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1.Úvod 

Hlavnou témou, na ktorú sa bakalárska práca zameriava je analýza spokojnosti 

obyvateľstva so športovým vyţitím v meste Čadca. Túto tému som si vybral na základe 

záujmu dozvedieť sa podrobnejšie informácie o športovej ponuke a spokojnosti obyvateľstva 

mesta s ňou. Analýza je totiţ schopná objaviť problémové oblasti, slabé miesta v hospodárení 

a príčiny tohto nepriaznivého stavu, keď riešenie tejto situácie je celé na manaţmente mesta 

a firiem, ktoré prevádzkujú alebo vlastnia športoviská v meste. Analýza je nástroj 

strategického plánovania pouţívaná na hodnotenie silných a slabých stránok, príleţitostí a 

hrozieb, ktoré spočívajú v danom projekte, obchodnej príleţitosti, prípadne v inej situácii, v 

ktorej sa nachádza organizácia so snahou uskutočniť určitý cieľ. Jednotlivé kapitoly sa bliţšie 

zaoberajú danou problematikou. 

Cieľom predkladanej bakalárskej práce je analýza spokojnosti obyvateľov v 

meste Čadca a jeho okolí. Oblasť, na ktorú sa diplomová práca zameriava, sú športové 

aktivity a moţnosti, ktoré mesto svojim občanom  ponúka a poskytuje. Práca sa  zaoberá 

spokojnosťou, poprípade nespokojnosťou občanov mesta s mnoţstvom a kvalitou 

ponúkaných športových aktivít, prípadne na základe vyhodnotenia analýzy bude 

zostavená chýbajúca ponuka športov. Zameranie práce sa  tieţ týka zázemia 

jednotlivých druhov ponúkaných športov, či je poskytované, akú mieru dôleţitosti 

zohráva pri rozhodovaní občanov a či napĺňa ich očakávania. 

 

 

Pre získanie potrebných informácií bol pouţitý marketingový výskum - metóda 

elektronického dopytovania. Teoretické východiská budú uplatnené pri meraní 

spokojnosti obyvateľov so športovým vyţitím a ktoré majú na ich spokojnosť vplyv. V 

závere práce sú navrhnuté a doporučené riešenia, ktoré by mali dopomôcť k zlepšeniu 

súčasnej situácie so športovým vyţitím v meste Čadca. 

 

  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Projekt
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2.Teoretické vymedzenie pojmov 

Táto kapitola je zameraná teoreticky a slúţi ako základ pre praktickú časť bakalárskej 

práce. Je zameraná na marketing a spokojnosť zákazníkov. Zahŕňa marketingový mix,  

výskum spokojnosti zákazníkov a jeho meranie, ako aj plánovanie zberu primárnych údajov 

slúţiacich pre meranie spokojnosti. 

2.1 Marketing  

 Marketing je proces plánovania a vykonávania koncepcie, ceny, propagovania, a 

distribúcie myšlienok, tovaru a sluţieb s cieľom uskutočniť výmenu, ktorá plnohodnotne 

uspokojuje potreby zákazníka. 

Zo spoločenského hľadiska je marketing vzťah medzi konkrétnou spoločnosťou 

materiálnych  poţiadaviek a jej ekonomickými vzormi odpovedí. Marketing uspokojuje tieto 

potreby a ţelania prostredníctvom výmenných procesov a budovania dlhodobých vzťahov. 

Proces komunikácie hodnoty výrobku alebo sluţby prostredníctvom postoja k zákazníkom. 

Marketing sa môţe pozerať na organizačné funkcie a súbor procesov pre vytváranie, 

komunikácie a hodnoty pre zákazníkov a riadenie vzťahov so zákazníkmi cestami, ktoré 

prospievajú organizácii a jej akcionárom. Marketing je veda, ktorá určuje ciele firiem 

prostredníctvom analýzy trhu a segmentácie trhu, rovnako ako pochopenie spotrebiteľského 

nákupného správania a poskytuje čo najlepšiu  hodnotu pre zákazníka.[3] 

Marketing sa snaţí efektívne uspokojovať potreby zákazníkov. Môţeme marketing 

rozlíšiť na tri štádiá marketingových praktík: 

 podnikateľský marketing, kde väčšinu firiem štartujú jednotlivci, to znamená, ţe 

úspech firmy je podmienený od ich prezieravosti a schopnosti zaujať, 

 formulovaný marketing, kde úspech malých firiem speje k viac formulovanému 

marketingu týchto firiem, 

 zákaznícky marketing, kde sa produktový manaţéri spolu so zákazníkmi snaţia nájsť 

nové spôsoby zvýšenia atraktívnosti a spotrebiteľskej hodnoty svojich produktov 

a sluţieb.[3] 
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2.1.1 Športový marketing 

 Marketing ako spoločenská veda, má mnoho odvetví a foriem. S novými moţnosťami 

vznikajú unikátne platformy na podporu predaja a zvyšovanie povedomia jednotlivých 

značiek a ich produktov medzi verejnosťou.  

Športový marketing teda môţeme chápať ako akúsi platformu účinnej komunikácie 

medzi firemným prostredím a cieľovým zákazníkom. Môţeme ho povaţovať za plnohodnotný 

marketingový nástroj súčasnosti, ktorý pomocou svojich atribút pomáha vytvárať priaznivé 

podnikateľské prostredie pre rozvoj bussinesu na strane dopytu.[6]    

2.2 Marketingový mix 

 Marketingový mix je súbor taktických marketingových nástrojov, ktoré firma pouţíva 

k úprave ponuky podľa cieľových trhov. Marketingový mix zahŕňa všetko, čo firma môţe 

urobiť, aby ovplyvnila dopyt po svojom produkte.[3] 

 Moţné spôsoby sa delia do štyroch skupín premenných, známych ako 4P: 

 produktová politika (produckt), 

 cenová politika (prize), 

 komunikačná politika (promotion), 

 distribučná politika (place).[8] 

Produkt- predstavuje čokoľvek, čo je moţné ponúknuť na trhu ku kúpe, pouţitiu či spotrebe 

a čo môţe uspokojiť nejakú potrebu či ţelania. Zahŕňa fyzické predmety, sluţby, osoby, 

miesta, organizácie a myšlienky. 

Cena- predstavuje sumu peňazí poţadovanú za produkt alebo sluţbu, alebo sumu hodnôt, 

ktoré zákazníci zamenia za výhody vlastníctva alebo uţívania produktu či sluţby. 

Komunikácia- ide o činnosti, ktoré sledujú vlastnosti produktu alebo sluţby, alebo suma 

hodnôt, ktorú sú zákazníci ochotní zameniť za výhody vlastníctva alebo uţívania produktu či 

sluţby.  
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Distribúcia (miesto)- produkt musí byť dostupný v adekvátnom mnoţstve, na vhodnom 

mieste a v čase, kedy je zákazník ochotný kúpiť si ho. Miesto neznamená len fyzické 

umiestnenie ponuky, ale v prípade nehmotných produktov zahŕňa tieţ informačný tok, 

propagačný tok, prevody vlastníckych vzťahov a platby za sluţby. 

2.2.1 Marketingový mix v športe 

Materiálny produkt v športe:  

 športové náradie,  

 športové náčinie,  

 športové oblečenie, výstroj,  

 ďalšie produkty súvisiace so športom sekundárne ( potravinové doplnky, športová 

kozmetika,...).  

