prístupu Leader s partnerskými regiónmi na Slovensku a v 

zahraničí, 

c) podpora športu detí a mládeže a občanov zdravotne postihnutých, 

d) zachovanie kultúrnych hodnôt, 

e) podpora vzdelávania, 

f) ochrana a tvorba životného prostredia. 

3.5.1 Členovia MAS Horný Liptov 

Členom združenia sa môže stať každý, kto sa chce podieľať na trvalo udržateľnom 

rozvoji regiónu Horný Liptov, má sídlo alebo prevádzku, trvalý prípadne prechodný pobyt na 

území MAS Horný Liptov a súhlasí so stanovami združenia. Členmi združenia môžu byť 

fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelia (samostatne zárobkovo činné osoby) a právnické 

osoby. Členskú základňu spomínaného združenia. MAS Horný Liptov tvoria obce, ktorých je 

22, ďalšími členmi je 12 právnických a 13 fyzických osôb. 

22 obcí MAS Horný Liptov: Beňadiková, Hybe, Jakuboveny, Jamník, Konská, Kráľova 

Lehota, Liptovská Kokava, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Liptovský 

Ondrej, Liptovský Peter, Malužiná, Nižná Boca, Podtureň, Pribylina, Uhorská Ves, 

Vavrišovo, Važec, Vyšná Boca, Východná a Závažná Poruba. 

12 právnických osôb: Súkromná Základná umelecká škola Liptovský Hrádok, Spoločnosť 

priateľov Múzea Liptovskej dediny, Komunitná nadácia Liptov, Občianske združenie Ramža, 

Regionálna rozvojová agentúra Liptov, A-projekt n.o., Liptov Travel, s.r.o., SVK Agency, 

s.r.o., Esox, s.r.o., Inventive, s.r.o., Poľnohospodárske družstvo Važec, Agria Liptovský 

Ondrej, a.s. a 13 fyzických osôb. 

  

                                                 
46

 www.hornyliptov.sk, 20.2.2012. 

http://www.hornyliptov.sk/


34 

 

3.5.2 Financovanie MAS Horný Liptov 

Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Združenie 

hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom, samozrejme podľa platných právnych 

predpisov. Zdrojmi príjmov
47

 združenia sú najmä: 

a) členské príspevky, 

b) granty získané za realizáciu projektov, 

c) sponzorské príspevky (dary) fyzických a právnických osôb, 

d) dotácie, 

e) príjmy z vlastnej činnosti, 

f) príjmy z úrokov, 

g) príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov, 

h) príjmy z predaja majetku združenia, 

i) príjmy z reklamy, 

j) financie z Európskeho spoločenstva ES, 

k) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do 

vidieckych oblastí a  

l) Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013. 

3.5.3 Projekty MAS Horný Liptov 

MAS Horný Liptov sa plne angažuje pri realizácii projektov, ktoré boli spomínané v 

„Integrovanej stratégii rozvoja Horného Liptova do roku 2015.“ Z opatrenia „Základné 

služby pre vidiecke obyvatelstvo“ boli uskutočnené nasledovné projekty: 

 Modernizácia detského ihriska na sídlisku Prekážka (Liptovský Hrádok), 

 Oddychová zóna Uhorčianka (Uhorská Ves), 

 Viacúčelové športové ihrisko (Kráľova Lehota), 

 Detské ihrisko-obec (Podtureň), 

 Realizácia detského ihriska (Lipt.Kokava), 

 Výstavba detského ihriska v obci Jamník, 

 Detské ihriská v Liptovskom Jáne, 

 Výstavba multifunkčného športového ihriska v obci Východná a  

 Revitalizácia športovo rekreačného areálu v Závažnej Porube. 
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Z opatrenia „Podpora činnosti v oblasti cestovného ruchu“ boli realizované : 

 Regionálny elektronický informačný systém (Združenie ubytovateľov Tatier) a 

 Marketingová podpora a propagácia cest.ruchu v Lipt. Jáne a Jánskej doline 

(Občianske združenie Jánska dolina). 

 

Z opatrenia „Obnova a rozvoj obcí“ bol zrealizovaný projekt: 

 Chodník Liptovský Hrádok – Dovalovo, kde konečným príjmateľom bolo 

mesto Liptovský Hrádok. 

Okrem projektov, ktoré realizuje MAS Horný Liptov prebiehajú v mikroregióne aj iné 

projekty, ako napríklad: 

 rekonštrukcia námestia F.Wiesnera v Liptovskom Hrádku, 

 výstavba nájomných bytov v meste Liptovský Hrádok, 

 výstavba nájomných bytov v obci Podtureň, 

 rekonštrukcia amfiteátra v obci Východná, 

 rekonštrukcia Základnej školy Hybe, 

 sprevádzkovanie Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v obci 

Závažná Poruba 

 rekonštrukcia námestia v obci Pribyliná, 

 revitalizácia námestia v obci Liptovský Ján, 

 oprava chodníkov v obci Liptovská Porúbka,  

 výstavba 16-bytového nájomného domu v obci Važec a mnoho ďalších. 

Z vyššie napísaného teda vyplýva, že v mikroregióne Horný Liptov prebieha mnoho 

projektov, ktoré sa týkajú predovšetkým revitalizácie a rekonštrukcie objektov 

nachádzajúcich sa v spomínaných obciach. 
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4 Zhodnotenie súčasnej situácie mikroregiónu Horný Liptov a 

návrhy na jeho zlepšenie do budúcnosti 

Cieľom zhodnotenia súčasnej situácie mikroregiónu Horný Liptov bolo zistiť stav 

mikroregiónu z hľadiska realizácie projektov, ktoré v oblasti prebiehajú alebo už prebehli. 

Ďalej je potrebné zistiť, či zrealizované projekty mali pre danú oblasť skutočne prínos, alebo 

na druhej strane priniesli so sebou aj isté negativa a nespokojnosť obyvateľov mikroregiónu. 

Pre zhodnotenie rozvoja mikroregiónu Horný Liptov bola vytvorená SWOT analýza 

tohto mikroregiónu a následne boli vybrané štyri už zrealizované projekty. Jedná sa o dva 

projekty zrealizované mestom Liptovský Hrádok, nasledovné dva projekty zastrešovala 

Miestna akčná skupina Horný Liptov. 

Pri skúmaní mikroregiónu a nasledovných projektov bude využitá SWOT analýza. Pri 

vytvorení SWOT analýz sa vychádzalo zo získaných informácií o spomínaných projektoch, 

ktoré mi poskytli osoby pôsobiace na projekte.  

SWOT analýza predstavuje jednoduché, výstižné a zároveň objektívne pomenovanie 

vlastných slabín, z ktorých vyplývajú možnosti a hrozby budúceho vývoja. Je základným 

nástrojom situačnej analýzy mikroregiónu a odpovedá na otázku „kde sa mikroregión v 

súčasnej dobe nachádza a kam smeruje”.
48

 SWOT je skratkou anglických slov Strenght (silné 

stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (príležitosti) a Threats (hrozby). 

SWOT analýza je metóda, ktorá slúži hlavne pre: 

 zhrnutie poznatkov analytickej časti, 

 zdôraznenie hlavných záverov analýzy jednotlivých oblastí, 

 sústredenie sa nie len na slabiny resp. problémy, 

 hľadanie súvislostí, 

 zmenu hrozieb na príležitosť. 

 

Kvadrant silné stránky poukazuje na pozitíva, ktoré majú podporný vplyv v danej oblasti. 

Slabé stránky sú hlavne deficit alebo absencie zdrojov či schopností. Príležitosti sú chápané 

ako súčasné alebo budúce podmienky v prostredí, teda javy, ktoré môžu nastať a ktoré nie je 

možné ovplyvňovať. Ak tieto javy nastanú, budú mať pozitívny dopad na rozvoj daných 

zložiek. Podobne je prihliadané aj na hrozby, len v negatívnom zmysle. 

                                                 
48

 JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing měst a obcí, s.178. 



37 

 

Diplomová práca je v prvom rade zameraná na SWOT analýzu mikroregiónu v oblastiach 

sociálnej infraštruktúry, cestovného ruchu a rekreácie a vybaveností obcí. 

Pri vyhodnotení SWOT analýz bola použitá metóda Plus-mínus
49

 matice SWOT analýzy. 

Táto metóda porovnáva väzby medzi nami vytipovanými slabými a silnými stránkami, 

príležitosťami a ohrozeniami. Vyhodnocuje sa podľa vlastného úsudku nasledovne: 

 Silná obojstranne pozitívna väzba: ++ 

 Silná obojstranne negatívna väzba: - - 

 Slabšia pozitívna väzba: + 

 Slabšia negatívna väzba: - 

 Žiadny vzájomný vzťah: 0 

V druhom rade je práca zameraná na pološtrukturované (pološtandardizované) rozhovory. 

