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ÚVOD 

 

 
Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHaSR)  vyplýva zo 

zákona NRSR č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Základnou úlohou obce je 

zabezpečiť všestranný rozvoj územia obce a potrieb jeho obyvateľov. PHaSR má charakter 

strednodobého plánovacieho dokumentu a je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. PHaSR je dokument, ktorý vytvorí, tak 

predpoklady na možnosť zapojenia sa do procesu čerpania prostriedkov z európskych fondov 

a súčasne strategickým podkladom pri predkladaní konkrétnych projektov k jednotlivým 

budúcim výzvam pomoci čerpania finančných prostriedkov Európskej únie, ako aj plánovite 

nazerať na rozvoj obce v celej škále činností. 

Obec vypracovaním programu rozvoja prejavuje záujem o budúcnosť, budúcnosť svojich 

obyvateľov. Obecná samospráva spolu s občanmi preberá zodpovednosť za ďalší rozvoj 

obce. Rozvoj obce je dlhodobý proces. Najviac ho ovplyvňujú lokalizačné faktory, ktoré 

vytvára ekonomický a sociálny systém spoločnosti. Premyslenou komunálnou politikou 

v súčinnosti s dobrovoľnými združeniami, podnikateľmi a občanmi, je možné naplniť tak 

skupinové ako aj individuálne predstavy o kvalite života v obci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: 

„Nepýtaj sa, čo môže obec dať Tebe, 

pýtaj sa, čo Ty môžeš urobiť pre obec.“ 
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1. HISTÓRIA OBCE 

Obec Vysoká nad Kysucou vznikla v druhom desaťročí 17. storočia na území panstva 

Bytča. Písomne sa prvýkrát spomína pod názvom Vyszoka  v roku 1619 v urbári (súpise 

povinnosti poddaných) panstva. Pôvodný názov Vysoká nad Kysucou sa používa od roku 

1927. Počas Rakúsko – Uhorského vyrovnania sa obec volala Hegyeshely. Obec bola okrem 

spomínaných názvov, medzi miestnymi ale i susednými obyvateľmi v minulosti nazývaná i 

Lúpežovom. 

Obec Vysoká nad Kysucou vznikla pri kopaničiarskom osídľovaní horných Kysúc. Jej 

prvými osadníkmi boli teda valasi. Obydlia obyvateľov vznikali v chotári formou voľnej 

reťazovej zástavby. Chotár novej obce bol vyčlenený z chotára Turzovky, šoltýsom 

(richtárom) sa stal Ján Rudinec, v roku 1619 uvádzaný ešte medzi obyvateľmi Turzovky. Až 

do roku 1895, kedy sa z obce vyčlenila ako samostatná obec Makov, zaberal chotár Vysokej 

celé územie okolo najhornejšieho toku Kysuce. Obyvateľstvo sa spočiatku zaoberalo 

salašníckym chovom dobytka, najmä oviec a kôz, ale tiež klčovaním lesnej a krovinatej pôdy, 

čím v chotári vznikli početné kopanice, na ktorých sa nová pôda začala s časti využívať na 

pestovanie poľnohospodárskych plodín. Táto orientácia znamenala prechod obyvateľstva 

z pastierskeho spôsobu života na pastiersko - roľnícky. V roku 1720, kedy sa obec spomína 

pod názvom Vyszoka – Makov, kvôli rastu významu osady Makov, žilo v obci 44 

poddanských rodín. V priebehu 18. storočia nastal prudký rast obyvateľov obce. V roku 1784 

mala obec 3147 obyvateľov.  

Zvyšujúci počet obyvateľstva sa prejavil vo výstavbe kostola, fary a  k vzniku 

triviálnej cirkevnej školy. Vysocká farnosť bola založená v r. 1772 pod menom „Parochia 

vysokaenasis subdivisia thursofalvaensis die 10. Okt. Anno 1772“. Vtedy bola vysvätená 

tunajšia bývalá rímsko-katolícka fara, kostol a cirkevná škola. Pod Vysockú farnosť patrila i 

Makovská. Podnet k vybudovaniu tunajšieho farského kostola v roku 1768 dal VDP. Juraj 

Rudinec vtedajší farár v Balážskych Ďarmotách, sechenský dekan, ktorý pochádzal z Vysokej 

nad Kysucou. On sám venoval na výstavbu kostola 300 zlatých. Keďže tento obnos ako i 

zbierka, vedená vtedajším starostom Pavlom Skybíkom a jeho nástupcom Martinom 

Rudincom k vybudovaniu kostola nestačila, zvyšujúci obnos venoval zemepán Mikuláš 

Sazterházy z Veľkej Bytče. Prvým farárom bol Finsterwalter, ktorý sám daroval farnosti 

malý 20 funtový zvon. 

Už v roku 1741 sa použila prvá pečať obce, ktorá bola i predlohou pre vznik erbu 

obce. V jej znaku bol lev  pod stromom držiaci tri ruže. Základným zdrojom obživy bolo 
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naďalej poľnohospodárstvo. V druhej polovici 18. storočia sa už pestovali aj zemiaky. 

Dôležitú úlohu zohrávalo lesné hospodárstvo, najmä ťažba dreva (drevorubačstvo), doprava 

(pltníctvo, povozníctvo) a spracovanie dreva (v roku 1770 bolo v obci 8 píl)  i šindliarstvo. 

Počas leta odchádzala časť obyvateľov na sezónne poľnohospodárske práce na  „dolniaky“. 

V 19. storočí sa rozšírilo drotárstvo a obec sa stala jedným z jeho hlavných centier. I dnes 

nájdeme skoro v každom staršom dome drotárske náradie, porcelánový riad, hrnce, ktoré 

pripomínajú všadeprítomnú minulosť dediny – drotárstvo, s ktorým  je posplietaná i história 

obce.  

Chudobní obyvatelia nemajúc dostatočnej obživy na rodnej pôde rozchádzali sa za 

zárobkom do sveta ako drotári, klampiari, olejkári a podomoví obchodníci. Patria k nim 

Imrich Dočár – nazývaný aj „Pán svetla“, Štefan Hunčík – „Drotárský kráľ“, Imrich 

Krutošík, Martin Chalan… Títo povzniesli vandrovné drotárstvo na dielenské opravárenstvo, 

dobre prosperujúce manufaktúry a továrenský priemysel. 

Obr.: Kostol a škola v Hornom Kelčove (zdroj OÚ) 

 

Ťažké životné podmienky viedli časť obyvateľstva k dočasnému alebo trvalému 

odchodu z obce. Už v 30. rokoch 19. storočia sa na „Dolnú zem“ vysťahovalo 9 rodín. Väčší 

rozmach nadobudlo vysťahovalectvo na konci 19. storočia a v prvých  desaťročiach  20. 

storočia, kedy časť vysťahovalcov odchádzala do Ameriky. Medzi vysťahovalcami, alebo ich 

potomkami je dnes mnoho významných osobností. Najznámejším je kozmonaut E. A. 

Cernan,  ktorého starí rodičia z otcovej strany sa vysťahovali z obce na začiatku 20. storočia.  

Až do prvej polovice 20. storočia zostala hlavným zdrojom obživy obyvateľstva 

poľnohospodárska výroba. Rozšírené boli doplnkové zamestnania a lesné hospodárstvo. Do 

života obce v 20. storočí nepriaznivo zasiahli obe svetové vojny.  
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Výstavba druhého obecného kostola v Hornom Kečove sa už od začiatku potýkala 

s finančnými problémami vzniknutými počas medzivojnovej hospodárskej krízy. Napriek 

tomu sa však stavba dokončila, a 30. augusta 1931 bol kostol slávnostne vysvätený .   

Počas II. svetovej vojny sa obyvateľstvo aktívne zapojilo do protifašistického odboja. Na 

území obce pôsobili viaceré partizánske skupiny. Dôkazom fašistickej beštiality a zlovôle je, 

keď 20. apríla 1945,  príslušníci vlasovkých jednotiek v osade Semeteš zavraždili 21 mužov a 

chlapcov  vo veku od 16 do 61 rokov. Vydrancovali a zapálili 13 domov. V priebehu 

niekoľkých málo hodín sa osada zmenila na obraz hrôzy a nešťastia. Niekoľko rodín stratilo 

svojich otcov, synov, bratov a manželov. 

Obr.: Slávnostné otvorenie Základnej deväťročnej školy vo Vysokej nad Kysucou (OÚ) 

 

V druhej polovici 20. storočia dochádza k zmene života obyvateľstva. 

Poľnohospodárstvo prestalo byť hlavným zdrojom obživy a  obyvateľstvo začalo pracovať 

v rôznych priemyselných závodoch v obci (v roku 1946 bol v obci založený prvý závod a už 

od roku 1947 začal jeho prvý majiteľ Róbert Slezák vyrábať školský nábytok) a okolitých 

mestách a obciach, avšak naďalej zostávala dôležitou i odchádzka za prácou na Ostravsko. 

Časť obyvateľstva pracovala v roľníckom družstve, ktoré vzniklo v roku 1949. Postupne 

zanikli doplnkové zamestnania, menil sa aj spôsob života obyvateľov. Prejavilo sa to najmä 

v architektúre, kde drevené zrubové domy boli postupne nahradzované murovanými 

obydliami.  Časť dreveníc v ústredí a osadách zostala aj naďalej, spravidla už len ako 

rekreačné alebo hospodárske stavby. V súčasnosti nám dokumentujú tradičnú ľudovú 

architektúru obce.  

(Zdroj: OÚ) 
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2.  SOCIÁLNA A EKONOMICKÁ ANALÝZA 

 

Pri strednodobom plánovacom dokumente ako je aj PHaSR obce je prvým krokom, 

analýza sociálnych a ekonomických východísk. Výsledky analýzy predstavujú nevyhnutný 

podklad pre definovanie stratégie podpory regionálneho rozvoja.  

 

2.1 Analýza prírodných a ekologických podmienok 

Poloha a rozloha obce 

Obec Vysoká nad Kysucou je administratívne začlenená do okresu Čadca 

a Žilinského samosprávneho kraja.  V štatistických jednotkách EÚ pre čerpanie ŠFEÚ patrí 

obec do NUTS II (stredné Slovensko) a NUTS III (Žilinský samosprávny kraj). V rámci 

okresu Čadca sa obec Vysoká nad Kysucou nachádza v jeho západnej časti. Kataster obce 

patrí do dvoch orografických celkov. Severne sa nachádzajú Moravsko - sliezske Beskydy a 

smerom na juh leží geomorfologický celok Javorníky v povodí rieky Kysuca, ktorá tvorí os 

obce a vyústenie niekoľkých menších dolín do hlavnej Kysuckej doliny.  