Nemateriálne produkty v športe:  

a) Základné produkty:  

 ponuka telesných cvičení,  

 ponuka športových akcií,  

 sluţba ako športový produkt.  

b) Produkty viazané na osobnosť:  

 výkony športovcov,  

 výkony trénerov,  

 výkony poskytovateľov športových sluţieb.  

c) Myšlienkové produkty v telesnej výchove a v športe:  

 výskum telovýchovnej a športovej oblasti,  

 rozvoj v kinantropológii,   

 športové informácie šírené médiami v odbornej alebo populárnej forme,  

 záţitkové hodnoty v telesnej výchove a v športe.  

d) Vedľajšie produkty telovýchovných a vedľajších zariadení:  

 spoločenské akcie,  

 reklamné vystúpenia športovcov, trénerov,  
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 poistenie cvičencov a športovcov,  

 doprava, vstupenky, atd.,  

 reštauračné sluţby.[2] 

2.2.2 Marketingová komunikácia 

Moderný marketing vyţaduje viac neţ len prípravu dobrého produktu, určenie 

atraktívnej ceny a sprístupnenie cieľovým zákazníkom. Firmy musia komunikovať so svojimi 

súčasnými aj budúcimi zákazníkmi a to, čo im oznamujú, nemoţno ponechať len na náhodu. 

Rovnako ako je kvalitná komunikácia dôleţitá pre budovanie a udrţiavanie akéhokoľvek 

vzťahu, je aj kľúčovým prvkom snahy spoločnosti nadviazať vzťah so zákazníkmi.[3] 

Celkový marketingový komunikačný mix spoločnosti - nazývaný tieţ komunikačný 

mix sa skladá zo špecifickej zmesi reklamy, osobného predaja, podpory predaja, public 

relations a nástrojov priameho marketingu, ktorú firma pouţíva pre dosiahnutie svojich 

reklamných a marketingových cieľov. 

2.3 Spokojnosť zákazníkov  

Spokojnosť zákazníka závisí na tom, do akej mieri sú vnímané alebo naplnené 

očakávania zákazníka vo vzťahu k získanému produktu či k hodnote, ktorú zákazníkovi 

prináša.[3] 

Spokojnosť zákazníka s nákupom závisí na prínose produktu v porovnaní 

s očakávaním zákazníka. Zákazník môţe dosiahnuť rôznych stupňov spokojnosti. Ak prínos 

produktu nedosiahne očakávania, je zákazník nespokojný. Ak produkt očakávania splní, 

zákazník je spokojný. Ak ho predchádza, je veľmi spokojný alebo nadšený. 

Pre podnik je veľmi dôleţité prepojenie spokojnosti zákazníkov s veľkosťou svojho 

trhového podielu. Mnoho podnikov sa však zameriava iba na svoj trhový podiel a zabúda na 

fakt, ţe ak začne spokojnosť zákazníkov klesať, čoskoro sa to prejaví na zmenšovanie ich 

podielu na trhu. Trhový podiel je ukazovateľom minulých výsledkov, zatiaľ čo spokojnosť 

zákazníkov vypovedá o budúcom vývoji podniku. Ak podniky dosiahnu vysokú mieru 

spokojnosti zákazníkov, mali by tento fakt zverejňovať, pretoţe to pozitívne pôsobí na 
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zákazníkov, nech existujúcich alebo potenciálnych. Môţe to viesť k zvýšeniu predaja daného 

produktu podniku, k zvýšeniu dôvery potenciálnych zákazníkov. 

2.3.1 Výskum spokojnosti zákazníkov 

Systém ţelaní a sťaţností nemusí firme vţdy poskytnúť kompletný obrázok 

o spokojnosti zákazníka. Kaţdý štvrtý nákup vedie k nespokojnosti zákazníka, ale menej ako 

5% nespokojných zákazníkov si skutočne sťaţuje. Väčšina zákazníkov miesto sťaţnosti 

jednoducho zmení dodávateľa. A firma tak zbytočne prichádza o zákazníkov.[3] 

 

V reakcii na to firmy podnikajú priame opatrenia pomocou pravidelných prieskumov 

spokojnosti zákazníka. Rozosielajú dotazníky alebo telefonujú výberovým súborom 

súčasných zákazníkov, aby zistili, aký majú názor na jednotlivé aspekty správania firmy. 

Časopisy a spotrebiteľské asociácie často vykonávajú nezávislé prieskumy. Tie sú veľmi 

dôleţité, pretoţe firmy sa vo svojich prieskumoch môţu často nechať oklamať. 

2.4 Marketingový výskum 

Marketingový výskum je funkcia, ktorá spája spotrebiteľov, zákazníkov a verejnosť 

s firmou pomocou informácií, ktoré sú pouţívané pre identifikáciu a definíciu 

marketingových príleţitostí a problémov, vytváranie, zlepšenie a hodnotenie marketingových 

aktivít, monitoring marketingového výkonu a lepšie porozumenie marketingového procesu. 

[10]  

Jedná sa o systematické zhromaţďovanie, zaznamenávanie analýz kvalitatívnych a 

kvantitatívnych údajov o otázkach týkajúcich sa uvádzania na trhu výrobkov a sluţieb. 

Cieľom marketingového výskumu je ich identifikovať, posúdiť, ako aj zmeniť prvky 

marketingového mixu vplyvov na správanie zákazníkov. Termín je často zamieňaný s 

prieskumom trhu, ale expertný odborníci  rozlišujú faktory na tom to trhu. Výskum sa zaoberá 

najmä trhmi, zatiaľ čo sa týka marketingového výskumu, ktorý sa zaoberá rôznymi detailmi  

marketingových procesov.[5] 
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Proces marketingového výskumu viď. obr.2.1 zahŕňa štyri kroky:  

 definícia problému a stanovenie cieľov výskumu, 

 vytvorenie plánu výskumu, 

 implementácia plánu, 

 interpretácia výsledkov. 

Marketingový manaţér a výskumník musí úzko spolupracovať na definícii problému 

a musí sa dohodnúť na cieľoch výskumu. Manaţér pozná rozhodnutie, pre ktoré informácie 

potrebuje, výskumník ovláda marketingový výskum a vie, ako informácie získať. 

Obrázok č.2.1 Proces marketingového výskumu 

 

Zdroj: KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. [i]Marketing managament.[/i] 12. vyd. 

Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5. 

2.4.1 Plán marketingového výskumu 

 Stanovenie problému a cieľov výskumu ovplyvňuje celý proces. Manaţér 

a výskumník by mali definíciu problému zaznamenať písomne, aby mali istotu , ţe sa zhodujú 

na cieľoch a očakávaných výsledkoch výskumu. 

Manaţéri musia mať o marketingovom výskume dostatok informácií, aby mohli 

pomôcť pri plánovaní a interpretácii výsledkov výskumu. Pokiaľ o marketingovom výskume 

vedia len málo, môţu získať nevhodné informácie, dospieť k zlým záverom alebo ţiadať o 

informácie, ktoré sú príliš drahé. V tejto fáze je tieţ nutná spolupráca so skúsenými 

pracovníkmi výskumu, ktorí chápu, aké problémy manaţér rieši. Výskumník musí byť 
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schopný manaţérovi pomôcť s definíciou problému a navrhnúť, akým spôsobom môţe 

výskum manaţérovi v rozhodovaní pomôcť. 

Po dôkladnej definícii problému musí manaţér a výskumník stanoviť ciele výskumu. 

Projekt marketingového výskumu môţe mať tri typy cieľov:  

 cieľom informatívneho výskumu je získať predbeţné informácie, ktoré 

pomôţu lepšie definovať problémy a navrhnúť hypotézy,  

 cieľom deskriptívneho výskumu je popísať napríklad trhový potenciál 

určitého produktu, alebo demografické údaje a postoje zákazníkov, ktorí 

produkt kupujú,  

 cieľom kauzálneho výskumu je otestovať hypotézy o vzťahoch príčina / 

následok.[3] 

2.4.2 Plánovanie zberu primárnych údajov 

Dobré rozhodnutia potrebujú dobré údaje. Tak ako musia výskumníci starostlivo 

hodnotiť kvalitu získaných sekundárnych údajov, musí tieţ rovnako starostlivo 

zhromaţďovať primárne údaje, aby zodpovedným osobám predloţili relevantné, presné, 

aktuálne a objektívne informácie.  