Je to rozhovor, ktorý tvorí prechod medzi štrukturovaným a neštrukturovaným rozhovorom. 

Postup je pri tomto type daný vopred, ale výskumník kladie aj doplňujúce otázky, ktoré si 

vopred nestanovil. Je to rozhovor pripravený podľa dopredu pripravenej schémy, ale je tu aj 

určitý voľný priestor k doplneniu informácií, ktoré sú potom zhrnuté vo vyhodnotení. Takýto 

rozhovor by mal prebiehať pre respondenta spontánne, prirodzene a nenásilne. Rozhovory 

kladú veľké nároky na tazeteľov. Vyžadujú dobré komunikačné predpoklady, rozvinuté 

schopnosti emočnej inteligencie, dobrú znalosť témy rozhovoru v širších súvislostiach, 

schopnosť udržať osobný odstup a nechápať rozhovor osobne. Pri rozhovore treba dodržiavať 

nasledujúce zásady
50

: 

 viesť rozhovor prirodzeným spôsobom,  

 rešpektovať únavu a pokles pozornosti a zohľadniť to v dĺžke rozhovoru,  

 zaujať a motivovať respondentov ku spolupráci, 

 vytvoriť a udržiavať príjemnú atmosféru, 

 dodržať plánovaný postup rozhovoru,  

 odpovedať na všetky súvisejúce dotazy, 

 v rozhovore používať obecnú, bežnú terminológiu, vyhnúť sa pre respondentov 

neznámym odborným termínom. 
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4.1 SWOT analýza obcí mikroregiónu Horný Liptov 

Nižšie uvedené SWOT analýzy budú vyhodnotené za pomoci metódy Plus-mínus 

SWOT analýzy (viď Príloha č. 7). 

 SWOT analýza ekonomického a podnikateľského prostredia v mikroregióne 

Tab. 4.1: SWOT analýza ekonomického a podnikateľského prostredia v mikroregióne 

S - silné stránky W - slabé stránky 

S1 pomerne dobre fungujúce podniky, ktoré 

vytvárajú pracovné príležitosti 

S2 kvalifikovaný ľudský potenciál 

S3 vhodné podmienky pre rozvoj služieb, 

CR, … 

S4 voľné priestory pre rozvoj podnikat. 

aktivít 

S5 dobré podmienky pre súkromné 

podnikanie 

W1 nezamestanosť obyvateľov obcí 

W2 nedostatočný rozvoj remeselnej výroby 

W3 zlá informovanosť o možnostiach 

podnikania a samozamestnania 

W4 neustále sa meniaca legislatíva 

O- príležitosti T - hrozby 

O1 možnosť získania externých zdrojov pre 

podporu podnikania 

O2 danosti pre rozvoj služieb (CR) 

O3 možnosti pre rozvoj poľnohospodárstva, 

agroturistiky a pod. 

T1 odchod mladých ľudí z regiónu 

T2 silné konkurenčné trhy 

T3 možné nezískanie externých zdrojov na 

podporu podnikania 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Vyhodnotením SWOT analýzy metódou Plus-mínus (viď Príloha č.7) vyplynulo, že 

mikroregión má vhodné podmienky pre rozvoj služieb ako aj CR (S3).  Medzi slabé stránky 

Horného Liptova patrí zlá informovanosť o možnostiach podnikania (W3) a možno aj 

povedať, že ľudia sa obávajú neúspechu v podnikaní. Príležitosťou pre mikroregión je veľká 

danosť oblasti pre rozvoj služieb (O2) a naopak, hrozbou je odchod mladých ľudí z regiónu a 

aj z krajiny (T1). 
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 SWOT analýza cestovného ruchu 

Tab. 4.2 : SWOT analýza cestovného ruchu 

S - silné stránky W - slabé stránky 

S1 dobrá dostupnosť obcí 

S2 atraktívne prostredie s dobrým kultúrno-

historickým a prírodným potenciálom 

S3 oblasť vhodná pre rozvoj služieb 

S4 aktívny prístup samospráv k rozvoju CR 

S5 známe lokality ako dobrá značka (Lipt. 

Ján, Pribylina, a pod.) 

W1 nekvalitné služby ubytovacích a 

stravovacích zariadení 

W2 zlý stav pamiatok 

W3 slabá propagácia CR 

O- príležitosti T - hrozby 

O1 návrat tradičnej remeselnej výroby  

O2 cezhraničná spolupráca-spoločné 

projekty, cyklotrasy, festivaly 

O3 dobudovanie cyklistických  a 

turistickýych chodníkov 

O4 možnosti pre rozvoj agroturistiky 

T1 veľká konkurenica v tejto oblasti 

T2 nedostatok obecných zdrojov pre 

realizáciu investícií 

T3 zánik remesiel a tradícií 

T4 devastácia životného prostredia, čierne 

skládky 

T5 nevyužitie daností pre CR 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Z výsledkov Plus-mínus SWOT analýzy CR (viď Príloha č. 8) vyplynulo, že silnou 

stránkou  mikroregiónu je dobrá dostupnosť občanov do priľahlých obcí (S1), naopak slabá 

stránka spočíva v slabej propagácii mikroregiónu (W3). Medzi príležitosti možno zaradiť 

dobudovanie cyklistických a aj turistických chodníkov (O3) a hrozbou je nevyužitie skutočne 

bohatých daností regiónu hlavne v oblasti CR (T5). 
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 SWOT analýza kultúry, školstva a športu 

Tab. 4.3: SWOT analýza kultúry, školstva a športu 

S - silné stránky W - slabé stránky 

S1 existencia MŠ, ZŠ a SŠ 

S2 existencia športových hál, plôch a ihrísk 

S3 každoročné tradičné akcie, ako plesy, 

jarmoky a pod. 

S4 existencia kultúrnych pamiatok 

S5 rekreačné strediská a možnosť využívania 

prírody vo všetkých ročných obdobiach 

W1 nezáujem občanov o obnovenie tradícíí 

W2 nedostatočné využívanie športových 

ihrísk 

O- príležitosti T – hrozby 

O1 silná tradícia folklóru 

O2 dobudovanie oddychovýych zón 

O3 obnova tradícií a remesiel 

T1 hrozba tzv. papučovej kultúry 

T2 nedostatok finančných prostriedkov na 

kultúru 

T3 neefektívne trávenie voľného času 

mladých ľudí 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Plus-mínus SWOT analýza (viď Príloha č. 9) a jej výsledky ukázali, že medzi silné 

stránky Horného Liptova v oblasti kultúry, školstava športu patrí existencia športových hál, 

plôch a ihrísk (S2). Slabou stránkou je nezáujem občanov o obnovenie tradícií (W1). K 

príležitostiam patria silná tradícia folklóru (O1) a obnova tradícií a remesiel (O3). Ako hrozba 

vyplynulo neefektívne trávenie voľného času mladých ľudí (T3). 
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 SWOT analýza občianskej vybavenosti 

Tab. 4.4: SWOT analýza občianskej vybavenosti 

S - silné stránky W - slabé stránky 

S1 obce majú KD, športové areály, knižnice a 

pod. 

S2 existencia obchodov 

S3 individuálna bytová výstavba 

S4 relácie a rozhovory s predstaviteľmi 

samosprávy v miestnych novinách či TV 

W1 nie dobrý stav niektorých obecných 

domov 

W2 absencia kanalizácie v niektorých 

obciach 

O- príležitosti T – hrozby 

O1 možnosti získania externých prostriedkov 

na výstavbu inžinierských sietí 

O2 lepšia informovanosť obyvateľov a 

návštevníkov obcí (info. tabule, miestne 

noviny, a pod.) 

T1 nedostatok finančných prostriedkov na 

výkon samosprávy a zvýšenie kvality 

vybavenosti obcí 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Príloha č. 10 obsahuje Plus-mínus SWOT analýzu občianskej vybavenosti, a z jej 

výsledkov vyplýva, že silnými stránkami sú individuálna bytová výstavba (S3) a 

informovanie občanov pomocou relácií a rozhovorov s prestaviteľmi samosprávy v novinách 

a TV (S4). Slabou stánkou je zlý stav obecných domov (W1) z hľadiska ich vybavenosti. 

Príležitosťou je lepšia informovanosť obyvateľov a návštevníkov obcí (O2), jedná sa o 

informačné tabule, miestne noviny, lokálnu TV a pod.) Hrozbu predstavuje nedostatok 

finančných prostriedkov na výkon samosprávy a zvýšenie kvality vybavenosti obcí (T1). 
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 SWOT analýza technickej a dopravnej infraštruktúry, 

Tab. 4.5: SWOT analýza technickej a dopravnej infraštruktúry 

S - silné stránky W - slabé stránky 

S1 veľký počet spojov SAD a ŽSR 

S2 blízkosť väčších miest 

W1 nevyhovujúci stav ciest a chodníkov 

W2 nedostatok finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií 

W3 nedostatok parkovacích miest 

O- príležitosti T – hrozby 

O1 možnosť získania financií z externých 

zdrojov na dobudovanie technickej 

infraštruktúry 

O2 rekonštrukcia zničených ciest a 

chodníkov 

O3 vybudovanie dostatočného počtu 

parkovacích miest 

O4 výstavba nových ciest, bytov a pod. 

