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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI
1. NÁZOV
Žilinský samosprávny kraj
2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
IČO: 37808427
3. ADRESA SÍDLA
Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48, 011 09 Žilina
Slovenská republika
4. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ KONTAKTNÉ ÚDAJE OPRÁVNENÉHO
ZÁSTUPCU OBSTARÁVATEĽA
Ing. Ján Pavlík, PhD.
riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Úradu ŽSK
Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48, 011 09 Žilina
Slovenská republika
Tel: 041/5032164
E-mail: jan.pavlik@zilinskazupa.sk
5. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNEJ OSOBY,
OD KTOREJ MOŽNO DOSTAŤ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE, A MIESTO
NA KONZULTÁCIE
Ing. Ján Pavlík, PhD.
riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Úradu ŽSK
Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48, 011 09 Žilina
Slovenská republika
Tel: 041/5032164
E-mail: jan.pavlik@zilinskazupa.sk
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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
1. NÁZOV
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+
2. CHARAKTER
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ je
jedným z hlavných nástrojov nástrojov strategického riadenia rozvoja regiónu. PHSR ŽSK 2021+ je
spracovaný v zmysle Zákona 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, definuje prioritné oblasti
a rozvojové ciele regiónu, vychádza zo skúseností z realizácie aktuálneho PHSR ŽSK pre roky 2014 –
2020, ktorý bol Zastupiteľstvom ŽSK schválený dňa 21.12.2015 Uznesením č. 14/14. PHSR ŽSK je
strategický nástroj koncipovaný ako programový dokument definujúci potenciál a potreby kraja
a hlavné ciele jeho rozvoja a je vypracovaný v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej
dokumentácie samosprávneho kraja v platnom znení.
Potreba vypracovania nového dokumentu vyplynula z procesu hodnotenia plnenia aktuálneho PHSR
ŽSK pre roky 2014 – 2020, z potreby stanovenia priorít a dôslednejšieho zacielenia na riešenie
identifikovaných problémov, aktuálnych globálnych trendov a lokálnych výziev súvisiacich
s klimatickou krízou, demografickými zmenami, technologickým vývojom, zmenou sociálnych väzieb,
na identifikované problematické oblasti a výzvy s nimi spojené, a jej spracovanie prebehne
s výraznejším zapojením partnerov z územia do procesu jej spracovania, ale aj následnej realizácie,
monitorovania a hodnotenia.
Podnetom pre spracovanie dokumentu sú aj meniace sa vonkajšie prostredie, deklarovaný nový
prístup k definovaniu národných investičných priorít a nedostatočné zhodnotenie rozvojového
potenciálu kraja pre jeho komplexný a udržateľný rozvoj.
Súčasne je potrebné reagovať aj na ciele a priority Agendy OSN pre udržateľný rozvoj 2030, Európsky
ekologický dohovor, Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030, relevantné národné stratégie,
bude vypracovaný v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie regiónu a zohľadní
výstupy z realizovaných aj zrealizovaných projektov s relevanciou k rozvoju územia kraja (napr.
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK; AIR TRITIA; Udržateľná regionálna inovačná
politika samosprávnych krajov).
PHSR ŽSK 2021+ spĺňa aj požiadavky na spracovanie integrovanej územnej stratégie v zmysle
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady a odporúčaní Európskeho výboru regiónov. PHSR ŽSK
2021+ má charakter strednodobej/dlhodobej rozvojovej stratégie, pričom obsahuje aj úroveň
krátkodobú, tzn. implementačnú tak, aby jej naplnenie bolo realistické, viazané na rozpočtové
programovanie verejného sektora a reálnu dostupnosť zdrojov.
3. HLAVNÉ CIELE
Cieľom spracovania PHSR ŽSK 2021+ je, na základe zhodonotenia územia, stanoviť stratégiu a smery
ďalšieho rozvoja územia s ohľadom na na jeho udržateľnosť a komplexnosť.
Zámerom spracovania nového strategického rámca je aj skvalitnenie a inovácia procesu
strategického plánovania a manažmentu v území kraja, efektívne využitie potenciálu územia kraja
a vytvorenie funkčnej a flexibilnej kooperačnej štruktúry, ktorá umožní efektívnu integráciu
intervencií a zapojenie partnerov v území do procesov spojených so strategickým plánovaním na
regionálnej úrovni a následnej realizácie strategických investícií / intervencií.
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Cieľom realizácie stratégie je vyvážený a udržateľný rozvoj kraja, kvalitné prostredie a spokojní ľudia
v kraji a jeho regiónoch, čo je podmienené
- dobrým životným prostredím
- vyhovujúcim pracovným uplatnením, ktoré je podmienené fungujúcou ekonomikou
- kvalitou a dostupnosťou služieb (sociálnych, zdravotnej starostlivosti, občianskej vybavenosti)
- kvalitným vzdelávaním vrátane celoživotného vzdelávania
- vyhovujúcou infraštruktúrou (dopravnou, technickou, energetickou, informačnou)
- možnosťou kultúrneho, športového a voľnočasového vyžitia
- širokou spoluprácou medzi aktérmi v území
na čo reflektuje návrh prioritných oblastí, ktorý bol predstavený v rámci Vstupnej správy pre
spracovanie Integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja (Programu hospodárského rozvoja
a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja), ktorá bola prerokovaná Zastupiteľstvom ŽSK
na jeho rokovaní dňa 22.2.2021 a Radou partnerstva pre itegrovaný územný rozvoj Žilinského kraja.
Vízia rozvoja
Predbežná vízia rozvoja Žilinského samosprávneho kraja do roku 2030 znie:
Žilinský kraj – miesto rozumných a udržateľných riešení pre všetkých
Hlavný cieľ
Hlavný cieľ PHSR ŽSK 2021+ je fomulovaný nasledovne:
Žilinský kraj a jeho regióny efektívne zhodnocujú svoj potenciál, pričom sú rešpektované limity
životného prostredia. Zlepšuje sa ekonomická a sociálna stabilita regiónov a vytvárajú sa
podmienky pre kvalitný život obyvateľov a pôsobenie firiem. Ekonomické ukazovatele a indikátory
kvality života v regiónoch kraja sa približujú k priemeru EÚ.
Prioritné oblasti
Na dosiahnutie daného cieľa bolo v PHSR ŽSK 2021+ vytýčených 5 priorítných oblastí:
o