Môţu pouţiť kvalitatívny výskum, ktorý sleduje malú vzorku zákazníkov, alebo 

kvantitatívny výskum, ktorý prináša štatistické údaje od veľkej vzorky zákazníkov. Tab.2.1 

uvádza, ţe tvorba plánu zberu primárnych údajov si vyţaduje viacero rozhodnutí o typoch 

výskumu, kontaktných metódach, vzorovom pláne a nástrojoch výskumu. 
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Tab.2.1 Plánovanie zberu primárnych údajov 

Typ výskumu Kontaktné metódy Výber vzoriek Nástroje výskumu 

Pozorovanie Pošta Jednotka vzorku Dotazník 

Dopytovanie Telefón Veľkosť vzorku Elektronické 

nástroje 

Experiment Osobný kontakt Procedúra výberu  

 Internet   

Zdroj: KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. [i]Marketing managament.[/i] 12. vyd. 

Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5. 

Plán slúţi ako podklad pre dohodu medzi zúčastnenými stranami (zadávateľ, 

výskumník). V tomto pláne je špecifikovaný spôsob riešenia. Schválením plánu zadávateľom, 

dochádza k potvrdeniu platnosti o účele, rozsahu a priebehu výskumu. 

Plán výskumu predstavuje predovšetkým:  

 typy údajov, ktoré budú zhromaţďované,  

 spôsob ich zberu (metóda, technika, vzorka),  

 metódy ich analýzy,  

 rozpočet výskumu,  

 stanovenie presných špecifických úloh jednotlivým pracovníkom,  

 vypracovanie časového harmonogramu činností,  

 kontrola plánu.  

Plán výskumu je veľmi dôleţitý pre decidovanie zadávateľa, či sa daný výskumný projekt 

uskutoční. Preto zadávateľa zaujíma okrem organizačných údajov týkajúcich sa realizácie  

výskumu najmä finančná náročnosť celého projektu. Cena výskumu môţe hrať v konečnom 

rozhodovaní významnú úlohu. Plán výskumu slúţi aj ako kontrolná funkcia. Rozpočet by 

mal byť vyslovený v celkovej výške, ale taktieţ by mal byť rozdelený do jednotlivých 
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časových etáp výskumu a čiastkových činností uskutočňovaných  v rámci celého výskumného 

procesu. 

Obsah plánu  

V pláne zisťujeme závislosť na skúmanom probléme a cieli, ďalej nutnosť 

jednotlivých údajov pre zaistenie úspechov vyriešenia prípadu. Z tohto dôvodu by tu mali byť 

uvedené zdroje, odkiaľ ich budeme čerpať. V predchádzajúcej fáze výskumného procesu si  

musíme postupne zredukovať svoje poţiadavky na zaistenie iba nevyhnutných informácií.[4] 

Dopytovanie 

Dopytovanie je metóda primárneho zhromaţďovania údajov v marketingovom 

výskume, pomocou ktorej moţno získať široké spektrum informácií o nákupnom a 

spotrebiteľskom správaní. Vyuţíva hlavne verbálnu komunikáciu, pomocou ktorej moţno 

pomerne najlepšie vniknúť do psychiky spotrebiteľa. Je to najpouţívanejšia, ale aj najviac 

zneuţívaná metóda zhromaţďovania primárnych údajov. Dopytovanie je zhromaţďovanie 

informácií na základe odpovedí skúmaných osôb na rôzne skutkové podstaty. Pod 

prieskumom dopytovaním sa rozumejú viaceré metódy získavania údajov, pri ktorých 

respondent prostredníctvom slovných alebo iných podnetov je stimulovaný odpovedať o 

predmete zisťovania.   

Dopytovaním moţno zisťovať postoje a mienku zákazníka, jeho vedomosti a 

skúsenosti, spôsob jeho správania a motívy. Dopytovanie nám nedáva bezprostredné 

vysvetlenie, ako ľudia skutočne konajú, cítia alebo myslia a ako sprostredkúvajú informácie. 

Získané informácie sú v prípade potreby subjektívne podfarbené. 
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3 Súčasné moţnosti športového vyţitia v Čadci 

V tejto kapitole sa práca zaoberá charakteristikou mesta Čadca v súvislosti z danou 

problematikou. Zameriava sa na základné informácie o Čadci, ďalej na vybrané 

makroekonomické ukazovatele, na súčasné moţnosti športového vyţitia. V závere kapitoly sú 

spomenuté najvýznamnejšie športové strediská.    

3.1 Mesto Čadca 

Mesto Čadca sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska, v severnej časti regiónu 

Kysuce a je vstupnou bránou na Slovensko z Českej republiky a Poľska. Výhodná poloha 

mesta na kriţovatke medzinárodných ciest zabezpečila prepojenie s hlavnými priemyselnými 

a obchodnými centrami v strednej Európe. Mesto Čadca sa nachádza v blízkosti CHKO 

Kysuce a jeho bohatstvo spočíva v okolitej prírode, zaujímavých horských scenériách a 

krásnych tichých lesoch. Mesto leţí na brehoch rieky Kysuca a jej prítokov (Čierňanka, 

Milošovský, Čadecký a Bukovský potok, Rieka)  v nadmorskej výške 415 m n. m. a 

obklopujú ho rozsiahle pohoria Kysucké Beskydy, Javorníky a Turzovská vrchovina. 

Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1565. V roku 1778 kráľovná Mária Terézia 

povýšila obec Čadca na mestečko s právom konať štyri výročné jarmoky. Ďalším dôleţitým 

dňom v histórii mesta i celého národa bol 4. december 1848, kedy počas tzv. zimného ťaţenia 

slovenských dobrovoľníkov bojujúcich za slobodu národa, bola Čadca politickým a 

vojenským centrom slovenského povstania. Výraznejší ekonomický a sociálny rozvoj 

zaznamenávame v meste aţ v období po druhej svetovej vojne. Mesto bolo oslobodené od 

fašistickej okupácie 1. mája 1945. V rámci povojnovej obnovy sa uţ v roku 1946 obnovila 

výroba v textilnej továrni, ktorá sa stala závodom podniku Slovena. Ešte počas vojny sa 

začala v meste rozvíjať strojárska výroba, najskôr zameraná na výrobu hasiacich zariadení 

(Sigma - pumpy) a aţ po rokoch sa ustálila na výrobe komponentov pre automobily Tatra. 

Stálicou medzi výrobnými organizáciami je druţstvo Okrasa, výrobca sklenených vianočných 

ozdôb, ktoré exportuje do celého sveta.. 

V súčasnosti je Čadca okresné mesto s rozlohou 57 km2, ktoré patrí do Ţilinského 

kraja. Počtom obyvateľov (cca 27000) sa mesto zaraďuje medzi stredne veľké mestá 

Slovenska. Slovenská národnosť tvorí väčšinu obyvateľov mesta.[9] 
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Štruktúra obyvateľstva 

Tab.3.1  Vývoj počtu a zastúpenia vybraných vekových skupín v meste Čadca  

Veková skupina 2005 2006 2007 2008 2010 2011 Trend 

Predproduktívny vek: do 14 r. 17 423 18 772 16 260 15 777 15 476 15 168 Pokles 

% do 14 r. 18,78 18,10 17,57 17,07 16,74 16,44 0,8754 

Produktívny vek : 59M-54Ţ r 59 680 59 962 60 061 60 144 60 154 59 906 Nárast 

% produktívny vek 64,32 64,72 64,91 65,07 65,06 64,93 1,0095 

Poproduktívny vek 60+M 55+Ţ 15 688 15 917 16 206 16 503 16 825 17 185 nárast 

% poproduktívny vek 16,91 17,18 17,51 17,86 18,20 18,63 1,1017 

Zdroj: Štatistická analýza 2012-Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

 Štruktúra obyvateľstva je v tabuľke č.3.1 zobrazená pre celý Čadčiansky okres, 

vzhľadom na to, ţe do mesta chodia športovať ľudia za z celého okresu. Mesto svojou 

polohou poskytuje zázemie pre širokú škálu športových moţností a aktivít ako tráviť svoj 

voľný čas. 