T1 nedostatok finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu technickej a dopravnej 

infraštruktúry 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 Výsledkom Plus-mínus SWOT analýzy (viď Príloha č. 11) je, že silnou stránkou je 

blízkosť väčších miest (S2), slabou stránkou je nedostatok parkovacích miest (W3) v 

mikroregióne celkovo. Medzi najväčšiu príležitosť patrí rekonštrukcia zničených ciest a 

chodníkov (O2) a hrozbou je (T1) nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu 

technickej a dopravnej infraštruktúry. 
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 SWOT analýza životného prostredia 

Tab. 4.6: SWOT analýza životného prostredia 

S - silné stránky W - slabé stránky 

S1 zavedený separovaný zber odpadkov 

S2 dostatok lesov s kvalitnou podpovrchovou 

vodou 

S3 vybudovanie plynofikácie a tým zlepšenie 

kvality ovzdušia 

S4 oblasť s kvalitným ovzduším 

W1 nezáujem občanov o separovanie 

O- príležitosti T – hrozby 

O1 vybudovanie vodovodu, kanalizácie a 

ČOV 

O2 údržba plôch verejnej zelene 

T1 prírodné katastrofy (záplavy) 

T2 nezískanie zdrojov pre údržbu ŽP 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Plus-mínus SWOT analýza životného prostredia (viď Príloha č.12) ukázala, že silnou 

stránkou je vybudovanie plynofikácie, a tým zlepšenie kvality ovzdušia (S3), slabá stránka je 

nezáujem občanov o separovanie (W1), príležitosť je v údržbe plôch a verejnej zelene (O2) a 

hrozba je obava zo získania zdrojov pre údržbu životného prostredia (T2). 

 

Na základe vyššie uvedených SWOT analýz boli vybrané projekty, ktoré najviac 

ovplyvnili a aj ovplyvnia rozvoj mikroregiónu Horný Liptov. Pre zhodnotenie rozvoja 

mikroregiónu Horný Liptov boli zvolené nasledovné projekty: 

 výstavba námestia Františka Wisnera Liptovský Hrádok, 

 výstavba nájomných bytov Podtureň, 

 marketingová podpora a propagácia Liptovského Jána a Jánskej doliny a  

 rekonštrukcia chodníka Liptovský Hrádok-Dovalovo. 
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4.2 Zhodnotenie projektu č. 1: Námestie Františka Wisnera Liptovský 

Hrádok 

Mesto Liptovský Hrádok nikdy nemalo vlastnú oddychovú zónu, kde môžu ľudia v 

lete oddychovať a posedieť pri fontáne. V máji roku 2006 vyšiel návrh na výstavbu námestia 

pod pracovným názvom Centrum Juh. S výstavbou sa začalo 1. júna 2010 a do užívania bolo 

odovzdané mestu a jeho občanom 21.augusta 2011. 

Tento projekt bol zvolený na zhodnotenie práve preto, že z Plus-mínus analýzy 

sociálnej infraštruktúry vyšlo, že mikroregión má dostatok plôch a priestoru pre realizáciu 

športových a aj kultúrnych podujatí. V meste Liptovský Hrádok tak došlo k výstavbe nového 

námestia (viď Príloha č.1), ktoré mesto doposiaľ nemalo. Samozrejme, bol využitý priestor, 

ktorý bol neatraktívny a využívaný ako parkovisko. S odstupom času sa isté prvky námestia 

javia ako nie celkom dobre premyslené. Nasledujúca SWOT analýza námestia mesta 

Liptovský Hrádok poukazuje na jeho silné a slabé stránky, príležitosti a aj ohrozenia. 

 Tabuľka 4.2 obsahuje SWOT analýzu námestia v Liptovskom Hrádku, táto SWOT 

analýza je následne vyhodnotená metódou Plus-mínus SWOT analýzy (viď Tab. 4.8) 

 

Tab. 4.7 : SWOT analýza námestia Liptovský Hrádok 

S – silné stránky W – slabé stránky 

S1 spropagovanie mesta 

S2 prílev nových investícií do mesta 

S3 zvýšenie kvality života v meste 

S4 odklon nákladnej dopravy z mesta 

S5 zvýšenie turistického potenciálu mesta 

S6 rozšírenie kultúry v meste 

S7 poloha námestia 

W1 bezpečnosť námestia a jeho jednotlivých 

architektonických prvkov 

W2 uzavretie cesty pre osobnú dopravu 

W3 časovo náročná príprava 

O – príležitosti T – hrozby 

O1 zníženie negatívnych vplyvov nákladnej 

dopravy po jej odklone 

O2 zatraktívnenie nevyužitého priestranstva 

O3 zavedenie bezplatného WiFi pripojenia v 

okolí námestia 

O4 možný nárast počtu obyvateľov 

O5 využitie finančnej podpory z fondov EÚ 

T1 nedostatočné využitie okolia námestia 

T2 nespokojnosť s uzavretím cesty pre 

osobnú dopravu 

T3 nespokojnosť s architektúrou námestia 
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O6 rastúci význam služieb a cestovného 

ruchu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tab. 4.8: Plus-mínus SWOT analýza námestia Liptovský Hrádok 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Na základe SWOT analýz (Tab. 4.7 a 4.8) teda vyplýva, že nové námestie v meste 

Liptovský Hrádok so sebou prinesie nové investície do mesta (S2) a zvýši kvalitu života 

občanov a aj návštevníkov v meste. Slabé stránky poukazujú na negatíva, ktoré má námestie 

Františka Wisnera a to, je jeho bezpečnosť (W1) a uzavretie príjazdovej cesty k domom (W2), 

ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti námestia. Naopak, ako príležitosť je vyzdvihnuté 

atraktívne prostredie dovtedy nevyužitého priestoru námestia (O2) a hrozba spočíva v 

nespokojnosti občanov s architektúrou námestia. 

Graf 4.1 poukazuje na mieru spokojnosti občanov mesta Liptovský Hrádok s 

námestím Františka Wisnera. Na otázku odpovedalo 78 respondentov internetového fóra na 

stránke mesta LH, a z toho 45% respondentov odpovedalo, že sú v námestím spokojní, teda že 

sa im páči. 32% respondentov odpovedalo, že s námestím spokojní nie sú a 23% odpovedalo, že 

námestie sa im páči, ale majú isté pripomienky a výhrady. Nespokojnosť občanov s námestím 

súvisí s jeho architektúrou, keďže je do istej miery nebezpečné pre chodcov aj cyklistov.  
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Graf č.4.1: Spokojnosť občanov s námestím F.Wisnera 

 

Zdroj: www.lhsity.sk, vlastné spracovanie 

 

 O tom, aké boli predstavy o námestí v čase jeho stavby a v súčasnosti odpovedal 

primátor mesta Liptovský Hrádok Mgr.Branislav Tréger, PhD. 

 Odpoveď z roku 2010: „Pevne verím, že námestie v meste so sebou prinesie len a len 

výhody. Samozrejme predpokladám, že pre obyvateľov tu vznikne oddychová zóna 

s fontánou, verejnou zeleňou, bude tiež odklonená kamiónová doprava z centra mesta, 

pretože bolo neúnosné, keď tu denne prešlo 160 naložených kamiónov z okolitých 

firiem. Verím, že vznikne aj mnoho nových príležitostí pre podnikateľov, dôjde aj 

k zvýšeniu návštevnosti mesta a tým pádom bude mať mesto Liptovský Hrádok vyšší 

potenciál pre rozvoj cestovného ruchu“. 

 Odpoveď z roku 2012: „V súčasnosti sa na námestie vzniesla vlna kritika za to, že nie 

je bezpečné, že je tam nedostatok zelene a pod. Tu by som reagoval len toľko, že sme 

na stavebnej porade hovorili o tom, že budeme žiadať autora diela (je vlastník 

autorských práv) o možnosť zvýšiť bezpečnosť technickou úpravou tohto priestoru. Bez 

jeho súhlasu to nejde. Tiež sa vzniesla vlna kritiky na miestnu zeleň, tu treba 

podotknúť, že zeleň len musí dorásť.  Osobne som presvedčený, že zeleň bude po 

vyrastení v poriadku, pretože ešte dôjde k zmenám. Samozrejme je to uhol pohľadu a 

nad každým postrehom, názorom sa minimálne treby zamyslieť.Chcel by som dodať, že 

budú ešte vysadené dreviny vo východnej časti námestia (tie sa technických príčin 

nestihli). Ešte  pribudnú kvety. Predpokladáme, že námestie sa bude meniť“ 

35, 45% 

18, 23% 

25, 32% 

Páči sa Vám námestie F. Wisnera?  