Obec hraničí na západe s katastrom obce Makov, na severozápade s obcou Bíla, tento 

úsek katastrálnej hranice tvorí zároveň i štátnu hranicu z Českou republikou. Na severe obec 

hraničí s obcou Korňa, z východnej strany s katastrom mesta Turzovka a z južnej strany 

hraničí s obcou Veľké Rovné, ktorá patrí do okresu Bytča. Obec sa skladá z týchto územných 

častí: Jedľovník, Nižný Kelčov, Semeteš, Vrchrieka, Vysoká nad Kysucou, Vyšný Kelčov, 

Zátoka Zlámaná. 

Obr.: Poloha obce v časti okresu Čadca 
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Nadmorská výška stredu obce - mesta v m 543  

Celková výmera územia obce [m2] 43 870 416 

Hustota obyvateľstva na km2 68 

 

Obcou Vysoká nad Kysucou prechádza nadradená cestná sieť (cesta II/487, 

regionálna) v správe Žilinského samosprávneho kraja, ktorá spája nadregionálne dopravné 

ťahy ČR – Bytča – Žilina (I/18) a Ostrava – Čadca – Žilina (I/11) tranzitného charakteru. Zo 

železničných dopravných koridorov je  obec zastúpená jednokoľajovou neelektrifikovanou 

traťou č. 32d Čadca – Turzovka – Makov. 

Od pólov ekonomického rozvoja širšieho regionálneho charakteru je vzdialená: 

- 40 km od Žiliny 

- 209 km od Bratislavy 

- 129 km od B. Bystrice  

Od pólov ekonomického rozvoja regionálneho charakteru je vzdialená: 

- 22 km Čadca  

- 7 km Turzovka 

- 24 km Bytča 

Pólom miestneho významu je mikroregión Horné Kysuce (člen regiónu Beskydy), 

ktorý združuje 12 obcí. 

Prírodný potenciál obce 

Geologický podklad, klimatické podmienky a nadmorská výška určujú špecifičnosť 

územia regiónu, ktorý má skôr podhorský až horský charakter. Súčasný vegetačný kryt je 

reprezentovaný najmä lesmi a pasienkami. Ornej pôdy a kultúrnych lúk je menej. 

Skladba územia (km2)

1,6 3,84

28,52

0,25

9,66 Zastavaná plocha

Poľnohos. pôda

Lesná pôda

Vodné plochy

Iné plochy
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Kataster obce patrí do dvoch orografických celkov. Severne sa nachádzajú Moravsko - 

sliezske Beskydy a smerom na juh leží geomorfologický celok Javorníky. Hlavným faktorom 

lokalizácie obce bola pravdepodobne rieka Kysuca, ktorá tvorí os obce a  vyústenie 

niekoľkých menších dolín do hlavnej Kysuckej doliny. Dôležitú úlohu v historickej 

lokalizácii obce zohrala ťažba drevnej hmoty a následné rozširovanie kopaničiarskej kultúry. 

Medzi typické javy na Kysuciach patria zosuvy, ktoré je možno vidieť v ktorejkoľvek 

časti obce. 

Pôdny kryt územia sa diferencuje najmä pod vplyvom klimatických a hydrologicko-

substrátovo-geomorfologických pomerov. Klimatické pomery, predovšetkým pokles teploty 

vzduchu a pribúdanie zrážok s nadmorskou výškou, členia pôdny kryt zonálne. Vertikálna 

zonálnosť  pôdneho krytu je typická pre všetky horské oblasti a prejavuje sa zákonitou 

zmenou pôdnych typov a subtypov  od úpätia, po vrcholové časti pohorí. V rámci vertikálnej 

zonálnosti pôdneho krytu najnižšie pásmo tvoria nasýtené až nenasýtené hnedé lesné pôdy, 

ktoré siahajú zhruba do nadmorskej výšky 600-700 m. Vo vyšších polohách dominujú hnedé 

lesné pôdy nenasýtené (kyslé). 

Hydrologické pomery ovplyvňujú formovanie pôdneho krytu, najmä na riečnych nivách, 

kde sa periodicky uplatňuje vplyv povodňových a poriečnych podzemných vôd. Podzemná 

voda ovplyvňuje trvalo pôdotvorný proces aj mimo riečnych nív, najmä v terénnych 

depresiách a v oblasti pramenísk. Vplyvom veľkého množstva zrážok a nízkej priepustnosti 

podložia, značná časť pôd má nepriaznivý vodný režim s dlhodobým alebo sezónnym 

prevlhčením a s výraznými znakmi procesov oglejenia. 

Typická je pre pôdy Kysúc skeletnatosť („kamenitosť“). Z hľadiska stupňa skeltnatosti 

môžeme pôdy zaradiť medzi stredne skeletnanté pôdy. 

Obsah humusu v horských častiach je stredný 2 – 3%, v nižších častiach 2 – 5%. Lesné 

pôdy vo vrcholových polohách majú menej ako 2,5% humusu. Na ostatných plochách obsah 

kolíše medzi 2 – 5%. 

Celková hĺbka pôdy v horských oblastiach je do 30 cm, v údolí je pôda stredne hlboká, 

s hĺbkou 30 – 100 cm. 

Na základe teplotných pomerov možno klímu obce hodnotiť, ako mierne chladnú až 

chladnú so značnými rozdielmi teploty medzi dolinovými a vrcholovými polohami. Ubúdanie 

teploty s výškou udáva ročný teplotný gradient, ktorý v priemere dosahuje hodnotu 0,6°C na 

každých 100 m výšky. Maximum teploty v roku pripadá na júl a minimum na január. 

Priemerná júlová teplota kolíše v rozpätí 16-17°C, vo vrcholových častiach klesá až na 11-
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12°C. Teplotný rozdiel medzi najnižšími a najvyššími polohami územia je práve v tomto 

období najväčší. V januári, v najchladnejšom mesiaci roka, teplotný priemer v dolinách klesá 

pod 4,5°C a na rozvodných chrbtoch až pod 7°C. Obdobie  s nočnými prízemnými mrazíkmi 

sa začína v prvej polovici októbra. 

Oblasť je vcelku veterná, najviac veterných dní sa vyskytuje na jar, najmenej veterné je 

jesenné obdobie. Cez deň je najzriedkavejšie bezvetrie v prvých poludňajších hodinách 

a najčastejšie v nočných a skorých ranných hodinách.  

Obr.: Zima vo Vysokej 

 

 

2.2 Sociálna analýza 

2.2.1 Základné demografické charakteristiky 

Obec Vysoká nad Kysucou z demografického hľadiska patrí medzi stredné obce 

a momentálne má 2965 obyvateľov, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcim obdobiam. 

Rozloha katastrálneho územia je 43 870 416 m2 t.j. cca. 4387 ha, čo predstavuje 68 

obyvateľov na km2 (hustota obyvateľstva). 

Tab.- Prehľad počtu obyvateľov r. 1991,2001 (zdroj. ŠÚ SR) 

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001 

Obyvateľstvo spolu - počet 3 209 3 005 

    muži - počet 1 592 1 465 

    ženy - počet 1 617 1 540 

Osoby ekonomicky aktívne spolu - 1 443 

    muži -  795 

    ženy -  648 



  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
obce Vysoká nad Kysucou 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 - 11 - 11/2007 

Domy spolu 1 176 1 225 

Trvale obývané domy spolu  872  808 

 

Tab.- Demografia   (31.12.2005) 
 

Počet obyvateľov k 31.12. spolu  2963 

   muži  1457 

   ženy  1506 

Počet živonarodených spolu  24 

   muži  12 

   ženy  12 

Počet zomretých spolu  45 

   muži  23 

   ženy  22 

Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu  -21 

   muži  -5 

   ženy  -16 

Počet sobášov  10 

Počet rozvodov  7 

 

Z dlhodobého hľadiska obec Vysoká nad Kysucou zaznamenáva pokles počtu 

obyvateľov.  

Graf: Vývoj počtu obyvateľov v obci Vysoká nad Kysucou od r. 1940 (zdroj: ŠÚ SR, 

obec)  
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Veková štruktúra obyvateľstva. 

Obec sa vyznačuje nižším podielom obyvateľstva v predproduktívnom veku (0 – 14 

rokov) a vyšším podielom v poproduktívnom veku (ženy 55+, muži 60+ rokov). Podľa 

sčítania osôb, domov a bytov, v roku 2001 žilo v Žilinskom kraji 20,4% osôb 

v predproduktívnom veku, 62,2% v produktívnom veku a 17% v poproduktívnom veku. 

Vývoj v obci v porovnaní s celokrajským priemerom je nepriaznivý. V produktívnom 

veku prevláda mužská populácia (989 mužov k 778 ženám). Veková štruktúra podľa pohlavia 

je charakteristická pre vidiecku populáciu na Slovensku. Index starnutia v roku 2004 je 

140,5. Na jedného mladého, predproduktívného obyvateľa pripadá v obci Vysoká nad 

Kysucou 1,4 obyvateľa v poproduktívnom veku (dôchodcu), t.j. obyvateľstvo v obci 

postupne stárne. Trend vývoja porovnaním oproti obdobiam od roku 1991 (zdroj ÚP obce 

Vysoká nad Kysucou a ŠÚ SR) sa vyznačuje postupným poklesom predproduktívneho veku 

v prospech produktívneho resp. poproduktívneho veku. 