3.2 Ekonomické ukazovatele 

Transformácia ekonomického systému, vytváranie nových trhových vzťahov v 

národnom  hospodárstve a nesystémové zrušenie zbrojárskej výroby vytvorili podmienky, 

z ktorých sa región nespamätal. Spolu so zmenami vlastníckych vzťahov mali vplyv  na 

zamestnanosť v jednotlivých odvetviach hospodárstva v meste Čadca. Takmer neexistujúca 

diverzifikácia výroby, problematická konkurencie schopnosť regionálnych výrobcov, na 

zahraničnom a domácom trhu, sa prirodzene prejavili v odbytových problémoch. Výrobcovia 

sa prirodzene snaţili zniţovať výrobné náklady najmä odstraňovaním „prezamestnanosti“, čo 

malo výrazne negatívny dopad na formujúci sa trh práce. Moţno konštatovať, ţe 

rozhodujúcimi sektormi odvetvovej štruktúry okr. Čadca je priemysel a čiastočne 

stavebníctvo. V porovnaní s priemerom Ţilinského kraja je zrejmé, ţe podiel priemyselnej 

výroby je v okr. Čadca, Bytča a Námestova patrí k najniţším. 
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3.2.1 Rozvoj zamestnanosti v meste Čadca 

 

Priemysel a priemyselná výroba – najdôleţitejšie determinanty rozvoja 

 

  odchod kvalifikovanej pracovnej sily do iných regiónov – vysťahovalectvo, 

  zanedbaná, nekvalitná a neúplná infraštruktúra regiónu – najmä doprava, 

  nedostatok finančných zdrojov investičného charakteru PO v regióne, 

  absencia priemyselného parku determinuje príliv zahraničných investícii, 

  nedostatok surovín v regióne. 

 

Primárny sektor – poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo  

  nízka bonita pôdy výrazne obmedzuje výnosy,  

  nedostatok finančných zdrojov na technológie, osivá a ošetrovanie pôdy, 

  poľnohospodárska pôda v údolí riek je ohrozovaná záplavami – absencia,   

protipovodňových opatrení, 

 nevhodné klimatické podmienky v porovnaní s inými regiónmi. 

 

Terciárny sektor – oblasť cestovného ruchu a turizmu 

  nízka kúpyschopnosť obyvateľstva nedokáţe stimulovať efektívnosť existujúcich, 

zariadení cestovného ruchu, či turizmu. (zahraniční turisti sú pre turistické strediská 

iba doplnkovým zdrojom príjmov), 

  nekvalitná cestná sieť, minimálna kvalita a spektrum poskytovaných sluţieb, 

  nízka jazyková vybavenosť väčšiny domáceho obyvateľstva.[7] 

 

3.3 Športové strediská v Čadci 

Areál adrenalínových športov SUN PARADISE Veľká rača www.velkaraca.sk 

Krytá plaváreň       www.zzo.sk 

Športová hala Čadca         

Martenz sport club       www.martenz.sk 

Tenisové kurty Ţarec 

Futbalový štadión Čadca      www.fkcadca.sk 

Bowling centrum Biely dom      www.bowling.biely-dom.sk 

http://www.bowling.biely-dom.sk/
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3.3.1 Športové kluby v Čadci 

 Medzi najvýznamnejšie športové kluby, ktoré majú svoje pôsobisko v meste Čadca 

patria: 

 FK Čadca futbalový klub, 

 KK ZZO Čadca klub karate, 

 Klub Kysuckého maratónu Čadca, 

 Down Hill Čadca, 

 Mestský plavecký klub, 

 MSK Čadca klub stolného tenisu, 

 Kysucká šachová škola Čadca, 

 TJ Lokomotíva Čadca oddiely turistiky, saní a volejbalu, 

 Tenisový klub ZZO.  

 

Spomínané športové kluby tvoria základňu či uţ pre profesionálnych alebo 

rekreačných športovcov. Kluby poskytujú svojim členom športoviská, ktoré majú vo 

svojom vlastníctve. Mesto ako aj kluby vlastnia niekoľko významných športovísk. 

3.4 Športové vyţitie v Čadci 

Mesto Čadca sa nachádza v blízkosti CHKO Kysuce a jeho bohatstvo spočíva v 

okolitej prírode, zaujímavých horských scenériách a krásnych tichých lesoch. Domáci 

obyvatelia ako aj návštevníci môţu vyuţívať okolité pohoria na turistiku, cykloturistiku i 

lyţovanie.[9] 

Turistická oblasť ponúka niekoľko prírodných unikátov, zvlášť tak v prípade Kysúc. Kysuce 

sú vyhľadávaným miestom milovníkov hôr a všetkého čo k nim patrí, či v zime, alebo v lete. 

Stredisko Snow paradise Veľká Rača Oščadnica patrí medzi najlepšie vybavené lyţiarske 

centrá na Slovensku, známe ako „raj lyţiarov“. Sú tu 3 sedačkové lanovky a pre beţkárov 

Kysucká lyţiarska magistrála. V lete zase lanová a bobová dráha, trampolíny, lezecká stena, a 

iné atrakcie. Ďalšie centrum, či uţ zjazdového alebo beţeckého lyţovania je Makov. V tejto 

obci sú vytvorené výborné podmienky nielen technickým vybavením, ale najmä klímou, ktorá 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A1_Ra%C4%8Da
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sa v oblasti Kasárne pribliţuje podmienkam v Tatrách. Ďalšie strediská sú v Turzovke, 

Vysokej nad Kysucou, Klokočove a Kysuckom Novom Meste. 

Medzi najväčšie turistické zaujímavosti patria: 

  kamenné gule v Milošovej (Megoňky) sú svetovou raritou a výnimočným prírodným 

úkazom. Ich záhadný pôvod doteraz nie je dostatočne vyjasnený a predpokladá sa, ţe 

boli vytvorené prírodnými silami na morskom dne, 

 múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke kde je moţné tu vidieť nielen šikovnosť 

našich starých otcov a pradedov pri stavaní dreveníc, ale najmä zachránené časti 

úzkokoľajnej lesnej ţelezničky s jedinečným systémom prekonávania prevýšenia 

pomocou tzv. úvratí, 

 ropný prameň v Korni (prirodzený výtok ľahkej ropy). Pozoruhodný a jediný svojho 

druhu v strednej Európe. V roku 1984 ho vyhlásili za prírodnú pamiatku. 

Cyklistika- Kysucká cyklomagistrála prechádzajúca takmer celými Kysucami dáva moţnosť 

pozrieť krásy krajiny a spoznať takmer všetky zaujímavosti a zvláštnosti tohto kraja.  

Beţecké trate- v Čadci sa  nenachádza mnoho upravených beţeckých okruhov ale medzi 

najznámejšie patrí Šeríkov okruh. Medzi najprestíţnejšie beţecké podujatie roka patrí 

zaručene Kysucký maratón, ktorý je druhým najstarším maratónom na Slovensku. 