Áno, páči sa mi 

Áno, ale mám 
pripomienky 

Nie 

http://www.lhsity.sk/
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4.3 Zhodnotenie projektu č.2: Výstavba nájomných bytov v obci 

Podtureň 

Obec Podtureň, ktorá sa nachádza medzi mestami Liptovský Mikuláš a Liptovský 

Hrádok žije veľmi rozsiahlou výstavbou v vrámci Liptova a aj v rámci celého Slovenska. Od 

roku 2002 tu bolo postavených asi 80 obecných nájomných bytov (viď Príloha č.2). Je to 

riešenie úbytku obyvateľstva a nepriaznivej demografickej situácie v spomínanej obci, 

pretože pre porovnanie v roku 1998 žilo v obci asi 400 obyvateľov, kdežto v roku 2010 ich 

žilo v obci viac ako 900 (viď tabuľka č. 3.1). Okrem hromadnej výstavby v obci prebieha aj 

radová zástavba rodinných domov. 

Tento projekt bol na zhodnotenie zvolený preto, lebo má skutočne veľký význam pre 

Horný Liptov. Je tiež dôležité podotknúť, že takáto výstavba v súčasnosti prebieha aj v meste 

Liptovský Hrádok alebo v obci Liptovský Ondrej. 

Nasledujúca tabuľka 4.9 obsahuje SWOT analýzu výstavby nájomných bytov, táto 

SWOT analýza je následne vyhodnotená metódou Plus-mínus SWOT analýzy (viď Tab. 

4.10). 

 

Tab. 4.9: SWOT analýza výstavby nájomných bytov Podtureň 

S – silné stránky W – slabé stránky 

S1 rozvoj obcí 

S2 atraktívna lokalita 

S3 dostupnosť diaľnice 

S4 odstup stavieb od miestnej komunikácie 

(200 m) 

S5 prísun mladých ľudí do regiónu 

W1 hlučnosť prostredia 

W2 vysoké nájmy 

W3 dlhá čakacia doba na pridelenie bytu 

O – príležitosti T – hrozby 

O1 prílev investorov a podnikateľských 

subjektov 

O2 pozitívny demografický vývoj 

O3 vysoký dopyt po bytoch/domoch 

T1 nedostatok finančných zdrojov 

obyvateľov 

T2 zníženie záujmu o byty 

T3 neatraktívne prostredie 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tab. 4.10: Plus-mínus SWOT analýza bytovej výstavby v obci Podtureň 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Ako vyplýva z výsledkov plus-mínus SWOT analýzy, najsilnejšími stránkami bytovej 

výstavby v obci Podtureň je atraktívna lokalita (S2), pretože obec sa nachádza v prostredí 

Nízkych Tatier a rovnako je silnou stránkou aj prísun mladých ľudí do obce (S5) a aj 

mikroregiónu. Ako už bolo spomenuté, po prvej kolaudácii bytových domov v obci pribudlo 

viac ako 400 obyvateľov, čo je asi nárast o 100%. Slabými stránkami výstavby nájomných 

bytov je jeho pomerne vysoké nájomné (W2), ktoré je samozrejme stanovené podľa rozlohy 

bytu. Medzi najväčšie príležitosti patrí prílev investícií a podnikateľských subjektov do obce 

(O1). Za potenciálne ohrozenie možno považovať zníženie záujmu o byty (T2) z dôvodu už 

spomínaného zvyšovania nájomného alebo z dôvodu zvýšenej hladiny hluku (diaľnica) a pod. 

 Vzhľadom na to, že v celom mikroregióne prebiehajú výstavby nájomných bytov, 

uvádzam aj vyjadrenia zástupcov mesta LH, obce Liptovský Ondrej a obce Podtureň. Pre 

spomínané obce má výstavba skutočne obrovský význam. Čo vyplýva aj z nasledujúcich 

odpovedí. 

 Marián Vojtko (starosta obce Podtureň): „Oživenie, omladenie a samozrejme aj 

spestrenie života v obci, to je hlavný cieľ bytovej výstavby. Nechcem stavať na prvé miesto 

peniaze, ale aj tie sú veľmi dôležité. Rozrastie sa a aj zvýši rozpočet. Vznikne nová časť 

Podturne, ktorá nebude potrebovať opravy, dobudovávanie sietí atď. Bez maximálnych 

nákladov obce získame solídne prostriedky, ktoré prídu zo štátu, z podielových daní. Na území 

obce bude mnoho mladých rodín, detí. Už to cítime aj teraz, vidno matky s kočíkmi, po dedine 

sa hrajú deti, čo je veľmi pozitívne. Práve preto sme aj rozhodli vybudovať nové detské 

ihrisko, ktoré je už aj v užívaní obyvateľov obce”. 

 Branislav Tréger (primátor mesta Liptovský Hrádok): „Pre naše mesto to 

znamená hlavne nárast počtu obyvateľsta, kedže jeho počet dlhodobo stagnuje a momentálne 
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je pod osemtisícovou hranicou. Mesto začína pociťovať prílev mladých rodín, do veľkej miery 

z okolitých hornoliptovských dedín. Ľudí k nám láka rozvinutá sieť zariadení, poliklinika, 

obchody a ľahšia dostupnosť mnohých iných služieb. Krásnym dôkazom je aj to, že sme 

museli zriadiť dve nové triedy v materských školách“. 

 Ľuboš Žubor (starosta obce Liptovský Ondrej): „Do dediny chce vedenie obce 

dostať mladé rodiny, a práve preto sme sa rozhodli posktnúť nielen pozemky pre individuálnu 

bytovú výstavbu, ale postaviť aj osembytový dom. Hoci som odporcom bytovek, situácia ma 

donútila k ich výstavbe. Potrebujeme v dedine zastabilizovať mladých ľudí. Odhadujem, že do 

piatich rokov by sa mohol počet obyvateľov zvýšiť na osemsto“. 

Z výsledkov Plus-mínus SWOT analýzy tiež vyplynulo aj niekoľko negatív, slabých 

stránok, či ohrození. V odpovediach respondentov je zmienené aj to, prečo vznikli aj negatíva 

a ako ich obmedziť. 

 Marián Vojtko (starosta obce Podtureň): „Možnou nevýhodou výstavby je blízkosť 

železnice a dialničného mosta, ktoré miestnym obyvateľom prekážajú z hľadiska hlučnosti. A 

práve preto sme sa rozhodli jako preventívne opatrenie vybudovať protihlukové bariéry, aby 

sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam. V minulosti sa vyskytol problém s odpredajom 

pozemkov, ktoré patrili miestnemu urbáru, no ten ich prenajal na 99 rokov obyvateľom, takže 

momentálne je problém vyriešený“. 

 Ľuboš Žubor (starosta obce Liptovský Ondrej): „Hlavný problém vidím 

v zásobovaní, u nás v obci je niekedy náročné kúpiť základné potraviny, ako pečivo a pod. 

Práve preto uvažujeme, že sa dohodneme s menším obchodným reťazcom, aby v dedine 

postavili menší obchodný dom“. 

Výsledky SWOT analýzy poukázali aj na to, že v budúcnosti môže dôjsť o zníženie 

záujmu o byty. Respondenti však majú iný názor. 

 Marián Vojtko (starosta obce Podtureň): „S týmto zatiaľ problém nemáme, naopak, 

riešime až nadmerný záujem o byty, a my sme schopní uspokojiť len 30% ľudí. 

 Branislav Tréger (primátor mesta Liptovský Hrádok): „Momentálne evidujeme 

via ako 500 žiadostí o pridelenie bytu, takže predpokládám, že do budúcnosti nenastane 

zníženie záujmu žiadateľov“. 

 Ľuboš Žubor (starosta obce Liptovský Ondrej): „Zatiaľ nepociťujeme zníženie 

záujmu o byty v dedine“. 
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 Vyššie uvedené SWOT analýzy a odpovede predstaviteľov obcí skutočne poukazujú 

na to, že výsledky SWOT analýzy sú takmer identické aj so skutočným stavom a situáciou v 

oblasti nájomných bytov.  

 Ako najväčší prínos pre obec Podtureň, ako zvyšné spomínané obce je rapídny rast 

počtu obyvateľov, hlavne mladých ľudí. Ako uviedli všetci traja zástupcovia obcí, rast 

obyvateľstva je od 50% vyššie, čo je naozaj veľmi pozitívny ris. Iste treba spomenúť aj rast 

miestnych rozpočov, čo opäť len potvrdzuje výsledky plus-mínus SWOT analýzy. 