Tab.- Demografia   (31.12.2005) 

Počet obyvateľov k 31.12. spolu  2963 

   muži  1457 

   ženy  1506 

Predproduktívny vek (0-14) spolu  519 

Produktívny vek (15-54) ženy  786 

Produktívny vek (15-59) muži  988 

Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu  670 

 

Veková štruktúra  v obci Vysoká nad Kysucou (zdroj ŠÚ SR) 

Veková štruktúra

18%

59%

23% Predproduktívny vek (0-14)
spolu 
Produktívny vek 

Poproduktívny vek (55+Ž,
60+M) spolu 
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Vekové zloženie obyvateľstva podľa pohlavia k 31. 12. 2005 (zdroj ŠÚ SR) 

   Pohlavie  
  muži ženy spolu 
0 - 14 256 228 484 
15 - 59M/54Ž 989 778 1 767 
60+ M/55+ Ž 203 477 680 
    
Štruktúra v %    
0 - 14 17,68 15,37 16,51 
15 - 59M/54Ž 68,30 52,46 60,29 
60+ M/55+ Ž 14,02 32,16 23,20 
    
Priemerný vek 36,59 41,67 39,16 
Index starnutia 79,30 209,21 140,50 
 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

Vzdelanostná štruktúra priamo ovplyvňuje možnosti jeho ekonomickej aktivity. 

Vzdelanostná úroveň v obci Vysoká nad Kysucou je v porovnaní s celoslovenskými 

ukazovateľmi nepriaznivá (zdroj ŠÚ SR a PHaSR ŽSK z júna 2003). V obci je vysoký podiel 

občanov so základným vzdelaním ( v roku 2001 až 37 %) a nízky podiel s vysokoškolským 

vzdelaním (v roku 2001 len 4 %). V nasledujúcich rokoch sa ráta so zlepšením tejto 

štruktúry.  

Podľa výsledkov sčítania k 26.5.2001: 

Tab.: Obyvateľstvo podľa pohlavia a podľa najvyššieho skončeného stupňa vzdelania 

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania Muži Ženy Spolu 

Základné 313 570 883 

 Učňovské (bez maturity) 516 278 794 

 Stredné odborné (bez maturity) 25 15 40 

 Úplné stredné učňovské (s maturitou) 81 32 113 

 Úplné stredné odborné (s maturitou) 145 192 337 

 Úplné stredné všeobecné 30 76 106 

 Vyššie 7 10 17 

 Vysokoškolské spolu 35 54 89 

 Vysokoškolské podľa zamerania:    

           - univerzitné 15 49 64 

           - technické 11 2 13 
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           - ekonomické 4 1 5 

           - poľnohospodárske 1 1 2 

           - ostatné 4 1 5 

 Ostatní bez udania školského vzdelania 11 9 20 

 Ostatní bez školského vzdelania 5 14 19 

 Deti do 16 rokov 297 290 587 

 Úhrn 1465 1540 3005 

 

Graf.: Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania (zdroj ŠÚ SR) 

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania

37%

35%

24%
4%

 Základné

 Stredné (bez maturity)

 Stredné  (s maturitou)

 Vysokoškolské spolu

 

Národnostná a náboženská štruktúra. 

Obec je národnostne aj z hľadiska príslušnosti k náboženskému vyznaniu jednoliata. 

Ku slovenskej národnosti sa hlási takmer 97 % obyvateľstva. Poloha obce Vysoká nad 

Kysucou v pohraničnej oblasti z Českou republikou predurčuje národnostné zloženie 

obyvateľstva obce a dáva predpoklad, že druhou najpočetnejšou národnosťou bude práve 

národnosť Česká. I napriek skutočnosti, že na území obce má trvalý pobyt 90 rómov k 

rómskej národnosti sa hlásia 3 ženy a 1 muž. Riešenie problémov Rómskej národnostnej 

menšiny sa v rámci kraja rieši v koordinácii spolupráce. Aktivity, ktoré sú uskutočňované 

v rámci Slovenska, v jednotlivých krajov a v obciach vychádzajú najmä zo stratégie vlády na 

riešenie problémov národnostnej menšiny a súboru opatrení na jej realizáciu. Patria sem: 

predškolské programy, programy asistentov učiteľov, programy výstavby bytov a pod. 

Rímsko-katolícke farské spoločenstvo patrí farskému úradu: farnosť Vysoká nad 

Kysucou a hlásilo sa k nemu 97 % obyvateľov. K iným vierovyznaniam sa hlási štatisticky 

zanedbateľné množstvo. 
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Tab.- Prehľad počtu obyvateľov r. 1991,2001 (zdroj. ŠÚ SR) 

Ukazovateľ 
SĽDB 

1991 

SODB 

2001 

Bývajúce obyv. podľa národností.: 

Slovenská % 98,75 97,24 

Česká % 0,84 0,90 

Maďarská % 0,09 0,03 

Rómska % 0,12 0,63 

Poľská % 0,03 0,00 

Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského 

vyznania:  

Rímskokatolícke % 95,92  96,97  

Evanjelické % 0,22  0,20  

Gréckokatolícke % 0,00  0,13  

Pravoslávne % 0,06  0,03  

Bez vyznania % 0,75  0,90  

Ostatné % 0,22  0,10  

Nezistené % 2,84 1,46 

 

 

2.2.2 Sociálna infraštruktúra a verejné zariadenia (vybavenie obce) 

Spádovosť obce   (k 1.11.2007) 

 

Sídlo matričného úradu  Vysoká nad Kysucou  

Sídlo pracoviska daňového úradu  Čadca  

Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru  Turzovka  

Sídlo Okresného súdu  Čadca  

Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru  

Turzovka  
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Sídlo pracoviska obvodného úradu  Čadca  

Sídlo Územnej vojenskej správy  Žilina  

Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  Čadca  

Sídlo Obvodného úradu životného prostredia  Čadca  

 

Školstvo 

Obec je zriaďovateľom dvoch plnoorganizovaných základných škôl: Základnej školy 

(ZŠ) E.A.Cernana a ZŠ Horný Kelčov a tiež materskej školy. ZŠ navštevujú takmer výhradne 

žiaci z obce Vysoká nad Kysucou. Škola realizuje vysokú úroveň záujmovej činnosti žiakov 

(zdroj: Správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ). ZŠ majú 

právnu subjektivitu. Ku škole E.A.Cernana patrí aj areál novovybudovaných ihrísk – 

multifunkčného a futbalového ihriska s umelým trávnikom. Počet žiakov je mierne klesajúci 

s očakávaním pre šk. rok 2007/2008 276 žiakov (zdroj MŠ SR).  

ZŠ E.A.Cernana 

Vývoj počtu žiakov (zdroj MŠ SR, KŠÚ v Žiline): 

Školský rok 2007/08 06/07 05/06 

Počet žiakov 202 211 225 

Vývoj rozpočtu pre ZŠ (zdroj MŠ SR, prenesené kompetencie): 

Rok 2007 2005 2004 

Rozpočet (tis. Sk) 5.723 6.083 8.621* 

* Pozn.: dotácie pre obe školy 

 

ZŠ Horný Kelčov 

Vývoj počtu žiakov (zdroj MŠ SR, KŠÚ v Žiline): 

Školský rok 2007/08 06/07 05/06 

Počet žiakov 99 100 96 

Vývoj rozpočtu pre ZŠ (zdroj MŠ SR, prenesené kompetencie): 

Rok 2007 2005 2004 

Rozpočet (tis. Sk) 2.920 2.809 8.621* 

* Pozn.: dotácie pre obe školy 
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Porovnanie vývoja počtu žiakov k rozpočtu školstva na prenesený výkon (zdroj MŠ 

SR, KŠÚ Žilina) 

Vývoj počtu žiakov
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Po prenesení kompetencií v oblasti školstva a fiškálnej decentralizácií je povinnosťou obce, 

riešiť aj mnohé otázky zabezpečenia financovania a prevádzky ZŠ s MŠ, vrátane 

rekonštrukcií, opráv a údržby. Súčasný technický stav školských budov si vyžaduje neustále 

financovanie. Udržanie školy a jej rozvoj patrí medzi priority obecnej samosprávy Vysoká 

nad Kysucou.  

Stredné a vysoké školy 

Spádovosť obce pre stredné školy je mesto Čadca a Turzovka (gymnázium) a ďalšie 

podľa širokej ponuky siete škôl. Odvetvie vysokého školstva má v okrese Čadca len 
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detašované pracoviská, najbližším univerzitným mestom je Žilina. Detašované pracoviská 

vysokých škôl (zdroj ÚPSVaR Čadca): 

- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, odbor učiteľstvo 1. až 
4.ročníka základných škôl, 

- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, odbor didaktická 
technológia so zameraním na riadenie škôl. 

- Univerzita Komenského Bratislava, fakulta manažmentu, odbor finančný manažment 

- Katolícka Univerzita v Ružomberku, odbor sociálna práca 
 

 Kultúra a šport 

Historické a kultúrne zaujímavosti: 

Obec vznikla na majetku bytčianskych Thurzovcov v roku 1619. Stavba farského kostola sv. 

Matúša s oltárnym obrazom od maliara E. Swierkiewicza sa datuje z roku 1768.  

V osade Horný Kelčov je kostol Božského Srdca z roku 1931.  

Kultúrnou pamiatkou je aj kaplnka sv. Anny v lokalite Kýčera. 

Od roku 1914 sa obec stala súčasťou železničného spojenia na trati Čadca – Makov. 

V osade Semeteš je postavený pamätník obetiam hromadnej popravy 21 mužov, ku ktorej 

došlo 20. apríla 1945. 

Obec sa aktívne a hrdo hlási k svojej drotárskej minulosti a patrí do združenia obcí s tradíciou 

drotárstva, nazvanej Drotária. 

Významné osobnosti: 

Z obce pochádzajú rady významných drotárskych podnikateľov. Patria k nim Martin Challan, 

ktorý založil drotársky podnik v USA, ďalej Imrich Dočár – nazývaný aj „Pán svetla“, Štefan 

Hunčík – „Drotárský kráľ“ a  Imrich Krutošík, ktorí mali svoje drotárske dielne v Rusku atď.  

Z bývalých vysťahovalcov pochádza aj americký astronaut Eugen Cernan, ktorý má v obci na 

obecnom úrade pamätnú izbu. Rodnú obec svojich starých rodičov navštívil v rokoch 1972 a 

1994.  