 

3.5 Šport ako symbol zdravého ţivotného štýlu 

Definícií športu existuje celá škála a dajú sa rozčleniť podľa kritérií, ktorými sa jednotlivé 

názory odlišujú. Definíciu športu môţeme kategorizovať z nasledujúcich pohľadov: 

 podľa úrovne športovej súťaţe na šport vrcholový, výkonnostní a rekreační, 

 kolektívne a individuálne, 

 kontaktné a bezkontaktné, 

 amatérske a profesionálne, 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A9_gule_v_Milo%C5%A1ovej
http://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAzeum_kysuckej_dediny
http://sk.wikipedia.org/wiki/Historick%C3%A1_lesn%C3%A1_%C3%BAvra%C5%A5ov%C3%A1_%C5%BEeleznica
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kor%C5%88a
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 podľa výšky rizika v danom športe 

 zaloţenej na zdravotnom aspekte športu a mnoho ďalších pojatí.[2] 

Šport sa stal v terajšej podobe pozoruhodným spoločenským fenoménom. Predstavuje 

veľmi významnú oblasť ľudskej činnosti, profilujúcu sa v podobe kultúrne-sociálneho javu 

významným ekonomicko-politickým prínosom. Existuje celá rada faktorov, ktoré v súčasnosti 

ovplyvňujú spoločenský, politický a ekonomický význam športu.   

Ţivotný štýl 

 Ţivotný štýl býva definovaný ako forma ţivota vyjadrujúca cítenie ľudí, národa alebo 

celej spoločnosti v určitom historickom okamţiku. Formami ţivota sa rozumie výrobný 

a ľudský vzťah, spôsob budovania a výstavby, spôsob obliekania, bývania, trávenia voľného 

času apod.[1]  

3.5.1 Zdravý ţivotný štýl 

Zdravý ţivotný štýl znamená takú formu ţivota človeka, ktorá podporuje a zdôrazňuje 

zdravie ako zloţku najpodstatnejšiu a najvýznamnejšiu. Je vedecky dokázané, ţe vhodne 

zvolené pohybové aktivity, vykonávané vo vhodnom prostredí, vhodnej dobe a rozsahu 

zodpovedajúcemu veku jedinca, prispievajú k celkovému zdraviu človeka, k udrţaniu jeho 

telesnej a duševnej kondície. Existuje celá škála determinantov ţivotného štýlu, tzv. 

podmienok, ktoré zásadne ovplyvňujú formovanie ţivotného spôsobu a ak spojíme zdravý 

ţivotný štýl so športovou činnosťou, potom nájdeme determinanty, ktoré ovplyvňujú 

skutočnosť, prečo sú alebo nie sú pohybové aktivity súčasťou ţivota jedinca.[1]  

Súčasné ţivotné podmienky umoţňujú alebo priamo nabádajú k tomu, aby sa ľudia 

menej hýbali. Schopnosť adaptovať sa na "zlé časy" našim predkom síce 

umoţnila preţiť do dnešných dní, ale súčasne tieţ dáva moţnosť v dnešných časoch 

hojnosti sporiť do tukových zásob, čo sa ukazuje ako nevýhodné z hľadiska výskytu 

mnohých ochorení. Pokiaľ dôjde náhle k obmedzeniu príjmu potravy, veľmi skoro rádovo do 

týţdňov a mesiacov sa organizmus adaptuje na nízky energetický príjem zníţením bazálneho 

výdaja, a diéta je neúčinná. Jedinou cestou k zabráneniu poklesu bazálneho výdaja je 
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pravidelná pohybová aktivita, ktorá udrţuje potrebné svalové tkanivo zodpovedné práve 

za bazálny energetický výdaj. 

3.6 Voľný čas 

Voľný čas je časť mimo pracovného času, ktorá ostáva po vykonaní nevyhnutných 

činností ako sú spánok, jedenie, cestovanie do zamestnania, práce v domácnosti a pod. Ide 

o čas, ktorý človek vyuţíva na regeneráciu svojich síl, na svoj duševný a telesný rozvoj. Vo 

voľnom čase sa realizuje učenie a sebavzdelávanie, uspokojujú sa kultúrne potreby ako 

čítanie, návštevy divadiel, múzeí, kín a pod., uskutočňuje sa verejno-politická aktivita, 

starostlivosť o deti, stretnutia s priateľmi, pasívny odpočinok a v neposlednej rade športovými 

aktivitami. 
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4. Analýza spokojnosti obyvateľstva so športovým vyţitím v Čadci 

 Táto kapitola vychádza z praktickej časti bakalárskej práce. Jej cieľom je definícia 

problému a následná analýza získaných údajov z uskutočneného marketingového výskumu. 

4.1 Definícia problému a výsledky výskumu 

 Hlavným cieľom výskumu bolo meranie spokojnosti obyvateľov so športovým 

vyţitím v meste Čadca. Práca sa zameriava na problematiku moţností v oblasti športových 

aktivít, ktoré mesto poskytuje svojim občanom, či v meste občania niečo postrádajú, aké 

športové aktivity by tu radi uvítali z tých, ktoré vo svojom okolí nemajú k dispozícii. 

V neposlednom rade sa práca zaoberá problematikou faktorov, ktoré ovplyvňujú občanov 

pri výbere športových aktivít. 

4.2 Dopytovanie 

Podrobný rozbor výsledkov prebehol na základe vyhodnotenia respondentov odpovedí 

dotazníka, ktorý sa nachádza v prílohe č.1. Tento dotazník má 20 otázok, bol vyhotovený na 

stránke www.vyplnto.cz a umiestnený na facebookovej nástenke kde ho mali moţnosť 

vyplniť obyvatelia Čadce. Dotazník bol zhotovený za účelom zistenia spokojnosti 

obyvateľstva so športovým vyţitím v meste Čadca. Celkovo vyplnilo tento dotazník 118 

respondentov a na základe ich odpovedí boli vygenerované nasledujúce grafy. 
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1. Pohlavie? 

Graf č.4.1 Výsledný graf odpovedí respondentov 

  

V prvej otázke sa dopytujúci rozdelili do dvoch skupín podľa pohlavia na muţov 

a ţeny. Vďaka tejto otázke sa získal pohľad na danú tému z muţského aj ţenského pohľadu. 

Podľa odpovedí je moţné vytvoriť efektívnu marketingovú stratégiu na obidve pohlavia.  

2. Vek? 

Graf č.4.2 Výsledný graf odpovedí respondentov 
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Otázka číslo dva sa týkala veku dopytujúcej osoby. Vek je dôleţitý kvôli postrehom 

jednotlivých generácií na vývoj športu v meste Čadca. Cieľovou a teda aj najsilnejšou 

skupinou sú osoby od 14 do 45 rokov.  

3. Dosiahnuté vzdelanie  

Graf č.4.3 Výsledný graf odpovedí respondentov 

 

Najväčšiu časť respondentov 51,69% tvorili ľudia stredoškolsky vzdelaný s maturitou, 

ďalších 36,44% z nich tvorili vysokoškolsky vzdelaný ľudia, 5,08% respondentov spadalo do 

kategórie stredoškolsky vzdelaných bez maturity, 4,24% malo dosiahnuté základné vzdelanie 

a nakoniec 2,54% malo ukončené vyššie odborné vzdelanie. Najširšiu skupinu respondentov 

tvorili študenti vysokých škôl. Vzdelanie má veľký vplyv na rozhodovanie človeka ohľadom 

športových aktivít je preukázané ţe ľudia z vyšším vzdelaním trávia viac voľného času 

športovými aktivitami.   
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4. Status? 

Graf č.4.4 Výsledný graf odpovedí respondentov  

 

Z daného grafu nám vyplýva, ţe väčšina respondentov ešte študuje a to aţ 53,39% 

z dopytovaných ľudí. Študenti oproti zamestnaným majú omnoho viacej voľného času na 

vykonávanie športových aktivít. Športové kluby a mesto by sa mali zamerať na danú vekovú 

skupinu a poskytnúť im lepšie podmienky na trávenie voľného času.  

5. Rodinný stav? 

Graf č.4.5 Výsledný graf odpovedí respondentov  
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Najväčšiu časť tvorili slobodný respondenti je to dané statusom, pri ktorom väčšinu 

opýtaných tvorili študenti. Tí majú na športovanie omnoho viac času a preto nám vytvárajú 

objektívny názor na danú problematiku. Ďalšou skupinou boli vydaté ţeny alebo ţenatý muţi 

tí tvorili 27,12% respondentov. Táto skupina má omnoho menej voľného času na vykonávanie 

športových aktivít vzhľadom ku rodinným povinnostiam.  