 Slabé stránky z výsledku SWOT analýzy neboli potvrdené, no ako menšie problémy 

zástupcovia obcí uviedli nedostatočné zásobovanie alebo hlučnosť prostredia, ale všetky tieto 

problémy sú riešiteľné. Z napísaného vyplýva, že existuje hrozba zo SWOT analýzy, no je 

možné ju riešiť, čo znamená, že obce vychádzajú v ústrety nájomníkom. 

 So znížením záujmu o byty predstavitelia obcí nerátajú, pretože ako sami uviedli, 

v súčasnosti je evidovaných veľké množstvo žiadostí o byty, takže s poklesom obyvateľov sa 

v najbližšej dobe nepočíta. 

  

 Nasledujúce dva zhodnotené projekty boli realizované s pomocou Miestnej akčnej 

skupiny Horný Liptov, ktorá predkladala výzvy na spolufinancovanie ich uskutočnenia. 

Projektov, na ktorých sa MAS Horný Liptov zúčastňovala je pomerne veľké množstvo, a 

preto boli na zhodnotenie vybrané dva projekty, ktoré do istej miery prospeli rozvoju 

mikroregiónu Horný Liptov. 

4.4 Zhodnotenie projektu č. 3: Marketingová podpora a propagácia 

cestovného ruchu v Liptovskom Jáne a Jánskej doline  

Liptovský Ján a Jánska dolina sa nachádzajú v prostredí Nízkych Tatier, teda sa jedná 

o turisticky atraktívnu destináciu. Obec aj dolina sú jedinečné termálnymi prameňmi, 

kaštieľom či jaskyňami. Vzhľadom na to, že táto destinácia má skutočne veľký potenicál v 

oblasti cestovného ruchu a turistiky, bol vypracovaný projekt Marketingová podpora a 

propagácia cestovného ruchu. Projekt bol vytvorený za spolupráce Miestnej akčnej skupiny 

Horný Liptov. Tá predložila výzvu na finančnú podporu spomínaného projektu, hodnota bola 

asi 40 000 €.  

Respondent veľmi pozitívne ohodnotil prínosy projektu. 

 „V súčasnej dobe vidíme len pozitíva tohto projektu, v roku 2011 sme sa prezentovali 

na výstave DOVOLENÁ A REGION v Ostrave. Propagovali sme sa aj prostredníctvom 
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prospektu, ktorý vydalo Občianske združenie Jánska dolina (viď Príloha č. 6). Myslím, že sme 

mali úspech a predpokládáme aj väčšiu návštenosť práve z Českej republiky“. 

Respondent tiež kladne ohodnotil letnú sezónu 2011, kedy aj vďaka propagácii obce 

Liptovský Ján a Jánskej doliny  došlo k nárastu turistov oproti minulých rokov. 

 „Podľa štatistík, Liptov celkovo navštívilo minulý rok rekordný počet turistov. 

V okrese patrí medzi tri najnavštevovanejšie práve aj Liptovský Ján, čo nás veľmi teší. Naša 

obec evidovala až 16% prenocovaní v okrese. Je to skutočne vysoké číslo, keď si porovnáte 

aké atrakcie ešte Liptov, ako taký ponúka“. 

To, či projekt naozaj priniesol svoje ovocie a čo sa v rámci rozvoja obce chystá 

odpovedala respondentka veľmi kladne. 

 „Myslím si, že každý dobre mienený projekt so sebou prinesie pozitíva a nové 

príležitosti pre rozvoj obce. Treba však rátať aj s tým, že všetko potrebuje svoj čas na svoje 

zabehnutie a svoj chod. Chcela som tým povedať to, že že tento projekt ako aj veľa ďalších sa 

zabehnú po istom, častokrát aj dlhšom čase. Projekt Marketingová podpora a propagácia 

cestovného ruchu v Liptovskom Jáne a Jánskej doline splnil svoj cieľ, teda bol vypracovaný aj 

odprezentovaný prospekt na Slovensku a v Českej republike a myslím, že sme sa prezentovali 

v dobrom svetle. Čo môžme vidieť aj v počte návštev obce aj doliny. Do budúcnosti plánujeme 

ešte aktívnejšiu podporu cestovného ruchu a turistiky. Celkovo máme pre rozvoj obce 

vypracované tri varianty do budúcnosti. Prvá sa týka a vlastne završuje doterajší rozvoj 

Liptovského Jána a Jánskej doliny. Druhý variant sa týka kúpeľnej tradície a doterajší rozvoj 

posúva na novú a vyššiu úroveň. Tretí variant berie do úvahy priľahlé mestá Liptovský 

Hrádok a Liptovský Mikuláš a ich transformáciu na centrá, ktoré môžu vytvoriť aglomeráciu 

nadregionálneho významu“. 

Z vyššie napísaného vyplýva, že hoci išlo o menší projekt, aj tak so sebou priniesol 

podporu v oblasti cestovného ruchu v Liptovskom Jáne a Jánskej doline. Hoci bol projekt 

realizovaný iba minulý rok (2011),  je tu viditeľný nárast počtu prenocovaní v rámci regiónu 

Liptov. Možno preto povedať, že projekt mal a aj má pozitívny prínos pre obec aj 

mikroregión. 

4.5 Zhodnotenie projektu č. 4: Chodník Liptovský Hrádok  - 

Dovalovo      

Dovalovo je mestská časť Liptovského Hrádku, predtým bola samostatná obec. Tento 

projekt bol zrealizovaný v roku 2011. Cieľom projektu bolo vybudovať nový chodník medzi 

Liptovským Hrádkom a Dovalovom, ktorý bude príspevkom pre bezpečnosť chodcov. Časť 
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peňazí naň získala MAS Horný Liptov z eurofondov (asi 50 000 €). Chodník bol potrebný 

z dôvodu, že chodci sa pohybovali po krajnici. Súčasťou stavby bolo aj vybudovanie 

oporného múru, kterého úlohou je chrániť chodník pred padajúcou zeminou z priľahlého 

svahu. Súčasťou chodníka je aj cykloturistické značenie. 

Prvou otázkou na respondenta bolo, ako vníma ohlasy na výstavbu spomínaného 

chodníka Liptovský Hrádok – Dovalovo. 

 „ V prvom rade by som chcel povedať, že Mestská časť Dovalovo potrebuje celkovú 

obnovu infraštruktúry, čo samozrejme, nejde uskutočniť naraz. Okrem výstavby chodníka, sme 

začali realizovať aj rekonštrukciu cesty tretej triedy, ktorá bezpodmienečne súvisí aj 

s chodníkom. Musím povedať, že ohlasy na výstavbu chodníka sú aj pozivívne, a ako to už 

býva aj negatívne. Snažíme sa riešiť všetky nedostatky tejto prestavby“. 

Ďalšou otázkou na zástupcu mestského zastupiteľstva bolo, aké sú teda hlavné 

nedostatky spomínanej rekonštrukcie. 

 „Tak samozrejme, že je ťažko hovoriť o nedostatkoch, ale máme problémy s dlažbou, 

na jednej strane mal byť chodník ukončený o niečo ďalej, ako momentálne je. Teda tá časť čo 

nie je vydláždená, je ukončená nespevneným štrkom, čo je nebezpečné a pre chodcov 

nevhodné. Ale nie je to po prvý krát ,čo bol chodník poškodený alebo ukradnutá časť dlažby. 

Treba ho dokončiť aj z toho dôvodu, aby sa užíval a bol tak pod verejnou kontrolou. Veľmi 

ma však mrzí, že sú medzi nami aj takí, čo ničia verejný majetok a nevážia si prácu druhých“. 

Respondent nám odpovedal, ako vidí budúcnosť infraštruktúry v Dovalove. 

 „No aj naďalej pokračujeme v úpravách chodníka a aj jeho opravách. Na pláne je 

teraz rekonštrukcia cesty tretej triedy a pevne verím, že sa už žiadne problémy vyskytovať 

nebudú, ak áno budeme ich neodkladne riešiť“. 

Daný projekt síce prispel k rozvoju mestskej časti a aj do istej miery pozitívne ovplyvnil 

kvalitu života obyvateľov Dovalova, no ako je jasné z rozhovoru, tentzo projekt má isté 

nedostatky, ktoré sa snaží zastupiteľstvo mesta riešiť. No je jasné, že problém ani tak nie je 

v kvalite, resp. nekvalite rekonštrukcie, ako v občanoch, ktorí zámerne rozoberajú dlažbu. 

  



53 

 

4.6 Návrhy ďalšieho rozvoja mikroregiónu Horný Liptov 

Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť rozvoj mikroregiónu Horný Liptov, ktorý 

patrí medzi najzaujímavejšie oblasti Slovenska, čo sa histórie, kultúry alebo rekreácie týka. 