Mgr. Pavol a Mgr. Amália Kužmovci – učitelia, zakladatelia súboru Kelčovan, osobnosti 

Kysúc na poli kultúry za rok 2002 

Július Kruták – spisovateľ a bývalý učiteľ, ktorý pôsobil v obci 

Alexander Klika – lekár a spisovateľ, ktorý pôsobil v obci 

Miroslav Cipár – Akademický maliar (narodil sa v osade Semeteš ) 

Róbert a Roland Petrovický – hokejový reprezentanti SR, žili a začínali hokejovú kariéru vo 

Vysokej 
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Zariadenia a podujatia cestovného ruchu 

Chata Kmínek 

Lyžiarsky vlek v ústredí  

Púť na sviatok sv. Anny na horu Kýčera – jún  

Cyklistický pretek O cyklokráľa Drotárie – máj  

Turistický pochod Krajom Drotárie – máj 

Futbalový turnaj o pohár Miroslava Cipára – júl  

Futbalový turnaj Memoriál Petra Chvasteka – júl  

Matúšovské hody – September  

Významné športové podujatia: 

Futbalový turnaj O putovný pohár akademického maliara Miroslava Cipára 

Hasičská súťaž O putovný pohár starostu obce 

Lyžiarsky karneval 

Volejbalový turnaj O putovný pohár starostu obce 

súťaž O vysockého drevorubača 

cyklistická súťaž O cyklokráľa Drotárie 

Vysocká deviatka – turistický pochod 9-mi krčmami 

Významné kultúrne podujatia: 

Váľanie mája spojené so súťažou o Vysockého drevorubača 

Matúšovské hody 

Annenská púť na Kýčeru 

Sakrálne stavby v obci 

Kostol sv. Matúša – 1768 

Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho vo vyšnom Kelčove – 1931 

Kaplnky: 7  

Kríže: 12 

Pamiatky, pamätihodnosti, urbanistické i prírodné: 

Prírodné pamiatky – viď vyššie (stručný geografický opis) 

Vrchtretina – najvyšší vrchol obce (925,5m) 

Pamätník padlým rodákom v I. svetovej vojne (ústredie obce) 

Pamätník padlým Semetešskej tragédie počas II. svetovej vojny (osada Semeteš) 

Gotický oltár s obrazom svätého Matúša od autora E. Swierxicza 

Rokoková krstiteľnica z roku 1770 
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14 zastavení krížovej cesty z roku 1822 

  Zdroj ŠÚ SR (k 1.6.2007) 

Kultúrny dom áno 

Lyžiarský vlek áno 

Ihrisko pre futbal  áno 

Knižnica  áno 

Telocvičňa  áno 

 

Zdravotníctvo  a sociálne služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb je v správe ŽSK s kapacitou 20. 

Detský domov Horný Kelčov /aj zariadenie Semeteš/ je v správe ÚPSVaR v Žiline 

s kapacitou 48 detí. 

 

 

DD,DSS dosp áno 

Detský domov Horný Kelčov (a Semeteš) áno 

Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a 
dorast  

Nie, v Makove 

Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa áno 

Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa  nie 

Lekárne a výdajne liekov  nie 

Samostatné ambulancie praktického lekára pre 
dospelých  

áno 
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Vybrané služby    

Predajňa potravinárskeho tovaru áno 

Predajňa zmiešaného tovaru áno 

Pohostinské odbytové stredisko áno 

Predajňa nepotravinárskeho tovaru áno 

Predajňa pohonných látok nie 

Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel nie 

Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá nie 

Hotel (motel, botel) nie 

Turistická ubytovňa **, * áno 

Chatová osada *** až * nie 

Kemping **** až * nie 

Komerčná banka nie 

Bankomat nie 

 

2.3 Ekonomická analýza 

Ekonomická štruktúra 

Celkovo možno konštatovať, že obec Vysoká nad Kysucou je podhorská oblasť s 

prevažujúcou poľnohospodárskou výrobou a s mierne rozvinutou priemyselnou činnosťou aj 

s obytným a rekreačným charakterom. 

Poľnohospodárstvo 

Samostatných roľníkov, ktorí súkromne hospodárili a boli ekonomicky nezávislí, sa 

po roku 1948 výrazne dotkla realizácia politiky tzv. socializácie dediny. Proces kolektívizácie 

– združovania samostatných roľníkov do poľnohospodárskych družstiev – sa uskutočnňoval v 

dvoch časových etapách. Jednotné roľnícke družstvo JRD založili vo Vysokej nad Kysucou v 

I. etape v r. 1952 v časti Nižný Kelčov. 

Chov dobytka bol po vzniku JRD umiestnený v hospodárskych budovách v 

Jedľovníku. V r. 1955  JRD obhospodarovalo len 7 ha pôdy. 

V r. 1963 vznikol štátny majetok so sídlom v Čadci, ktorý preberá spravovanie 

majetku 15-tich JRD v okrese Čadca, medzi nimi aj Vysoká nad Kysucou. Štátny majetok vo 
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Vysokej nad Kysucou spravoval farmy v Makove a Turzovke. Do konca II. etapy 1983 

patrila do štátneho sektoru takmer celá plocha poľnohospodárskej pôdy v obci, teda 1292,5 

ha. 

V októbri 1995 vstúpila do nájmu časti štátneho majetku Čadca, hospodárstva Vysoká 

nad Kysucou, Makov a Turzovka, spoločnosť K – TEN Company s. r. o. so sídlom v Žiline. 

V marci 1997 túto časť sprivatizovala. Agrofarma, hospodári na výmere približne 2 700 

hektárov poľnohospodárskej pôdy a to v piatich obciach. Vo Vysokej nad Kysucou na 

výmere približne 900 hektárov. 

Priemysel 

V roku 1946 bol v obci založený prvý závod a už od roku 1947 začal jeho prvý 

majiteľ Róbert Slezák vyrábať školský nábytok. Po znárodnení roku 1948 prešiel závod pod 

národnú správu n. p. Kovona Karviná a neskôr v r. 1955 bol pričlenený do n. p. Nový domov 

Spišská Nová Ves. V tomto období zaznamenala výroba značný rast objemu i kvality. V roku 

1980 závod prebrala Drevoindrustria Žilina. Bola zrušená výroba zárubní a začali sa vyrábať 

nové výrobky pre ZŤS Dubnica nad Váhom 

Pri plnej výrobe priemyselných výrobkov pre ZŤS Dubnica a výrobe nábytku, bolo v 

závode zamestnaných 507 pracovníkov. Do roku 1990 bol závod vo Vysokej nad Kysucou 

prakticky monopolným výrobcom školského nábytku v ČSFR.  Po vyhlásení konverzie 

zbrojárskeho priemyslu sa časť priemyselnej výroby zrušila a časť sa presunula do ZŤS 

Dubnica. Následkom týchto zmien sa počet zamestnancov zredukoval. V súčasnosti je 

hlavným výrobným programom závodu, výroba školského a kovového nábytku, v rôznych 

modifikáciách, veľkostiach a farebných odtieňoch. 

 

Tab.: Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do 

zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva (Zdroj ŠÚ SR, SODB 2001) 

Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne  
podľa pohlavia, dochádzky  Ekonomicky aktívne osoby 
do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva         
  muži ženy spolu z toho 

Odvetvie hospodárstva       
odchádza 
do 

        zamestnania 

 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 10 9 19 6 
 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 32 19 51 37 
 Ťažba nerastných surovín 14 0 14 10 
 Priemyselná výroba 214 214 428 182 
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 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 6 3 9 8 
 Stavebníctvo 125 7 132 100 
 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel 23 45 68 30 
 Hotely a reštaurácie 9 43 52 22 
 Doprava, skladovanie a spoje 32 28 60 42 
 Peňažníctvo a poisťovníctvo 3 3 6 6 
 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, 12 4 16 14 
 Verejná správa a povinné sociálne zabezpečenie 38 54 92 46 
 Školstvo 18 69 87 36 
 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 7 30 37 24 
 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 31 18 49 14 
 Súkromné domácnosti s domácim personálom 0 2 2 2 
 EA bez udania odvetví 221 100 321 154 

 Spolu 795 648 1443 733 
 

Graf: Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania 

a podľa odvetvia hospodárstva (Zdroj ŠÚ SR, SODB 2001) 
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Zoznam pozemkových spoločenstiev 

Urbariálna obec – pozemkové spoločenstvo Vysoká – Makov 

Pozemkové spoločenstvo Ragvaňovo 

Združenie drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy Vysoká nad Kysucou 

Združenie drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy Horný Kelčov 
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Miera nezamestnanosti a ekonomicky aktívnych osôb 

K 31.12.2006 na území obce Vysoká nad Kysucou bolo vykazovaných Ústredím 

práce soc. vecí a rodiny 1436 ekonomicky aktívnych osôb (EAO). Od roku 2004 (1403 EAO) 

sa celkový počet osôb, zapojených do pracovného procesu, znížil o 33 osôb a aj podiel na 

celkovom počte obyvateľstva sa znížil. Rozhodujúci vplyv na vývoj EAO má veková 

štruktúra obyvateľstva. Miera nezamestnanosti v porovnaní s priemerou v okrese je vyššia. 

Trend vývoja (pozitívny) je porovnateľný s vývojom v regióne. Po roku 2006 sa predpokladá 

zníženie počtu osôb v produktívnom veku a nárast osôb v poproduktívnom veku, a tým 

dochádza k poklesu celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov. 