6. Bývate v Čadci alebo okolí? 

Graf č.4.6 Výsledný graf odpovedí respondentov  

 

 Otázka č.6 sa zaoberá bydliskom respondentov či bývajú priamo v meste Čadca alebo 

jeho okolí. Z odpovedí je moţné vidieť, ţe skoro polovica 44,92% respondentov býva v okolí 

mesta. Táto otázka je veľmi dôleţitá, pretoţe mesto Čadca svojou polohou  poskytuje 

obyvateľom okolitých dedín a menších miest zázemie pre širokú škálu športových moţností 

a aktivít ako tráviť svoj voľný čas. Mesto Čadca predstavuje jednu z najbliţších moţností pre 

ľudí, ktorí sa chcú venovať športu.   
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7. Ak v okolí ako ďaleko dochádzate za športovými aktivitami? 

Graf č.4.7 Výsledný graf odpovedí respondentov  

 

 Táto otázka nadväzuje na predchádzajúcu, ktorá sa týkala bydliska respondentov 

a následne vzdialenosti, ktorú musia za športovými aktivitami uraziť. Z odpovedí vyplýva, ţe 

58,47% dochádza za športom do piatich kilometrov, 22,88% precestuje 6 aţ 10 kilometrov 

a 18,64% musí precestovať 10 a viac kilometrov. Mesto má veľmi zle rozvinutú infraštruktúru 

čo má vplyv aj na občanov, ktorý musia za športovými aktivitami dochádzať väčšie 

vzdialenosti. 
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8. Ako často športujete? 

Graf č.4.8 Výsledný graf odpovedí respondentov  

 

Cieľom otázky bolo zistiť, či sú alebo nie sú respondenti športovo aktívny. 

Z výsledkov výskumu vyplýva ţe väčšina respondentov športuje niekoľkokrát za týţdeň. 

Základným dôvodom prečo to tak je, ţe hlavnú skupinu dopytovaných tvorili študenti, ktorí 

majú viac času na vykonávanie športových aktivít. Toto rozdelenie dopytujúcich má viesť k 

pomoci rozvoja reklamy ako jedného z nástrojov marketingu aj na ľudí, ktorí sa nevenujú športu 

aktívne a tým pádom im udeliť potrebný podnet k športovaniu. 
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9. Ako sa venujete športu? 

Graf č.4.9 Výsledný graf odpovedí respondentov  

 

 Cieľom otázky bolo zistiť akým spôsobom sa respondenti venujú športovým 

aktivitám. Väčšina opýtaných sa venuje športu aktívne aj pasívne 59,32%, iba aktívne 22,88% 

a poslednú skupinu tvorili pasívne športujúci 17,8%.  

10. Aké športy preferujete? 

Graf č.4.10 Výsledný graf odpovedí respondentov 
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 Vzhľadom k tomu, ţe väčšinu tvorili športovo aktívny jedinci, ktorý cvičia 

niekoľkokrát v týţdni a niekoľko rôznych druhov športov je len málo tých, ktorí by 

preferovali iba outdoorové alebo indoorové športy a to v súčte percent 22,88%. 

11. Akým športom sa najčastejšie venujete? 

Graf č.4.11 Výsledný graf odpovedí respondentov 
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Z analýzy tohto problému moţno zistiť, koľkým športovým aktivitám sa respondenti 

venujú. Z tých respondentov, ktorí sú športovo aktívny, sa kaţdý venuje minimálne dvom 

športovým aktivitám. Medzi najviac prevádzané športové aktivity patrí plávanie 60,17%, 

turistika 59,32%, cyklistika 50,85%, lyţovanie 50% a v neposlednej rade beh 40,68%. Táto 

skladba najviac vykonávaných športov je spojená z ponukou športovísk, ktoré mesto ponúka.   

12. Ako hodnotíte ponuku športov v Čadci? 

Graf č.4.12 Výsledný graf odpovedí respondentov 

 

 Cieľom danej otázky bolo zistiť či je škála športov, ktoré mesto ponúka dostačujúca. 

Z odpovedí vyplýva, ţe pre väčšinu opýtaných respondentov je ponuka nedostačujúca 

44,07%. Iba 5,93% respondentov uviedlo, ţe ponuka je rozmanitá. Na základe tohto zistenia 

by malo mesto vykonať postupy ku zlepšeniu danej situácie.   
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13. Aké športové aktivity Vám v Čadci chýbajú? 

Graf č.4.13 Výsledný graf odpovedí respondentov 

 

Daný graf ukazuje, ktoré športové aktivity v meste Čadca chýbajú a ktoré by 

respondenti uvítali. Väčšina respondentov 59,32% je s ponukou športových aktivít v Čadci 

spokojná, ostatný opýtaný mali moţnosť vlastnej odpovede. Medzi hlavné veci, ktoré v Čadci 
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chýbajú patrí poriadna multifunkčná športová hala, pretoţe podmienky v halách , ktoré sú 

v Čadci teraz sú nevyhovujúce a to hlavne v období zimných mesiacov. Ďalej respondenti 

uvádzali nespokojnosť s nedostatkom cyklotrás a úpravou alebo aspoň opravou trás, ktoré sa 

uţ v Čadci nachádzajú. Na základe týchto výsledkov by malo mesto podniknúť kroky na 

zlepšenie ponuky športov, pretoţe aktuálna ponuka je veľmi malá. 

14. Koľko ste ochotný mesačne utratiť za športové aktivity? 

Graf č.4.14 Výsledný graf odpovedí respondentov 

 

Táto otázka mala za hlavnú úlohu bliţšie určiť finančné moţnosti respondentov. Väčšina 

opýtaných boli študenti, ktorí si platia športové aktivity z vreckového alebo si privyrábajú na 

brigádach.  V dnešnej dobe vykonávať športové aktivity nie je vôbec lacná záleţitosť, preto aj 

väčšina opýtaných respondentov uviedla medzi najviac vykonávané športy práve turistiku, 

cyklistiku a beh. Čadca svojou okolím ponúka športovcom moţnosť športovať v nádhernej 

prírode, ktorú majú obyvatelia hneď v okolí bydliska. 
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15. Vyuţívate vernostné zľavy alebo permanentky? 

Graf č.4.15 Výsledný graf odpovedí respondentov 

 

 Daná otázka sa zaoberá vyuţívaním vernostných zliav a permanentiek. Je zaujímavé, 

ţe 33,05% respondentov zľavy nevyuţíva z toho vyplýva, ţe marketingová stratégia daných 

športovísk je nedostačujúca. 

16. Mali by ste záujem o viacej doprovodných akcií? 

Graf č.4.16 Výsledný graf odpovedí respondentov 
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 Cieľom otázky bolo zistiť záujem respondentov o viacej sprievodných akcií a tím 

prebudiť manaţérov športových klubov o vytvorenie širšej ponuky akcií. Z odpovedí je 

zrejmé, ţe 72,03% respondentov prejavilo záujem o viacej sprievodných akcií.     

17. Ste spokojný z kvalitou ponúkaných sluţieb v pomere k cene? 

Graf č.4.17 Výsledný graf odpovedí respondentov 

 

Táto otázka bola zameraná názor respondentov, ohľadom kvality ponúkaných sluţieb 

v pomere k cene. Z odpovedí vyplýva, ţe 43,22% opýtaných je skôr spokojný z kvalitou 

sluţieb ale ako môţeme vidieť skoro rovnaký percentuálny podiel je aj pri odpovedi skôr 

nespokojný čo je aţ 35,59% respondentov. Je to dôleţitá otázka z pohľadu marketingovej 

komunikácie. Taktieţ je jednou z najlepších reklám spokojnosti zákazníkov, ktorí ďalej šíria 

dobré meno daného športoviska, pretoţe sa odzrkadľujú kroky, ktoré dané športovisko podniklo 

pre spokojnosť a tým pádom aj prilákanie nových zákazníkov. Vďaka tomuto prieskumu môţu 

športoviská určiť dôleţitosť jednotlivých odvetví marketingu a prehodnotiť investície do nich. 
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18. Ste spokojný s personálom v daných športových centrách? 