V práci boli zhodnotené štyri projekty, no treba povedať, že v tomto mikroregióne prebieha 

obrovské množstvo projektov, týkajúcich sa podnikania a ekonomického prostredia, 

regionálneho rozvoja v oblasti cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, v oblasti 

poľnohospodárstva a lesníctva, regionálneho rozvoja v oblasti životného prostredia, 

regionálneho rozvoja v oblasti technickej a cestnej infraštruktúry, regionálneho rozvoja 

v oblasti bývania a občianskej vybavenosti a regionálneho rozvoja v oblasti kultúry, školstva 

a športu a pod. 

 Projekty hodnotené v tejto práci sa týkajú troch oblastí z vyššie menovaných. Projekty 

číslo 1 a 2 sa týkajú regionálneho rozvoja v oblasti občianskej vybavenosti (viď Tab. 4.4),  

projekt číslo 3 je zameraný na regionálny rozvoj v oblasti cestovného ruchu (viď Tab. 4.2) 

a posledný, štvrtý, projekt je zameraný na regionálny rozvoj v oblasti technickej a dopravnej 

infraštruktúry (viď Tab. 4.5).  

 Návrhy teda podliehajú hlavne trom oblastiam, no v práci budú poukázané aj návrhy 

z ostatných oblastí rozvoja. V nasledujúcich návrhoch sú vyobrazené najdôležitejšie zmeny, 

ktoré by mali nastať v mikroregióne Horný Liptov, aby jeho rozvoj bol dlhodobý a prínosný 

pre jeho obyvateľov. Návrhy vychádzajú z vypracovaných a vyhodnotených SWOT analýz 

a z rozhovorov zo zástupcami obcí. 

4.6.1 Návrh na regionálny rozvoj v oblasti ekonomického a podnikateľského 

prostredia v mikroregióne 

Ako vyplynulo z výsledkov SWOT analýzy (Tab. 4.1), tak pre mikroregión Horný 

Liptov sú odporúčané návrhy pre jeho rozvoj. V mikroregióne sú vhodné podmienky pre 

rozvoj CR a služieb ako takých, preto sa odporúča zvýšovať atraktivitu obcí pre 

podnikateľské subjekty, samozrejme aj za spolupráce MAS Horný Liptov. Tiež sa odporúča 

zlepšiť informovanosť občanov o možnostiach podnikania a samozamestnania za pomoci 

kurzov a školení, ktoré by sa zaoberali príslušnou problematikou. Horný Liptov má danosti 

v oblasti rozvoja služieb (predovšetkým CR) a práve preto treba využiť atraktivitu prostredia 

a ponúkať zaujímavé a aj cenovo priaznivé služby domácim aj zahraničným návštevníkom. 

Keďže Horný Liptov charakterizuje aj odchod mladých ľudí za prácou, treba podporovať 

vznik a rozvoj samozamestnávania aj v rámci remeselných živností, treba tiež zriadiť 
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v obciach prevádzky, ktoré budú ťažiť z existujúcich prírodných daností krajiny. Je potrebné 

aj využiť voľné priestory a plochy pre rozvoj obchodu,služieb pre komerčnú činnosť.  

4.6.2 Návrh na regionálny rozvoj v oblasti cestovného ruchu 

Projekt  hodnotil marketingovú podporu a propagáciu Liptovského Jána a Jánskej 

doliny, v oblasti cestovného ruchu možno podať tieto návrhy: 

 neustála propagácia cestovného ruchu v každej obci a vyzdvihnutie najväčších 

atraktivít na domácom aj zahraničnom trhu, 

 zameranie sa na cezhraničnú spoluprácu,  

 dobudovanie cyklistických a turistických chodníkov, 

 usporadúvanie regionálnych akcií, plesov a pod. 

 spolupráca so združením obcí MAS Horný Liptov. 

Okrem výsledkov projektu sa okrem iného navrhuje prezentovať obce 

v masovokomunikačných prostriedkoch, zapojiť do realizácie rozvoja CR subjekty 

podnikajúce v oblasti pohostinských alebo stravovacích služieb. 

4.6.3 Návrh na regionálny rozvoj v oblasti kultúry, školstva a športu 

Mikroregiónu by v budúcnosti v tejto oblasti iste pomohlo organizovanie väčšieho 

počtu kultúrny, spoločenských alebo športových akcií, ktoré by boli propagované aj za 

hranice mikroregiónu. Odporúča sa tiež viesť mladých ľudí k tradíciám a zvykom, pretože 

mladí ľudia trávia svoj voľný čas neefektívnym spôsobom. Tento návrh by spočíval napríklad 

v činnosti ochotníckeho divadla alebo v rôznych športových krúžkoch. V obciach existujú tiež 

folklórne súbory, ktoré málo prezentujú svoju činnosť, a preto by ďalší návrh spočíval 

v propagácii ich činnosti a usporadúvaní akcíí tohto typu. 

4.6.4 Návrh na regionálny rozvoj v oblasti občianskej vybavenosti prostredia v 

mikroregióne 

Diplomová práca hodnotila dva projekty z tejto oblasti, a to námestie F. Wisnera 

v Liptovskom Hrádku a výstavbu nájomných bytov v obci Podtureň (viď Tab. 4.4 a 4.5). 

Z daných projektov vyplýva, že mikroregiónu by najviac do budúcnosti prospelo aj naďalej 

pokračovať v bytovej výstavbe, pretože sa tým zvyšuje počet mladých ľudí v regióne, 

využívajú sa neatraktívne plochy a v neposlednom rade dochádza k prílevu investícií do 

regiónu celkovo. Ďalší návrh spočíva vo väčšej informovanosti občanov o udalostiach, 
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akciách alebo zmenách, ktoré sa v oblasti dejú. Treba teda využívať miestnu TV, lokálne 

rádio alebo noviny.  

4.6.5 Návrh na regionálny rozvoj v oblasti technickej a dopravnej infraštruktúry 

Projekt hodnotil výstavbu chodníka v mestskej časti Dovalovo. No na celkový rozvoj 

mikroregiónu Horný Liptov sú doporučené tieto návrhy: 

 aj naďalej v spolupráci s MAS Horný Liptov získavať finančné prostriedky 

z externých zdrojov na dobudovanie ciest, chodníkov, parkovísk a pod., 

 zrekonštruovanie tých komunikácií a chodníkov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, 

 dobudovanie chýbajúcich parkovacích plôch pre motorové vozidlá v obciach. 

Kedže občania mestskej časti Dovalovo sú nespokojní s chodníkom, resp. jeho 

kvalitou, je doporučené vyberať renomované stavebné firmy, ktoré majú vyššie ceny, ale aj 

vyššiu kvalitu a efektivitu práce. 

4.6.6 Návrh na regionálny rozvoj v oblasti živorného prostredia 

Pozitívom v mikroregióne je už uskutočnená plynofikácia, a tým vlastne dochádza k 

menšiemu zaťažovaniu ovzdušia. Vzhľadom na to, že v oblasti je pomerne veľký nezáujem 

o separovanie, odporúča sa zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov 

organizovaním istej osvety v tejto oblasti.  

Ďalší návrh spočíva vo výsadbe a údržbe verejnej zelene či parkov v jednotlivých 

obciach. 

4.7 Závery 

Táto kapitola uviedla niekoľko  návrhov, ako podporovať rozvoj mikroregiónu Horný 

Liptov vo viacerých jeho oblastiach. K jednotlivým návrhom sa došlo vyhodnotením SWOT 

analýz a za pomoci rozhovorov s predstaviteľmi obcí.  

Je veľmi dôležité, aby obce mikroregiónu Horný Liptov dokázali využiť svoje silné 

stránky a aj príležitosti vo svoj prospech a aby dokázali aspoň obmedziť negatívne prínosy 

slabých stránok a hrozieb. Horný Liptov má predpoklady na to, aby obce mali zdravé životné 

prostredie, mali vybudovanú infraštruktúru a aj pracovné príležitosti a pod. Samozrejme, je 

jasné, že každý projekt a spolupráca si vyžaduje okrem množstva stráveného času  a nápadov 

aj finančné prostriedky, bez ktorých to nejde. Ďalším návrhom je teda, čo najviac využívať 

fondy Európskej únie a štátne dotácie. 
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5 Záver 

        Mikroregión Horný Liptov je vďaka vynikajúcim prírodným podmienkam s kultúrno-

historickými pamiatkami a zachovanou ľudovou architektúrou jedným z najvyhľadávanejších  

mikroregiónov Slovenska. Vďaka výhodnej polohe disponuje pozitívami, ako ľahká dopravná 

dostupnosť aj pre zahraničných návštevníkov z Českej republiky alebo z Poľska. 

  Horný Liptov má aj napriek mnohým pozitívam, svoje nedostatky hlavne, čo sa týka 

realizácie projektov v rôznych oblastiach jeho rozvoja, napríklad v oblasti rozvoja technickej 

a dopravnej infraštruktúry alebo občianskej vybavenosti. No aj napriek negatívam, 

mikroregión disponuje slušným potenciálom, aby bol jeho rozvoj v budúcnosti prínosný. 