Tab.: Miera nezamestnanosti v obciach ÚPSVaR Čadca  

(Zdroj ÚPSVaR Čadca) 

Mesiac /  

Miera nezamestnanosti (%) 

Počet  

obyvateľov 

 K 31.12.2006 

k 31.12.2004 k 31.12.2006 

 

k 30.3.2007 
* 

Okres Čadca 92843 13,09 7,72 7,68 

Vysoká nad Kysucou 3005 16,68 10,24 9,96 

Turzovka 7856 16,31 9,64 9,47 

Korňa 5566 12,04 10,59 10,41 

Klokočov 2728 17,28 12,87 12,47 

* tieto údaje sú iba informatívne  

Graf.: Vývoj miery nezamestnanosti v obciach ÚPSVaR Čadca  

(Zdroj ÚPSVaR Čadca) 
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Orgány obce 

Orgány obce tvorí starosta a obecné zastupiteľstvo. Predstaviteľom obce a najvyšším 

výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Obecné 

zastupiteľstvo pre funkčné obdobie r. 2006-2010 tvorí 9 poslancov. Náplň práce, rokovací 

poriadok ako i zloženie komisií schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Vo volebnom období 2006-

2010 sú ako poradný orgán zastupiteľstva zriadené tieto komisie: 

- Komisia finančno – rozpočtová a správy majetku 

- Komisia kultúry, športu, mládeže a  školstva  

- Komisie kontroly verejného poriadku, požiarníctva  

- Komisia životného prostredia a výstavby 

- Komisia sociálnu, bytovú a zdravotníctva 

- Mandátová komisia 

Samospráva môže ovplyvniť ekonomický rozvoj obce viacerými spôsobmi: 

1. finančnými zdrojmi, ktorými disponuje: 

-  v príjmovej časti rozpočtu 

- v mimorozpočtových fondoch 

2. majetkom, ktorým disponuje 

3. vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania v obci 

- regulačné ekonomické nástroje 

- budovanie technickej infraštruktúry 

- koordinačnou činnosťou 

 

Hospodárenie a rozpočet obce 

Rozpočet obce za obdobie posledných rokov  bol plánovaný ako vyrovnaný. V 

skutočnosti bolo plnenie rozpočtu vždy mierne pozitívnejšie, nakoľko skutočný cash flow 

(rozdiel medzi príjmom a výdavkom) za sledované obdobie bol vyšší ako predpokladaný. Z 

uvedených údajov vyplýva, že rozhodujúci príjem do obecného rozpočtu predstavuje výnos 

dane pre územnú samosprávu, transfér na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a 

príjem z miestnych daní, naopak najväčšie výdaje sú spojené so zabezpečením škôl 

(prenesené aj originálne kompetencie). 
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Tab.: Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na roky 2007 – 2009 (sumarizačná verzia, 
OÚ Vysoká nad Kysucou) 

     

Návrh na 
rok 2007 

Návrh na 
rok 2008 

Návrh na 
rok 2009 

Daňové príjmy    
Dane z príjmov a kapitálového majetku 15 036 000 15 848 000 16 656 000 
Daň z majetku 1 189 000 1 189 000 1 189 000 
Domáce dane na tovary a služby 862 000 862 000 862 000 
úhrn  17 087 000 17 899 000 18 707 000 
        
Nedaňové príjmy 2 658 000 2 658 000 2 658 000 
Granty a transfery 9 524 000 9 535 000 9 545 000 
Príjmy z tranakcií s fin. aktívami a pasívami 1 844 000 1 000 000 1 000 000 
Úhrn príjmov v obci 31 113 000 31 092 000 31 910 000 
 
Všeobecné verejné výdavky  9 096 000 9 257 000 9 632 000 
Verejný poriadok a bezpečnosť 302 000 292 000 303 000 
Ekonomická oblasť 474 000 1 578 000 1 981 000 

Ochrana životného prostredia 1 150 000 1 244 000 1 289 000 

Bývanie a občianska vybavenosť 2 226 000 1 486 000 1 538 000 

Vzdelávanie 3 788 000 2 951 000 2 887 000 

Sociálne zabezpečenie 513 000 527 000 539 000 

Úhrn výdavkov v obci 21 019 000 21 095 000 21 913 000 

Školstvo (podľa príjmovej časti) ZŠ  8 924 000 8 924 000 8 924 000 
Prenos prostriedkov školstva z r. 2006 97 000 0 0 
Školská jedáleň pri ZŠ Horný Kelčov 265 000 265 000 265 000 
Predpokladané dofinancovanie školstva obcou 400 000 400 000 400 000 
        
Výdavky vrátane školstva 31 113 000 31 092 000 31 910 000 
 
                                             

Technická vybavenosť  a infraštruktúra   

V obci sa nachádza verejná kanalizácia (v súčasnosti sa buduje). Obec je napojená na 

verejnú rozvodnú sieť plynu (cca 550 domácností). Je členom (podielnikom) vodárenskej 

spoločnosti. V katastri sa nachádza vodný zdroj a tiež skupinový a súkromné vodovody. 

V obci sú 2 hlbinné vrty a povrchový záchyt. V časti obce Horný Kelčov sú domácnosti kvôli 

tlakovým pomerom zásobované zo susednej obce Makov.  
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Zdroj ŠÚ SR a OÚ Vysoká nad Kysucou 

Pošta áno 

Káblová televízia áno 

Verejný vodovod áno 

Verejná kanalizácia áno 

Kanalizačná sieť pripojená na ČOV áno 

Rozvodná sieť plynu áno 

 

Obcou Vysoká nad Kysucou prechádza nadradená cestná sieť (cesta II/487, 

regionálna) v správe Žilinského samosprávneho kraja, ktorá spája nadregionálne dopravné 

ťahy ČR – Bytča – Žilina (I/18) a Ostrava – Čadca – Žilina (I/11) tranzitného charakteru. 

Obr. Cestná sieť (časť okresu Čadca). 

 

Dĺžka ciest v obci: 

V správe ŽSK 

cesta II/487 – 6,770 km 

cesta III/48778 – 3,350 km 

V správe obce 

miestne komunikácie, ktoré vyhovujú premávke všetkým druhom motorových vozidiel - 

24,990 km 

miestne komunikácie s obmedzeným prístupom motorových vozidiel z dôvodu šírkového 

usporiadania, prevýšenia a  nedostatočných smerových oblúkov, teda neprístupné 

autobusom, nákladným motorovým vozidlám s prívesom a podobne - 44,268 km 

Počet mostov a lávok  

mosty - 11 + 5 Vyšný Kelčov  
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lávky – 12 + 13 Vyšný Kelčov 

Dĺžka chodníkov  

chodník v centre obce v dĺžke 700 m 

Zo železničných dopravných koridorov je obec zastúpená jednokoľajovou 

neelektrifikovanou traťou č. 32d Čadca – Turzovka – Makov, ktorá je sprevádzkovaná od 

9. 7. 1914, v dĺžke 6,550 km s 5  železničnými mostami. 

 

 Verejné osvetlenie je v obci vybudované. Káblová TV sa v obci nachádza. Obecný 

rozhlas je vybudovaný, no v súčasnosti je nutná rekonštrukcia.  

 

2.4 Životné prostredie (časť popísaná aj v 3.1) 

 

    Stav v zásobovaní pitnou vodou je na dobrej úrovni., so zreteľom na jeho neustále 

zlepšovanie. Stav vodných tokov môžeme celkovo hodnotiť ako nevyhovujúci a úroveň 

odkanalizovania a čistenia splaškových vôd na veľmi nízkej úrovni, ktorý je v súčasnosti 

riešený projektom odkanalizovania Horných Kysúc. 

Stav ovzdušia možno celkovo hodnotiť v danom regióne ako uspokojivý s tendenciou 

sústavného znižovania nežiadúcich faktorov.  V katastrálnom území obce sa nenachádzajú žiadne 

väčšie zdroje znečistenia ovzdušia. 

Domový odpad sa v minulosti likvidoval formou zvozu, ktorý zabezpečovala obec.  

Pre uskladnenie slúžila skládka odpadu (vybudovaná v roku 1962). Táto v zmysle zákona č. 

223/2001 Z.z. bola dňom 31. 6. 2001 uzatvorená z dôvodu nesplnenia požiadaviek na 

technické predpoklady skládok odpadu. V roku 2002 bola na základe projektu a stavebného 



  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
obce Vysoká nad Kysucou 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 - 29 - 11/2007 

povolenia započatá jej rekultivácia. V súčasnosti odvoz vykonáva firma TKO n.o. Turzovka - 

Semeteš s odvozom odpadu na skládku Považský Chlmec ( skládka patrí mestu Žilina a jej 

vzdialenosť je cca 28 km, spĺňa požadované parametre stanovené zákonom). 

Iné faktory s negatívnym dopadom na kvalitu životného prostredia v obci nie sú 

známe.  

V tab. Údaje k 31.12.2005. 

Skládka komunálneho odpadu nie 

Množstvo komunálneho odpadu v tonách 396,0 

Využívaný komunálny odpad v tonách 0,0 

Zneškodňovaný komunálny odpad v tonách 312,0 

 

Na území obce je potrebné rešpektovať existujúce a navrhované chránené územia: 

- časť obce sa nachádza v Chránenom krajinnom území Kysuce 

-  pásmo hygienickej ochrany cintorína v zmysle STN 75 5115 Studne individuálneho 

zásobovania vodou - 100 m od oplotenia (platí pre plochy bez verejného vodovodu) 

-  pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho areálu - 100 m od objektov so 

živočíšnou výrobou (podľa Zásady chovu hospodárskych zvierat v intraviláne a 

extraviláne obcí SR, vydalo MP a výživy SR)  
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3. SWOT ANALÝZA  

 

SWOT analýza sa zameriava na prezentáciu poznatkov získaných v prechádzajúcich 

analytických postupoch vo forme silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození.  

Z pohľadu problematiky strategického plánovania v etape programovania sú 

podstatným výstupom procesu analýzy:  

• SWOT analýza, 

• kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja, 

• merateľné ukazovatele. 

SWOT analýza slúži na prezentáciu výsledkov makroekonomickej analýzy a socio-

ekonomickej analýzy. Pozostáva z prezentácie silných stránok, slabých stránok, príležitostí 

a ohrození a snaží sa zlúčiť výsledky analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia cieľovej 

oblasti. SWOT analýza je určená pre definovanie stratégie a slúži ako základný model pre 

budúce riadenie podpory. Pomenovanie silných a slabých stránok podáva prehľad 

o vnútornom živote v obci, identifikácia príležitostí a ohrození sa zameriava na uvedomenie 

si vonkajších faktorov, ktoré na kvalitu života obce vplývajú. 

SWOT analýza obce Vysoká nad Kysucou je členená na nasledovné kapitoly : Ľudské zdroje,  

Technická infraštruktúra, ekonomika a služby, Bývanie a občianska infraštruktúra, Životné 

prostredie a ekológia. 

 Na záver sú uvedené príležitosti a ohrozenia. 