Graf č.4.18 Výsledný graf odpovedí respondentov 

 

 Daný graf zobrazuje spokojnosť s personálom v daných športoviskách, na základe 

odpovedí môţeme konštatovať, ţe 80,51% respondentov je spokojných z personálom, 16,95% 

uviedlo svoju nespokojnosť s personálom z hľadiska nízkej kvalifikačnej úrovne trénerov 

v daných športoviskách. 
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19. Ako hodnotíte informovanosť o ponuke športových aktivít alebo športových akcií? 

Graf č.4.19 Výsledný graf odpovedí respondentov 

 

Respondentom bola poloţená otázka o ponuke športových aktivít a akcií. Z grafu vyplýva, ţe 

v meste Čadca je veľmi nedostatočná propagácia športu a pohybových aktivít. Mesto ako aj 

niektoré športové kluby ponúkajú nízku informovanosť obyvateľstvu o športovom vyţití. 

20. Z akých zdrojov sa najčastejšie dozvedáte o ponuke športových aktivít? 

Graf č.4.21 Výsledný graf odpovedí respondentov 
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 V grafe č.4.21 dopytovaný odpovedali na otázku, z akých zdrojov sa najčastejšie 

dozvedajú o ponuke športov. Je to dôleţitá otázka z pohľadu marketingovej komunikácie 

vzhľadom na to, ţe odozva  je jednou z najlepších reklám spokojnosti zákazníkov, ktorí ďalej šíria 

dobré meno športovísk a klubov, pretoţe sa odzrkadľujú kroky, ktoré dané športové stredisko 

podniklo pre spokojnosť a tým pádom aj prilákanie nových zákazníkov  Ako môţeme vidieť tak 

väčšina respondentov sa dozvedá o ponuke hlavne od známych a na internete. 
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 5. Zhrnutie výsledkov šetrenia, návrhy a odporučenia 

5.1 Finančná situácia v meste  

Problémy mesta so zabezpečením financií pocítia v tomto roku aj športové kluby, 

kultúrne inštitúcie, občianske zdruţenia, neziskové organizácie a spolky. Na ich činnosť 

vymedzila radnica 35 000 eur, čo je pribliţne o 60 percent menej ako v roku 2010 viď. Tab. 

č.5.1. 

O finančnú podporu ţiadalo celkom 15 športových klubov. Poţiadavky športových klubov, 

ktoré predstavovali výšku okolo 154 000 eur, radnica skresala na 30 000 eur. Schvaľovanie 

dotácií na šport vyvolalo kritiku v radoch poslancov. Výška dotácií je podľa nich nízka a 

poukazuje na neistotu vedenia mesta. 

Tab. č.5.1 Porovnanie dotácií športových klubov v období 2007-2013 

rok  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet 

ţiadateľov 

19 15 15 14 15 13 15 

Výška 

dotácie(eur) 

121 655 163 648 132 021 86 365 65 000 31 000 30 000 

Zdroj: www.kysuce.sk 

V porovnaní s rokmi 2007-2013 ide o rapídny pokles financií na šport. V minulom 

období išlo z rozpočtu mesta len na činnosť športových klubov okolo 500 000 eur. Dnes to nie 

je ani tretina. 
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Graf č.5.1 Porovnanie dotácií športových klubov 2007-2013 

 

Zdroj: www.kysuce.sk 

Daný graf zobrazuje vývoj dotácií na šport v meste Čadca v období od roku 2007 po 

rok 2013. V grafe si môţeme všimnúť rapídny pokles finančnej podpory športu v Čadci. Táto 

situácia má za následok úpadok kvality športu a nízku údrţbu športovísk. Kluby musia na 

podporu svojich základní zháňať peniaze niekde inde ako od mesta.    

 

Výhľady do budúcna 

 Medzi veľké projekty, ktoré čakajú Kysuce a môţu im pomôcť, sa dá zaradiť aj 

pripravovaná cyklotrasa prechádzajúca z Krásna aţ do Poľska. Budovaná cyklotrasa by mala 

výrazne pomôcť turistickému ruchu, ale aj atraktivite našej lokality pre športovcov, cyklistov 

a zahraničných turistov. Pri pohľade na trasu sa dá totiţ predpokladať, ţe trasa bude obľúbená 

aj u poľských cyklistov, ktorí uţ dnes merajú cestu za takými miestami ako je Starobystrický 

orloj, Klubinský kameňolom, či Zborovské drevené modely a kysuckú prírodu. 

http://www.kysuce.sk/
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5.2 Spokojnosť so športovým vyţitím 

Z analýzy získaných údajov moţno  interpretovať nasledujúce výsledky. Väčšinu 

dopytovaných respondentov tvorili študenti 53,39% ako aj športovo aktívny občania, ktorí sa 

venujú športu niekoľkokrát v týţdni 64,41%. Tých, ktorí sa športu nevenujú je 17,8%. Z toho 

vyplýva, ţe meranie spokojnosti so športovým vyţitím bolo zamerané na občanov, ktorí sa 

športu venujú. 

Celková spokojnosť so športovým vyţitím je veľmi nízka aţ 44,07% respondentov 

uviedlo, ţe ponuka športov je nedostačujúca a iba 5,93% definovalo ponuku ako rozmanitú. 

Medzi najviac prevádzané športové aktivity patrí plávanie 60,17%, turistika 59,32%, 

cyklistika 50,85%, lyţovanie 50% a v neposlednej rade beh 40,68%. Táto skladba najviac 

vykonávaných športov je spojená z ponukou športovísk, ktoré mesto ponúka. 

Vybavenie Čadčianskeho okresu zariadeniami pre telesnú kultúru z hľadiska druhovej 

skladby poskytuje obmedzené moţnosti pre športovo rekreačnú činnosť obyvateľov. 

Nedostatočná ponuka sa prejavuje najmä u zariadení s celoročnou prevádzkou. V skupine 

novovzniknutých okresných sídiel a ostatných miest je nedostatočný vybavenostný štandard 

telovýchovných zariadení pre verejnosť. V meste Čadca je veľmi nedostatočná propagácia 

športu a pohybových aktivít. Mesto ako aj niektoré športové kluby ponúkajú nízku 

informovanosť obyvateľstvu o športovom vyţití. Podľa zistených informácií sa v okolí 

bydliska občanov vyskytuje bohatá škála športových moţností. Pre zvýšenie spokojnosti 

občanov z hľadiska ponúkaných druhov športových moţností moţno odporučiť budovanie 

lepších podmienok pre uvedené športové aktivity.  

V areáloch zimných športov je nutné rozšíriť škálu poskytovaných sluţieb. Je potrebné 

dotvoriť areály školskej telovýchovy a rozšíriť tak moţnosti pre športovo - rekreačnú činnosť 

širšej verejnosti. 
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5.3 Zázemie športových klubov 

 V meste Čadca sa nachádza niekoľko významných športových klubov z bohatou 

históriou. Medzi najznámejšie patrí určite klub karate KK ZZO Čadca, ktorého členovia 

dosahujú úspechy na medzinárodnej aţ svetovej úrovni. Ďalej stolnotenisový klub, ktorý patrí 

k jedným z najlepších na Slovensku a v neposlednej rade TJ Lokomotíva Čadca so svojim 

sánkarským oddielom, ktorý aj tento rok dosiahli výborné výsledky a to medailový kov v 

kategórii dvojsedadlových saní na svetovom pohári v Lillehammeri. 