  Výsledky diplomovej práce poukazujú na to, že Horný Liptov má vhodné podmienky 

pre rozvoj v akejkoľvej oblasti, no treba na to tiež vynaložiť isté úsilie. 

  Rozvoj mikroregiónu je v oblasti ekonomického a podnikateľského prostredia je do 

veľkej miery ovplyvnený nízkou informovanosťou občanov o možnostiach podnikania 

a samozamestnania za pomoci školení či kurzov. Horný Liptov by mal viac využívať svoju 

atraktivitu a ponúkať tak cenovo zaujímavé a jedinečné služby. V nespolednom rade je veľmi 

dôležité podporovať vznik aj rozvoj samozamestnávania aj v rámci remeselných živností, 

a tým predchádzať odchodu mladých ľudí z regiónu. 

  V ďalšom prípade je dôležitá podpora cestovného ruchu formou spolupráce 

s miestnymi akčnými skupinami alebo podpora cezhraničnej spolupráce. Netreba zabúdať na 

prezentácie produktov na výstavách a veľtrhoch alebo cez televíziu, rádio či internet. 

  Prínosom pre mikroregión je aj organizovanie väčšieho počtu kultúrnych, 

spoločenských alebo športových akcií, ktoré by boli propagované aj za hranice mikroregiónu. 

Návrh tiež spočíva v činnosti ochotníckeho divadla alebo v záujmových krúžkoch. Pretože 

mladí ľudia, ktorí niečo dokážu sú len a len pozitívnou reklamou pre región, ale aj pre celú 

krajinu. 

  Rozvoj v oblasti technickej a dopravnej infraštruktúry prebieha pomalšie, ako 

v ktorejkoľvej inej oblasti. Je to zapríčinené nedostatkom finančných prostriedkov alebo 

nízkou kvalitou vykonaných prác. Je tu preto doporučené vyberať renomované stavebné 

firmy, ktoré majú vyššie ceny, ale aj vyššiu kvalitu a efektivitu práce. 

Pozitívom v mikroregióne je už uskutočnená plynofikácia, a tým vlastne dochádza 

menšiemu zaťažovaniu ovzdušia. Vzhľadom na to, že v oblasti je pomerne veľký nezáujem 

o separovanie, odporúča sa zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov 

organizovaním istej osvety v tejto oblasti.  
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Ďalší návrh spočíva vo výsadbe a údržbe verejnej zelene či parkov v jednotlivých 

obciach. 

Je veľmi dôležité, aby obce mikroregiónu Horný Liptov dokázali využiť svoje silné 

stránky a aj príležitosti vo svoj prospech, a aby dokázali aspoň obmedziť negatívne prínosy 

slabých stránok a hrozieb. Silnými stránkami mikroregiónu sú hlavne veľmi dobré podmienky 

pre rozvoj služieb a aj CR, obce majú dobrú dostupnosť z pohľadu obyvateľov ale aj 

návštevníkov. Veľmi kladne tiež pôsobí výstavba nájomných domov a bytov takmer v každej 

obci, ktorá je doprevádzaná aj výstavbou športových hál či ihrísk. Horný Liptov má 

predpoklady na to, aby obce mali zdravé životné prostredie, mali vybudovanú infraštruktúru 

a aj pracovné príležitosti a pod. Slabé stránky mikroregiónu spočívajú v nedostatočnej 

propagácii CR, tiež v zlej informovanosti o možnostiach podnikania a samozamestnania 

v spomínanej oblasti. 

 Samozrejme, je jasné, že každý projekt a spolupráca si vyžaduje okrem množstva 

stráveného času  a nápadov aj finančné prostriedky, bez ktorých to nejde. Ďalším návrhom je 

teda čo najviac využívať fondy Európskej únie a štátne dotácie. 

 Som rodená Liptáčka a preto tento mikroregión poznám veľmi dobre. Osobne si 

myslím, že je to jeden atraktívny mikroregión, ktorý neustále podlieha rozvoju vo všetkých 

možných oblastiach. Hoci existujú aj negatívne stránky rozvoja, stále je tu viac tých lepších 

a prínosnejších stránok, a práve preto si myslím, že budúcnosť mikroregiónu Horný Liptov 

bude plná zaujímavých a prínosných projektov. 

  



58 

 

Zoznam použitej literatúry 

 

A. KNIHY 

 

BAŠOVSKÝ, Oliver a LAUKO, Viliam. Úvod do regionálnej geografie. 1.vyd. Bratislava: 

SPN. 1990. 118 s. ISBN 80-08-00278-6. 

 

CUŘÍN, František. Regionální prvky ve vyučování českému jazyku. Praha: SPN, 1977. 51 s. 

ISBN 80-7243-139-0 

 

FALŤAN, Ľubomír. Regionálny rozvoj Slovenska v európskych integračných kontextoch,. 

Bratislava: SÚ SAV. 2005. 197 s. ISBN 80-85544-39-3. 

 

JANEČKOVÁ, Lidmila a VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing měst a obcí. 1.vyd. Praha: 

Grada Publishing, 1999. 180 s. ISBN 80-7169-750-8.  

 

KOLEKTÍV AUTOROV.  Slovník cudzích slov. Druhé vydanie. Bratislava: SPN, 1997. s. 

413. ISBN 80-08-02054-7. 

 

LEDNICKÝ, Václav a VANĚK, Jiří. Strategie rozvoje malého a středního podnikání v 

marginálních příhraničních oblastech České republiky. Karviná: OPF SLU. 2006. 153 s. 

ISBN 80-7248-397-8. 

 

MAIER, Gunther a  TÖDLING, Franz. Regionálna a urbanistická ekonomika 2. 2.vyd. 

Bratislava: Elita. 1998. 320 s. ISBN 80-8044-049-2. 

 

MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. 1.vyd. Praha:Grada 

Publishing. 2010. s. 328. ISBN 978-80-247-3148-3. 

 

MALINOVSKÝ, Jan a SUCHÁČEK, Jan. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje 

a regionální politiky Evropské unie. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

2006. 1000 s. ISBN 80-248-1117-0. 

 



59 

 

OREMUSOVÁ, D. 2009. Geografické aspekty regionálneho rozvoja mikroregiónu Termál. 

Nitra : UKF, 2009. 146 s. ISBN 978-80-8094-559-6. 

 

RAJČÁKOVÁ, Eva. Regionálny rozvoj a regionálna politika. 1.vyd. 2005. s. 120. ISBN 80-

223-2038-2. 

 

TVRDOŇ, Jozef a  HAMALOVÁ, Marta a ŽÁRSKA, Elena. Regionálny rozvoj. 1.vyd. 

Bratislava: Ekonóm. 1995. 126 s. ISBN 80-225-0671-0. 

 

WOKOUN, René a  MALINOVSKÝ, Jan a kol. Regionální rozvoj-východiska, politika, 

teorie, strategie a programování. 1.vyd. Praha: Linde, a.s. 2008. 480 s. ISBN 978-80-7201-

699-0. 

 

B. ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE 

 

Centrum prvého kontaktu. BOTEV, Alexander. Http://www.cpk.sk/web/ [online]. [cit. 2012-

02-10]. Dostupné z: http://www.cpk.sk/web/. 

 

EUROEKONÓM. Ekonomická príručka moderného ekonóma: Sektory národného 

hospodárstva [online]. Euroekonom [cit. 2012-03-25]. Dostupné z: 

http://www.euroekonom.sk/ekonomika/narodne-hospodarstvo/sektory-narodneho 

hospodárstva/. 

 

HAJKO, Jozef, KLÁTIK, Peter a TUNEGA, Matej. Konkurencieschopné regióny 21 

2010 [online]. Bratislava, 2011 [cit. 2012-04-15]. ISBN 13: 978-80-89493-05-0. Dostupné z: 

http://www.regiony21.sk/vystupy/publikacia/KonkurencieschopneRegiony21.pdf 

 

HRADISKÁ, Andrea. Úloha partnerstiev pri financovaní rozvoja vidieka. In: [online]. 2010. 

vyd. Levoča: Centrum prvého kontaktu Levoča, 2010, s. 265 [cit. 2012-04-15]. Dostupné z: 

http://www3.ekf.tuke.sk/konfera2008/zbornik/files/prispevky/hradiska.pdf. 

 

KLAMÁR, Radovan. Regionálny rozvoj a jeho plánovanie: študijný materiál pre študentov 

Katedry geografie a regionálneho rozvoja FHPV PU. In: [online]. 2005. vyd. Prešov: FHPV 

http://www.cpk.sk/web/
http://www.euroekonom.sk/ekonomika/narodne-hospodarstvo/sektory-narodneho


60 

 

PU[cit.2012-04-15].Dostupné 

z:http://naturescience.fhpv.unipo.sk/geografia/trendy/regionalny_rozvoj.htm 

Komunálne výskumné a poradenské centrum [online]. [cit. 2012-02-12]. Dostupné z: 

http://www.komunal.eu/index.php?action=module&id=mod_content&category_id=17. 