I. ĽUDSKÉ ZDROJE 

Silné stránky 

 

Slabé stránky  

Skúsenosť manažmentu obce s procesom realizácie 

projektov 

Udržujú sa ľudové zvyky a tradície  

Dobrá spolupráca s organizáciami pôsobiacimi na 

území obce   

Úzke prepojenie obecného zastupiteľstva s riadiacou 

samosprávou a ľuďmi 

Ľudia sú hrdí na svoju minulosť a zvyky 

Životný štýl občanov aj v súčasnosti je úzko spätý 

Vyšší podiel obyvateľov v poproduktívnom veku  

Negatívny trend vývoja počtu obyvateľov -  pokles  

Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj 

sociálnych služieb 

Neochota priznania národnosti rómskeho etnika 
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s tradíciami  

V súčasnosti v obci pôsobí viacero dobrovoľných 

organizácií 

Skúsenosti s uskutočňovaním kultúrnych a 

športových podujatí 

Opatrovateľská služba zabezpečená obcou 

Rozvinutá sieť sociálnych zariadení a služieb v obci a 

priľahlých sídlach 

 

 

II. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA, EKONOMIKA A SLUŽBY 

Silné stránky 

 

Slabé stránky 

Obec má dobrú polohu pre rozvoj turizmu aj 

s prepojením  na iné lokality 

Blízkosť hraničného prechodu 

Pozitívny trend vývoja nezamestnanosti 

Dostatok pracovných síl, ktoré sú k dispozícii pre  

priemyselne zamerané podniky 

Prítomnosť železničnej dopravy  

Prítomnosť atraktívneho prostredia 

Propagácia obce prostredníctvom Internetu a iných 

komunikačných médií 

Dlhoročná história obce, tradície 

Rýchla dostupnosť hlavnej cestnej dopravnej tepny 

Neexistencia verejnej kanalizácie (november 2007) 

Pokles počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov 

Chýbajúce služby pre potencionálnych 

návštevníkov obce 

Zložité „rešpektovanie“  podmienok ochrany  

V niektorých častiach nevyhovujúca kvalita 

vozoviek  

Nedostatok investičného kapitálu z vlastných 

zdrojov 

Absencia stravovacích a ubytovacích kapacít v obci 

Nevyhovujúci stav korýt miestnych tokov 

 

 

III. BÝVANIE A OBČIANSKA INFRAŠTRUKTÚRA   

Silné stránky 

 

Slabé stránky 

Dlhoročná tradícia regionálneho školstva 

Samostatná ambulancia lekára 

Rímsko-katolícky kostol    

Deficit v materiálno  technickom vybavení školy 

Potreba zateplenia budovy základnej školy  

Deficit finančných prostriedkov znamená sústavné 
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Existencia zdravotníckeho zariadenia 

Existencia futbalového ihriska 

obmedzovanie nákupu nástrojov a zariadení v 

školstve 

Chýbajúce služby pre potencionálnych 

návštevníkov obce 

Neexistencia lekárne  

 

 

IV. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A EKOLÓGIA 

Silné stránky Slabé stránky 

 

Atraktívna prírodná poloha obce - prírodné 

bohatstvo s lesmi, pasienkami 

Zber odpadu všetkých druhov  

Veľké plochy lesov  

Kompletná plynofikácia obce 

CHKO Kysuce  

Zabezpečený systém odvozu a likvidácie TKO 

Zložitá legislatíva OP pri rozvoji CR 

Absencia obecného kompostoviska a zberného 

dvora pre separovaný zber 

Narastanie individuálnej automobilovej 

a motocyklovej dopravy 

 

 

V. PODMIENKY PRE REKREÁCIU, ŠPORT a KULTÚRU 

Silné stránky 

 

Slabé stránky 

Obec má dobrú polohu pre rozvoj turizmu  

Prírodné krásy v okolí obce, 

CHKO Kysuce 

Rozsiahle lesné porasty vhodné na turistiku a 

cykloturistiku 

Pripravenosť územia pre rozvoj športovej funkcie 

možnosť zimných športov – dostatok snehovej 

pokrývky, vleky 

Viac registrovaných kultúrnych a športových spolkov 

a organizácií 

Dlhodobá návratnosť investícii 

Málo rozvinutý cestovný ruch 

Nevyhovujúce komunikácie - prístupové, 

nedostatok atraktívnych priestorov pre 

navštevovanie ako aj atraktívnych činností, 

Ťažko vysporiadateľné pozemky pre budúce stavby  
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PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

rozvoj technickej infraštruktúry 

možnosť získania finančných prostriedkov z fondov 

EU 

vytvorenie nových pracovných miest najmä v malom 

a strednom podnikaní a službách 

spájanie pravidelných, tradičných kultúrnych aktivít 

s podnikateľskými aktivitami, resp. organizovanie 

kultúrnych aktivít pre podnikateľské účely 

rekonštrukcia miestnych komunikácií 

rekonštrukcia verejného osvetlenia 

využitie významnej geografickej polohy územia z 

hľadiska prechádzajúcich dopravných koridorov 

dobudovanie miestnej kanalizácie 

regulácia koryta miestneho potoka 

výstavba oddychovej zóny v  centre obce 

zlepšenie sociálneho povedomia rómskeho etnika 

rozvinúť kultúrne povedomie a tradície pri rómskej 

mládeži 

zakladanie mimovládnych neziskových organizácií 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby 

ďalšie zavádzanie výpočtovej techniky do školy - 

zvýšenie počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov, 

koordinácia výchovy a vzdelávania so všetkými 

odbornými inštitúciami,  

možnosť rozvíjať agroturistiku, 

možnosť rozvoja oddychovej turistiky v okolí 

možnosti rozvoja cykloturistických, jazdeckých 

a náučných chodníkov, 

vytypovanie lokality na rozvoj rekreačných aktivít 

spracovať propagačné materiály obce aj v rôznych 

jazykových mutáciách 

využitie prírodného potenciálu na rozvoj CR  

využitie geografickej polohy obce pre jej rozvoj 

administratívne opatrenia obmedzujúce 

plnohodnotný rozvoj cestovného ruchu,  

veľká administratívna náročnosť pre    získanie 

financií  zo štátnych dotácií a z fondov EU, 

nedostatok investičného kapitálu 

nárast množstva vyvážaných odpadov 

rast počtu obyvateľov v seniorskej kategórii 

nedostatok finančných prostriedkov na údržbu 

existujúcich športových objektov 

slabá podpora kultúry zo strany štátu a VUC 

posun priorít mládeže ku konzumnej kultúre 

prítomnosť CHKO Kysuce výrazne obmedzí rozvoj 

aktivít cestovného ruchu v obci, 

nízka tvorba disponibilných zdrojov ekonomických 

subjektov zamedzí rozvoju podnikateľských aktivít, 

neochota ľudí investovať a započať podnikateľské 

aktivity v cestovnom ruchu 

malá ponuka kvalifikovaných pracovných príležitostí  
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rozvoj aktivít v oblasti informačných technológií 

zapájanie občanov do plánovania rozvoja vidieka 

využitie silných kultúrnych tradícií 

rozvoj partnerských sietí 

rozvoj cezhraničnej spolupráce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
obce Vysoká nad Kysucou 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 - 35 - 11/2007 

4.  STRATÉGIA ROZVOJA OBCE 

 

 

Plán aktivít rozvoja: 

1. Cieľ 

2. Opatrenie 

3. Aktivita 

Akčný plán pre aktivitu obsahuje: 

• konkrétne úlohy 

• predpokladané náklady 

• zdroje financovania 

• termín realizácie 

• zodpovednosť 

• ukazovatele plnenia aktivity 

 

4.1. Strategické rozvojové ciele 

 Dlhodobé rozvojové zámery obce, hlavný cieľ, resp. strategické ciele sú založené na 

prirodzených a všeobecne platných princípoch, čím sa stávajú prijateľnými 

a rešpektovateľnými pre občanov obce ako i ich budúce politické reprezentácie. Iba splnením 

hlavného cieľa, resp. strategických cieľov sa môže naplniť vízia Obce Vysoká nad Kysucou. 

Strategická vízia: 

 

Obec Vysoká nad Kysucou  bude príjemným a pokojným miestom pre 

bývanie s vidieckym rázom, kvalitnou infraštruktúrou, základnou občianskou 

vybavenosťou a spoločenským životom. Hlavným cieľom obce je zvýšenie 

schopnosti obce rozvíjať sa komplexne, so zámerom zabezpečenia trvalo 

udržateľného rozvoja obce so zreteľom na svoj kopaničiarsky charakter, t.j. 

vnútorného rozvoja obce vo svojich hraniciach tak i upevňovanie jej pozície 

ako neoddeliteľnej súčasti mikroregiónu „Horné Kysuce“. Vízia bude 

pokračovaním rodinných tradícií v rozvoji a živote obce. Obec bude 

príťažlivým a vyhľadávaným miestom pre bývanie ako aj návštevníkov.   
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Strategické ciele na obdobie 2007-2013: 

 

 

   Zlepšenie podmienok pre život občana 
 

 

   Podpora podnikateľského prostredia  
   a vytváranie nových pracovných príležitostí 
 

 

   Skvalitnenie životného prostredia v obci 
 

 

 
   Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce 
 
 

 

4.2. Priority a opatrenia 

Strategický cieľ 1: Zlepšenie podmienok pre život občana 

Špecifický cieľ 1: Dobudovanie a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry 

Zdôvodnenie: 

 Úlohou tohto cieľa je odstránenie neuspokojivých parametrov dopravnej 

infraštruktúry a vytvorenie podmienok pre zvýšenie kvality dopravného systému sietí na 

obecnej a regionálnej úrovni s optimálnym synergickým prepojením na národné a 

medzinárodné dopravné systémy, za podmienok neustáleho znižovania negatívnych dopadov 

dopravy na životné prostredie. V rámci tohto cieľa je aj prestavba železničného priecestia 

Nižný Kelčov – Široký most, ktorá súvisí aj s koridorom železničnej dopravy. 

Opatrenia: 

1. Zlepšenie cestnej dopravy 

Aktivita 1.1 - Rekonštrukcia a budovanie miestnych ciest 

Aktivita 1.2 - Rekonštrukcia a budovanie chodníkov 

Aktivita 1.3 - Zrekonštruovanie a vybudovanie námestia a priestorov v ústredí 

   obce 

Aktivita 1.4 - Rozšírenie a vybudovanie nových verejných parkovacích miest  



  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
obce Vysoká nad Kysucou 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 - 37 - 11/2007 

Aktivita 1.5 - Projektová príprava a realizácia cyklistických trás  

Aktivita 1.6 - Vypracovanie pasportizácie miestnych komunikácií 

Aktivita 1.7 - Rekonštrukcia, modernizácia verejného osvetlenia 

Aktivita 1.8 - Rekonštrukcia, modernizácia miestneho rozhlasu 

 

2. Modernizácia železničnej dopravy 

Aktivita 1.9 - Prestavba železničného priecestia Nižný Kelčov – Široký most 

 

Špecifický cieľ 2: Zlepšenie kvality vzdelávania a stavu školstva 

Zdôvodnenie: 

 Nevyhovujúci technický stav budov a zastarané vybavenie škôl a školských zariadení. 