 Kluby poskytujú svojim členom profesionálnym športovcom ale aj občanom mesta 

širokú škálu športovísk. Medzi ne patria dve multifunkčné športové haly kde trénuje aj 

väčšina športových klubov. Ďalej je tu krytá plaváreň, ktorá poskytuje moţnosť wellnessu 

a relaxácie.  

  

5.4 Návrhy a odporúčania 

Na základe vykonaného marketingového výskumu následnej analýzy získaných 

informácií sa teraz práca zameriava na tvorbu návrhov a odporúčaní. Pri ich tvorbe bolo 

vychádzané z cieľa bakalárskej práce a stanoveného problému. 

 Vzhľadom na to, ţe vedenie mesta skresalo z poţadovaných 153 000 eur na 30 000 

šport v meste týmto krokom upadne ešte viac ako tomu je doteraz. Podľa môjho návrhu by si 

mali športové kluby podať ţiadosť na dotácie z kraja, kde je podľa môjho názoru omnoho 

viac finančných prostriedkov.   

Ďalším z mojich návrhov je lepšia komunikácia z obyvateľmi mesta, ktorým sa 

nedostáva dostatok informácií o športoch, ktoré by mohli vykonávať. V dnešnej dobe 

internetu kedy sa sociálne siete stávajú fenoménom je úplne beţné, ţe niektoré mestá majú 

svoje stránky, na ktorých svojich občanov informujú o aktuálnej situácii v meste. Na 

oficiálnych stránkach mesta Čadce sa o ponuke športov nedozviete skoro nič, stránky sú 
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zastarané a neaktuálne. Podľa môjho názoru sa dá takýmto spôsobom osloviť veľké mnoţstvo 

ľudí, ktorý majú záujem prísť na športové akcie ale nemajú sa o tom ako dozvedieť a keď aj 

tak väčšinou aţ po uskutočnení vybranej akcie. 

 Následne by som chcel spomenúť, ţe podľa zistených informácií sa v okolí bydliska 

občanov vyskytuje bohatá škála športových moţností. Medzi športové aktivity, ktoré by 

občania radi uvítali, patrí predovšetkým chodníky pre in line korčule, cyklotrasy, 

multifunkčná športová hala, a kvalitné podmienky pre beh. Pre zvýšenie spokojnosti občanov 

z hľadiska ponúkaných druhov športových moţností moţno odporučiť budovanie podmienok 

pre vyššie uvedené aktivity. Ako si moţno všimnúť, jedná sa o aktivity, ktorým sa môţe 

človek venovať vonku, v prírode.    
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6. Záver 

Cieľom bakalárskej práce bolo meranie spokojnosti obyvateľov v meste Čadca. 

Oblasť, na ktorú sa práca zameriava, sú športové aktivity a moţnosti, ktoré mesto svojím 

občanom ponúka a poskytuje. Práca sa zaoberá spokojnosťou a nespokojnosťou občanov 

s mnoţstvom a kvalitou ponúkaných športových aktivít. Pozornosť bola venovaná aj 

športovému zázemiu, či je toto zázemie občanom poskytované a akú dôleţitosť hrá 

v rozhodovaní a pri ich voľbe. Teoretická časť bola venovaná marketingu a výskumu merania 

spokojnosti zákazníkov. Slúţila ako základňa pre spracovanie praktickej časti. 

Pre získanie potrebných informácií bol vyuţití marketingový výskum formou 

elektronického dopytovania. Oslovených bolo 118 respondentov. Otázky boli 

pokladané obyvateľom mesta Čadca.  

Záverečná praktická časť sa zamerala na splnenie svojich cieľov a dopomohla tak 

určiť spokojnosť alebo nespokojnosť obyvateľstva so športovým vyţitím. Na základe 

výsledkov môţem konštatovať, ţe väčšina dopýtaných respondentov nie je s ponukou športov 

v Čadci spokojná. Bakalárska práca má prínos pre investorov a mesto aby na základe 

marketingového výskumu mohli rozšíriť ponuku športov, o ktoré by mohli mať respondenti 

záujem.  
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tab.- tabuľka 

obr.- obrázok 

okr.- okres 

CHKO- chránená krajinná oblasť 

TJ- telovýchovná jednota 

FK- futbalový klub 

KK- klub karate 

tzv.- takzvane   
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Zoznam príloh 

Príloha 1: Dotazník 

Prílohy 

Príloha č.1 Dotazník 

Váţená pani/Váţený pán, 

som študentom oboru športový manaţment na Vysokej škole banskej – Technickej univerzity 

v Ostrave, Ekonomickej fakulty. Tento dotazník poslúţi k mojej  bakalárskej práci. Cieľom 

tohto prieskumu bude zistiť spokojnosť obyvateľstva Čadce a jeho okolia so športovým 

vyţitím. Týmto Vás chcem poţiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý poslúţi k praktickej časti 

mojej bakalárskej práce. Ďakujem. Matej Badlík 

1.Pohlavie? 

 muţ 

 ţena 

2.Vek? 

 do 14 

 14-25 

 26-35 

 36-45 

 46-55 a viac 

3.Dosiahnuté vzdelanie? 

 základné 

 stredné bez maturity 

 stredné s maturitou 

 vysokoškolské 
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 vyššie odborné 

4.Status? 

 študent 

 zamestnaný 

 nezamestnaný 

 samostatne zárobková činnosť 

 dôchodca 

5.Rodinný stav? 

 slobodný 

 vydatá/ţenatý 

 rozvedený/á 

6.Bývate v Čadci alebo okolí? 

 Čadca 

 okolie 

7.Ako ďaleko dochádzate za športovými aktivitami? 

 0-5 

 6-10 

 10 a viac 

8.Ako často športujete? 

 niekoľkokrát týţdenne 

 príleţitostne 

 raz za týţdeň 
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9.Ako sa venujete športu? 

 aktívne aj pasívne 

 aktívne 

 pasívne 

10.Aké športy preferujete? 

 indoor aj outdoor 

 indoor 

 outdoor 

11.Máte radšej zimné či letné športy? 

 zimné aj letné 

 letné 

 zimné 

12.Akým športom sa najčastejšie venujete? 

 plávanie 

 turistika 

 cyklistika 

 lyţovanie/snowboarding 

 beh 

 fitness 

 futbal 

 in-line korčuľovanie 

 badminton 

 volejbal 

 tenis 

 squash/ricochet 
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 ping-pong 

 bojové športy  

 basketbal 

 aerobik 

 florbal 

 jumping 

 lezenie 

 pilates 

 spinning 

13.Ako hodnotíte ponuku športov v Čadci? 

 nedostačujúca 

 dostačujúca 

 neviem posúdiť 

 rozmanitá 

14.Aké športové aktivity Vám v Čadci chýbajú? 

 ţiadne 

 uveďte 

15.Koľko ste ochotný mesačne utratiť za športové aktivity? 

 0-20 

 20-40 

 40-80 

 80 a viac 

16.Vyuţívate vernostné zľavy alebo pernamentky? 

 áno 
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 nie 

17.Mali by ste záujem o viacej doprovodných akcií? 

 áno 

 nie 

 je mi to jedno 

18.Ste spokojný s kvalitou ponúkaných sluţieb v pomere k cene? 

 skôr spokojný 

 skôr nespokojný 

 veľmi pokojný 

 veľmi nespokojný 

 neviem posúdiť 

19.Ste spokojný s personálom v daných centrách? 

 spokojný 

 nespokojný 

20.Ako hodnotíte informovanosť o ponuke športových aktivít alebo športových akcií? 

 výborná 

 veľmi dobrá 

 dobrá 

 dostatočná 

 nedostatočná 

 neviem posúdiť 

21.Z akých zdrojov sa najčastejšie dozvedáte o ponuke športových aktivít?  
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 známi 

 internet 

 reklama 

 rodina 

 škola 

 tlač 