 

MAS HORNÝ LIPTOV. MAS Horný Liptov: Podporované projekty [online]. 2012. vyd. 

Liptovský Hrádok: MAS, 2011 [cit. 2012-03-25]. Dostupné z: 

http://www.hornyliptov.sk/podporene-projekty.html. 

  

ORESKÝ, Milan. 2007. Regionálny rozvoj, ciele regionálneho rozvoja, typológia regiónov. 

In Nová éra. Vydanie 2007/3. Publikované: 06. 08. 2007. [cit. 17. 02. 2012]. Dostupné na 

internete:http://www.novaera.sk/clanok/334/regionlny-rozvoj-cieleregionlneho-rozvoja 

typolgia-regionov/. 

 

PULKOVNÍKOVÁ, Eva. Identifikácia prínosu klastrov cestovného ruchu na rozvoj 

cestovného ruchu. Karviná, 2010. Bakalárska práca. OPF- Slezskej university Opava, Fakulta 

obchodně-podnikatelská, Katedra cestovného ruchu. 

 

SAZP. Mikroregióny [online]. 20.1.2008 [cit. 2012-02-23]. Dostupné z: 

http://www.sazp.sk/mikroregiony/. 

 

SEVER, Agentúra pre regionálny rozvoj. Čo je LEADER. SEVER. [online]. Dolný Kubín: 

SEVER[cit.2012-04-05].Dostupnéz: 

https://sites.google.com/site/leaderzsk/%C4%8Dojeleader. 

 

SLOBODA, Dušan. Strategické plánovanie regionálneho hospodárskeho rozvoja: Zborník z 

XIII. kongresu SGS. Zborník z XIII. kongresu SGS [online]. 2006, s. 126 [cit. 2012-04-15]. 

Dostupné z: http://diplomovka.sme.sk/zdroj/3592.pdf. 

 

Slovenská agentúra životného prostredia: Slovak environmental agency. [online]. 2011 [cit. 

2012-03-25]. Dostupné z: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=385. 

  

http://www.komunal.eu/index.php?action=module&id=mod_content&category_id=17
http://www.novaera.sk/clanok/334/regionlny-rozvoj-cieleregionlneho-rozvoja%20typolgia-regionov/
http://www.novaera.sk/clanok/334/regionlny-rozvoj-cieleregionlneho-rozvoja%20typolgia-regionov/
https://sites.google.com/site/leaderzsk/%C4%8Dojeleader
http://diplomovka.sme.sk/zdroj/3592.pdf


61 

 

Zoznam skratiek 

 

ČOV  Čistička odpadových vôd 

ISPA Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, predvstupná pomoc  

nasmerovaná na zosúladenie štandardov infraštruktúry krajín EÚ 

KD  Kulúrny dom 

LAU Local Administrative Units, miestne samosprávne jednotky, ktoré zahŕňajú 

obce a okresy a nahradili NUTS 4 a NUTS 5 

LEADER Liaison Entre Actions de Developpement de l´Economie Rurale, prepájanie 

akcií hospodárskeho rozvoja vidieka 

LH  Liptovský Hrádok 

LM  Liptovský Mikuláš 

MAS  Miestna akčná skupina 

MŠ  Materská škola 

NAPANT Národný park Nízke Tatry 

NUTS Nomenclature of Units for Territorial Statistics, nomenklatúra územných 

štatistických jednotiek vymezených pre štatistické účely 

PHARE  Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy, fond EÚ 

poskytujúci nenávratné dotácie na budovanie infraštruktúry  

RK  Ružomberok 

RR  Regionálny rozvoj 

SAD  Slovenská autobusová doprava 

SAPARD Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development, 

prístupový program pre poľnohospodárstvo a vidiecky rozvoj pre krajiny EÚ 

SR  Slovenská republika 

SŠ   Stredná škola 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, analýza silných a slabých   

stránok skúmaného objektu 

TANAP Tatranský národný park 

VŠ  Vysoká škola 

ZŠ  Základná škola 

ŽP  Životné prostredie 

ŽSR  Železnice Slovenskej republiky



62 

 

Zoznam grafov a tabuliek 

 

Graf 2.1: Dvojaké chápanie regionálneho rozvoja a regionálnej politiky         

Graf 3.1: Vývoj počtu obyvateľov Horného Liptova                                                                 

Graf 3.2: Rozdelenie firiem podľa sektorovej štruktúry (rok 2010) 

Graf 3.3: Počet nezamestnaných v obciach Horného Liptova 

Graf 3.4: Miera nezamestnanosti Horného Liptova (v %) 

Graf 3.5: Miera nezamestnanosti za rok 2010 v mikroregióne, kraji a republike 

Graf 4.1: Spokojnosť občanov s námestím F.Wisnera 

 

Tab. 2.1: Príklad financovania projektu 

Tab. 3.1: Vývoj počtu obyvateľov Horného Liptova v 5-ročnom horizonte 

Tab. 4.1: SWOT analýza ekonomického a podnikateľského prostredia v mikroregióne 

Tab. 4.2: SWOT analýza cestovného ruchu 

Tab. 4.3: SWOT analýza kultúry, školstva a športu 

Tab. 4.4: SWOT analýza občianskej vybavenosti 

Tab. 4.5: SWOT analýza technickej a dopravnej infraštruktúry 

Tab. 4.6: SWOT analýza životného prostredia 

Tab. 4.7: SWOT analýza námestia Liptovský Hrádok 

Tab. 4.8: Plus-mínus SWOT analýza námestia Liptovský Hrádok 

Tab. 4.9: SWOT analýza výstavby nájomných bytov Podtureň 

Tab. 4.10: Plus-mínus SWOT analýza bytovej výstavby v obci Podtureň 



 

 

Prehlásenie o využití výsledkov diplomovej práce 

 

Prehlasujem, že 

 

- som bola zoznámená s tým, že na moju diplomovú prácu sa plne vzťahuje zákon č. 

121/2000 Zb. – autorský zákon, hlavne § 35 – užitie diela v rámci občianskych 

a náboženkských obradov, v rámci školských predstavení a užitie diela školského a § 60 – 

školské dielo; 

- beriem na vedomie, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (ďalej len 

VŠB-TUO) má právo nezárobkové, ku svojej vnútornej potrebe, diplomovú prácu použiť 

(§ 35 odst.3); 

- souhlasím s tým, že diplomová práca bude v elektronickej podobe archivovaná v Ústrednej 

knižnici VŠB-TUO a jeden výtlačok bude uložený u vedúceho diplomovej práce. 

Souhlasím s tým, že bibliografické údaje o diplomovej práci budou zverejnené v 

informačnom systéme VŠB-TUO; 

- bolo zjednané, že s VŠB-TUO, v prípade záujmu z jej strany, uzavre licenčnú zmluvu s 

oprávneným použiť dielo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bolo sjednáno, že použiť svoje dielo, diplomovú prácu, alebo poskytnúť licenciu k jej 

využitiu môžem len so súhlasom VŠB-TUO, ktorá je oprávnená v takomto prípade odo 

mňa požadovať primeraný príspevok na úhradu nákladov, ktoré boli VŠB-TUO na 

vytvorenie diela vynaložené (až do jej skutočnej výšky). 

 

 

 

 

 

V Ostrave dňa .................................... 

 

                                                                                                        ............................................... 

                                                                                                          Bc. Eva Pulkovníková



 

 

Zoznam príloh 

 

Príloha č. 1: Námestie v LH pred a po rekonštrukcii 

Príloha č. 2: Bytová výstavba Podtureň 

Príloha č. 3: Rozhovor s primátorom mesta LH v roku 2010 

Príloha č. 4: Dotazník k jednotlivým rozhovorom 

Príloha č. 5: Základné dokumenty RR  

Príloha č. 6: Prospekt k propagácii Liptovského Jána a Jánskej doliny 

Príloha č. 7: Vyhodnotenie Plus-mínus metódy SWOT analýzy rozvoja ekonomického 

a podnikateľského prostredia v mikroregióne 

Príloha č. 8: Vyhodnotenie Plus-mínus metódy SWOT analýzy CR 

Príloha č. 9: Vyhodnotenie Plus-mínus metódy SWOT analýzy kultúry, školstva a športu 

Príloha č. 10: Vyhodnotenie Plus-mínus metódy SWOT analýzy občianskej vybavenosti 

Príloha č. 11: Vyhodnotenie Plus-mínus metódy SWOT analýzy technickej a dopravnej 

infraštruktúry 

Príloha č. 12: Vyhodnotenie Plus-mínus metódy SWOT analýzy  životného prostredia 

 

 