Zlepšením technicko-energetických vlastností a odstránením havarijných situácií na 

objektoch školy, bude mať priaznivý vplyv na zníženie prevádzkových nákladov, čo 

podporuje snahu trvalej udržateľnosti školy a taktiež zníženie environmentálnej záťaže.  

 Opatrenia: 

1. Modernizácia a dobudovanie školskej infraštruktúry 

Aktivita 2.1 - Revitalizácia jestvujúcich objektov ZŠ E. A. Cernana, ZŠ   

   Horný Kelčov a MŠ, vybudovanie telocvične  

Aktivita 2.2     -          Prístavba dielni pri ZŠ E. A. Cernana 

Aktivita 2.3     -          Vybudovanie počítačových učební v oboch ZŠ 

Aktivita 2.4 - Vypracovanie stratégie rozvoja školstva 

 

2. Zvýšenie efektivity systému vzdelávania 

Aktivita 2.5 - Zlepšenie spolupráce medzi vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami 

   v obci 

Aktivita 2.6 - Podpora programu pre motiváciu učiteľov na ďalšie vzdelávanie  

   a samovzdelávanie 

 

Špecifický cieľ 3: Zlepšenie sociálnej starostlivosti o obyvateľov obce a stabilizácia  

 zdravotnej starostlivosti  

Zdôvodnenie: 

 Sociálne služby v meste zabezpečuje obec, štátna správa a ŽSK . Z hľadiska starnutia 

obyvateľstva a znižovania pracovných miest je vysoký predpoklad v blízkej budúcnosti, že 
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nastane nárast skupín obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc. Najslabšou stránkou tejto 

oblasti je nedostatok podpory, finančnej, sponzorskej, materiálovej a inej pre výkon tejto 

činnosti. 

Opatrenia: 

1. Dobudovanie a skvalitnenie sociálnych služieb 

Aktivita 3.1 - Vypracovanie komunitného plánu poskytovania sociálnych služieb  

Aktivita 3.2 - Podpora sociálneho zariadenia pre seniorov a deti 

Aktivita 3.3 - Podpora organizácií poskytujúcich zdravotnú a opatrovateľskú službu 

 

2. Stabilizácia zdravotnej starostlivosti a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva 

Aktivita 3.4 - Podpora udržania a rozvoja zdravotného strediska v obci  

 

Špecifický cieľ 4: Rozšírenie a podpora športových aktivít občanov obce 

Zdôvodnenie: 

Podpora športu na národnej úrovni pre podmienky obce je v súčasnosti realizovaná 

minimálne. Obec si uvedomuje potrebu športových akcií a stým spojenou nedostatočnou 

infraštruktúrou. Šport je podporovaný tak prostredníctvom CVČ a krúžkov v ZŠ (chýba 

telocvičňa v ústredí) ako aj cez tradičné športy. 

Opatrenia: 

1. Skvalitnenie a rozvoj športových činností 

Aktivita 4.1 - Propagácia športu v školách, v školských a predškolských  zariadeniach 

Aktivita 4.2 - Podpora organizovania športových podujatí a súťaží 

Aktivita 4.3 - Podpora športových aktivít detí, mládeže počas voľného času 

   prostredníctvom športových krúžkov 

Aktivita 4.4 - Podpora činnosti tradičných športov – futbal, zimné športy, turistika 

 

2. Zabezpečenie kvalitných športovísk a športových zariadení 

Aktivita 4.5 - Výstavba telocvične pri ZŠ E. A. Cernana v ústredí 

Aktivita 4.6 - Výstavba viacúčelového verejného ihriska v ústredí 

Aktivita 4.7 - Rekonštrukcia a modernizácia športových zariadení a ihrísk 

Aktivita 4.8 - Rekonštrukcia ihriska a budovy TJ SPARTAK Vysoká  
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Špecifický cieľ 5: Rozvoj kultúrnych a voľnočasových aktivít obyvateľov 

 Opatrenia: 

1. Skvalitnenie kultúrnej infraštruktúry 

Aktivita 5.1 - Rekonštrukcia obecných priestorov a objektov slúžiacich na poriadanie 

   miestnych kultúrnych podujatí 

Aktivita 5.2 - Rekonštrukcia a opravy objektov centrálnej časti obce  

Aktivita 5.3 - Rozšírenie služieb a siete obecnej káblovej televízie 

Aktivita 5.4 - Podpora organizovania a uskutočňovania tradičných kultúrnych  

   podujatí 

2. Rozvoj rekreácie 

Aktivita 5.4 - Vypracovanie koncepcie rozvoja oddychových zón obce 

Aktivita 5.5 - Zveľadenie, dobudovanie oddychových zón a lokalít 

Aktivita 5.6 - Rekonštrukcia a dostavba chodníkov do miestnych častí  

 

Špecifický cieľ 6: Rozvoj bývania 

Zdôvodnenie: 

Demografický pokles obyvateľstva je spôsobený aj migráciou obyvateľstva 

(sťahovaním) do kvalitatívne komfortnejších bytových podmienok, z tohto pohľadu je 

dôležité udržanie mladej a strednej generácie, ponukou nájomných bytov. Pre zlepšenie stavu 

bývania je nevyhnutné priame zapojenie vlastníkov bytov a domov do procesu obnovy. 

Opatrenia: 

Rozvoj nájomného bývania, rodinných a bytových domov 

Aktivita 6.1 - Výstavba nájomných bytov 

Aktivita 6.2 - Rekonštrukcia, zlepšenie podmienok nájomcov 

Aktivita 6.3 - Úprava, prispôsobenie územného plánu obce 

Aktivita 6.4 - Podpora vytvárania zón IBV 

Aktivita 6.5 - Podpora realizovania prístavieb a nadstavieb domov 

 

Špecifický cieľ 7: Bezpečnosť obyvateľov obce 

Zdôvodnenie: 

Cieľom je taká podpora, ktorá bude slúžiť na skvalitnenie života občanov a ich 

ochrana pred požiarom či povodňami (v obci veľmi aktuálna). 
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Opatrenia: 

Zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku 

Aktivita 7.1 - Zabezpečenie kamerového systému 

Aktivita 7.2 - Podpora hasičských zborov 

Aktivita 7.3 - Aktualizácia, skvalitňovanie protipovodňových opatrení 

 

Strategický cieľ 2: Podpora podnikateľského prostredia a vytváranie nových pracovných 

príležitostí 

Zdôvodnenie: 

 Cieľom je zvýšenie výkonnosti vidieckej ekonomiky. Opatrenie je zamerané na 

riešenie rozvoja perspektívnych podnikateľských subjektov, rast konkurencieschopnosti 

cestovného ruchu zameraného na pestrosť a kvalitu poskytovaných služieb, podporou 

investičných a neinvestičných aktivít. Snahou tohto opatrenia je dosiahnuť porovnateľnú 

úroveň ponuky služieb z kvalitatívneho aj kvantitatívneho hľadiska s krajinami s vyspelým 

cestovným ruchom. 

 

Špecifický cieľ 1: Rozvoj malého a stredného podnikania a poskytovanie služieb 

Opatrenia: 

Posilnenie malých a stredných podnikateľov 

Aktivita 1.1 - Podpora rozvoja malopodnikateľského sektora s dôrazom na služby 

   menej ekonomicky atraktívne 

Aktivita 1.2 - Podpora vzniku a pôsobenia podnikateľského združenia v obci 

Aktivita 1.3 - Sprístupňovanie a skvalitnenie informačného toku medzi verejným, 

   samosprávnym a podnikateľským sektorom 

 

Špecifický cieľ 2: Rozvoj priemyslu a investícií v obci 

 Opatrenia 

Tvorba nástrojov na rozvoj priemyslu 

Aktivita 2.1 - Vypracovanie koncepcie tvorby verejno-súkromných partnerstiev 

Aktivita 2.2 - Podpora vzniku priemyselných zón v súlade s územným plánom 

Aktivita 2.3 - Podpora výstavby infraštruktúry k priemyselným zónam 
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Špecifický cieľ 3: Rozvoj cestovného ruchu v obci a v blízkom okolí 

 Opatrenia 

Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu 

Aktivita 3.1 - Zriadenie a rozvoj obecného informačného centra „Turistickej  

   informačnej kancelárie “ 

Aktivita 3.2 - Vyhotovenie a osadenie nových informačných máp obce a blízkeho 

   okolia s vyznačením objektov cestovného ruchu a pamätihodností 

Aktivita 3.3 - Vypracovanie koncepcie rozvoja cestovného ruchu v obci a blízkom 

   okolí (v mikroregióne „Horné Kysuce“) 

Aktivita 3.4 - Umiestnenie komplexnej turistickej ponuky na web stránke Obce  

   Vysoká nad Kysucou 

Aktivita 3.5 - Tvorba propagačných materiálov o ponuke cestovného ruchu 

Aktivita 3.6 - Podpora malopodnikateľského sektora, inštitúcií, občianskych 

   združení v oblasti poskytovania služieb v cestovnom ruchu 

Aktivita 3.7 - Podpora obce projektom rozvíjajúcim cestovný ruch v regióne, resp. 

   v mikroregióne „Horné Kysuce“ 

 

Strategický cieľ 3: Skvalitnenie životného prostredia v obci  

Špecifický cieľ 1: Zlepšenie stavu  životného prostredia 

Zdôvodnenie: 

 Cieľom je intenzívnejšie využívanie menej záťažových  zdrojov energie, ochrana 

životného prostredia a prírodných zdrojov a ich optimálne využívanie, obmedzenie 

negatívnych vplyvov na životné prostredie. Ďalším cieľom je ochrana a zachovanie vysokej 

kvality prírody a prírodných zdrojov, rozvoj chránených oblastí, obnova a udržiavanie 

regionálneho ekosystému. Budovanie vzťahu obyvateľstva k miestu, v ktorom žijú je 

dlhodobý proces tvorby identity k životnému prostrediu. Riešenie ochrany a tvorby životného 

prostredia vedie k uplatňovaniu a zavádzaniu separovania odpadov, čisteniu odpadových vôd 

budovania a kanalizačnej siete. 

 Opatrenia: 

1. Zlepšenie stavu ovzdušia 

Aktivita 1.1 - Racionalizácia kúrenia a spotreby energie 

Aktivita 1.2 - Podporovanie ďalšej plynofikácie obce, elektrickej a alternatívnej  

   energie ako nástrojov na znižovanie znečisťovania ovzdušia 
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2. Zlepšenie stavu verejnej zelene 

Aktivita 1.1 - Podporovanie výsadby pôvodných drevín a ošetrovanie chorých drevín 

Aktivita 1.2 - Ochrana, údržba a rozvoj verejnej zelene  

 

3. Zlepšenie stavu povrchových a spodných vôd 

Aktivita 1.4 - Ochrana a podpora využitia vlastných vodných zdrojov 

Aktivita 1.5 - Rozširovanie, rekonštrukcia kanalizačnej siete predovšetkým  

   v miestnych častiach 

Aktivita 1.6 - Rekonštrukcia vodovodnej siete a jej dobudovanie 

 

Špecifický cieľ 2: Zníženie antropogénnych vplyvov na životné prostredie 

 Opatrenia: 

1. Riešenie problémov odpadového hospodárstva 

Aktivita 2.1 - Rozširovanie a zefektívnenie separovaného zberu odpadu, s cieľom 

   znižovania komunálneho odpadu 

Aktivita 2.2 - Rekultivácia skládky komunálneho odpadu na Semeteši 

 

2. Zapojenie verejnosti do zlepšovania stavu životného prostredia 

Aktivita 2.3 - Informačné kampane na podporu separovania odpadov a za zníženie 

   zakladania nelegálnych skládok 

Aktivita 2.4 - Osveta mladých, organizovanie podujatí pre deti a mládež  s dôrazom 

   na ochranu prírody a efektívne využívanie prírodných zdrojov 

 

Strategický cieľ 4: Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce  

Zdôvodnenie: 

Vzťah obce k obyvateľom a udržanie základných potrieb rodín, spoločenstiev, 

združení a spolkov patrí k strategickému cieľu obce. Najväčšími možnosťami pre prácu s 

ľuďmi a ich zaangažovanosťou do života obce je oblasť kultúry, sociálneho zabezpečenia 

a športu. Podpora športu a ďalších aktivít prostredníctvom rozpočtu či vytváraní podmienok, 

je ďalším nástrojom na efektívnejšiu spoluprácu všetkých subjektov obce. Je nevyhnutné 

vytvárať verejné partnerstvá a vo väčšej miere propagovať krásne prírodné možnosti. 

Stratégia podpory územia prostredníctvom projektov jednotlivých žiadateľov je založená vo 

veľkej miere na spolupráci medzi obcami, územiami alebo združeniami. Propagácia širšieho 
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územia je oveľa efektívnejšia, tak z pohľadu možnosti získania zdrojov ako aj využitia 

územia, keďže ide o ucelenú ponuku produktov cestovného ruchu. 

Špecifický cieľ 1: Zlepšenie spolupráce subjektov obce 

 Opatrenia: 

Tvorba nástrojov na efektívnejšiu spoluprácu všetkých subjektov v obci 

Aktivita 1.1 - Vydávanie informačného občasníka samosprávou so zreteľom na  

   zabezpečenie väčšej informovanosti občanov obce 

Aktivita 1.2 - Rozšírenie spektra služieb obecnej káblovej televízie so zámerom 

   zriadenia informačného kanálu 

Aktivita 1.3 - Vytvorenie transparentného systému podpory samosprávy pre obecné 

   občianske združenia, neziskové organizácie, kluby a ostatné subjekty 

 

Špecifický cieľ 2: Zlepšenie spolupráce obce a  jej subjektov s mestami, obcami a 

subjektami regiónu, resp. mikroregiónu Horné Kysuce, VÚC, 

ostatných regiónov a zahraničia 

 Opatrenia: 

Podpora tvorby partnerstiev a vzájomnej spolupráce 

Aktivita 2.1 - Širšia spolupráca s obcami mikroregiónu Horné Kysuce 

Aktivita 2.2 - Podpora rozvoja nadregionálnych aktivít 

Aktivita 2.3 - Zapájanie sa do medzinárodných, nadnárodných rozvojových aktivít, 

   projektov, spolupráce 

Aktivita 2.4 - Podpora rozvoja družobných stykov 

 

Cesta k naplneniu dlhodobej vízie rozvoja obce vedie cez stanovenie a plnenie 

strategických cieľov ich priorít a opatrení.  Východiskom pre definovanie stratégie je SWOT 

analýza, identifikované kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja. V procese definovania 

stratégie sa všetky  uvedené dokumenty transformujú do vymedzenia cieľov a aktivít na ich 

naplnenie.  
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6 FINANČNÝ PLÁN A ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PROGRAMU 

Pre finančný plán je potrebné vychádzať zo súčasných podmienok a očakávaných 

predpokladov získavania zdrojov na realizáciu programu. 

Odhad realizácie programu bude vychádzať zo všeobecne očakávaných zdrojov: 

a) verejné financie obce 

b) Fondy Európskej únie 

c) ďalšie zdroje 

- zdroje ŽSK 

- vlastné  (predaj, nájom alebo vloženie majetku) 

- externé zdroje (štátny rozpočet, zvýhodnené úvery finančných inštitúcií) 

- súkromné zdroje (fyzické a právnické podnikateľské subjekty alebo združenia) 

Indikatívny finančný plán špecifikuje pre každú prioritu a na  každý rok  finančný 

prídel. Ide o finančný prídel plánovaný ako  príspevok z  každého  fondu, iných finančných 

nástrojov (pokiaľ priamo prispievajú  k príslušnému  finančnému plánu), ako aj o celkovú 

výšku verejných a odhadovaných súkromných zdrojov,  ktoré zodpovedajú podielu každého 

jednotlivého fondu. Celkový príspevok z fondov plánovaný na každý rok, musí byť 

kompatibilný  s príslušným finančným výhľadom.  

Finančná tabuľka programu na programovacie obdobie 2007 – 2013 

Verejné zdroje Súkromné 
zdroje 

Národné verejné zdroje 

 

Rok 

 

Oprávnené 
náklady 
spolu 

Verejné 
zdroje 
spolu  

Fond EÚ 

Národné 
verejné 
zdroje 
spolu 

Štátny 
rozpočet 

Regionálne 
zdroje 

Miestne 
zdroje 

 

2007         

........         

2013         

Spolu         

 

Opatrenia na zabezpečenie zdrojov financovania: 

• v maximálnej miere čerpať a využívať cudzie zdroje (prostriedky štátneho rozpočtu, 

prostriedky zo štrukturálnych fondov, sponzorské dary a pod.) 

• efektívne a hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami obce 
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Akčný plán pre aktivitu obsahuje (zabezpečenie realizácie programu): 

• konkrétne úlohy 

• predpokladané náklady 

• zdroje financovania 

• termín realizácie 

• zodpovednosť 

• ukazovatele plnenia aktivity 
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ZÁVER 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou je 

strednodobý programovací dokument s časovým horizontom  cca. 7 rokov (pre 

programovacie obdobie 2007 – 2013). Bol spracovaný ako podporný dokument pre 

stanovenie priorít a opatrení rozvoja obce Vysoká nad Kysucou. Z hľadiska štruktúry bol 

rozčlenený na tri základné časti. V prvej časti je analyzovaný skutkový stav jednotlivých 

oblastí územia obce Vysoká nad Kysucou. V druhej časti bola zostavená SWOT analýza. 

Dôležitou časťou je tretia časť – Stratégia rozvoja obce, v ktorej sú zadefinované hlavné 

priority a opatrenia rozvoja obce Vysoká nad Kysucou na toto programovacie obdobie.  

Vykonateľnosť jednotlivých opatrení, a tým dosiahnutie stanovených cieľov bude 

závisieť od mnohých faktorov. Najkritickejším prvkom je finančná náročnosť jednotlivých 

priorít. Taktiež dôležitým faktorom sú komplikované vlastnícke vzťahy. Realizátormi PHSR 

nie je len obec, ale aj štátna správa a podnikateľské subjekty, preto popri financovaní z 

rozpočtu obce sa pri jednotlivých opatreniach počíta s viac zdrojovým financovaním. 

Spracovaný PHSR zohľadňuje väzby, medzi rozvojovými zámermi širšieho územia – 

Žilinského samosprávneho kraja. Táto previazanosť je základným predpokladom získania 

finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátnych fondov SR. 

Schválený PHSR je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové aktivity a 

opatrenia, resp. môžu sa niektoré aktivity a opatrenia rušiť. PHSR obce Vysoká nad Kysucou 

je rozvojový dokument  obce. PHSR schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Vysoká nad 

Kysucou. 
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Zoznam použitých skratiek 
 
PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

NUTS – štatistická jednotka rozdelenia SR stanovená Európskou komisiou 

NUTS I – Celé územie SR 

NUTS II – Regióny (4) napr. stredné Slovensko 

NUTS III – Samosprávne kraje (8) napr. Žilinský samosprávny kraj 

ČOV – čistička odpadových vôd 

CR – cestovný ruch 

EÚ – Európska únia 

FO – futbalový oddiel 

HDP – hrubý domáci produkt 

IBV – individuálna bytová výstavba 

IKT – informačno -  komunikačné technológie 

MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MH SR – Ministerstvo hospodárstva SR 

MK – miestne komunikácie 

MPSVaR – ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 

ObÚ – obecný úrad 

ObZ – obecné zastupiteľstvo 

MŠ – materská škola 

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia SR 

NRP – Národný rozvojový plán 

ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania 

SWOT analýza – analýza silných, slabých stránok a príležitostí, rizík 

ŽSK –Žilinský samosprávny kraj 

ÚK – účelové komunikácie 

VÚC – vyšší územný celok 

VZN – Všeobecné záväzné nariadenie 

ZŠ – základná škola 

ŠÚ SR – Štatistický úrad SR 
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Na príprave spolupracovali:  Manažment obce Vysoká nad Kysucou 

    Občania obce Vysoká nad Kysucou 
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