Zdravé, biologicky pestré a klimaticky stabilné životné prostredie (Ochrana prírodných
hodnôt, biodiverzity a adaptácia na klimatickú zmenu)

o

Inovácie a vzdelávanie (Inovačne založená, hodnotovo
a vzdelávanie prepojené na jej potreby a potenciál)

o

Infraštruktúra (Infraštruktúra podporujúca udržateľnú mobilitu a technická vybavenosť
zlepšujúca kvalitu života)

o

Sociálna stabilita (Udržateľná kvalita života podporená dostupnosťou služieb)

o

Identita, atraktivita a sebestačnosť (Zhodnotenie špecifického potenciálu a udržateľný
rozvoj regiónov kraja).
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4. OBSAH (OSNOVA)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+
pozostáva z nižšie uvedených hlavných častí:
1. Úvod:
obsahujúci najmä:
• popis kontextu vzniku a chronológie prípravy dokumentu PHSR ŽSK 2021+
• zhrnutie východiskových strategických a koncepčných dokumentov týkajúcich sa
vymedzeného územia
• metodické a legislatívne vymedzenia vrátane zoznamu metodík, strategických
dokumentov, koncepcií, štúdií a zákonov na základe ktorých bol dokument PHSR ŽSK
2021+ vypracovaný
• dôvody vytvorenia dokumentu PHSR ŽSK 2021+
• prehľad aktérov zapojených do tvorby dokumentu PHSR ŽSK 2021+.
2. Analytická časť
obsahujúca najmä:
• geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku územia
Žilinského samosprávneho kraja (ďalej aj „územia“) a charakteristiku stavu vybavenosti a
obsluhy územia v člení na jednotlivé okresy a regióny - Horné Považie, Kysuce, Liptov,
Orava, Turiec (ďalej aj „regióny“) a s logickým sumárnym zhrnutím podstatných faktov za
celé územie
• hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie vrátane stavu verejného
zdravia, environmentálnej situácie a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy
územia v člení na jednotlivé okresy a regióny a s logickým sumárnym zhrnutím
podstatných faktov za celé územie
• analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím
• určenie rozvojového a inovačného potenciálu a limitov rozvoja územia, definovanie
podmienok udržateľného rozvoja územia a jeho regiónov v členení na jednotlivé okresy
a regióny a s logickým sumárnym zhrnutím podstatných faktov za celé územie
• vyhodnotenie PHSR ŽSK pre roky 2014-2020 vrátane odporúčaní pre tvorbu dokumentu
PHSR ŽSK 2021+
• zhodnotenie súčasného stavu implementácie programového obdobia 2014-2020
• identifikovanie jedinečností regiónov Žilinského kraja vrátane typických/ tradičných
regionálnych produktov, ale aj spoločných znakov týchto regiónov, ktoré vytvárajú
navonok prezentovaný jednotný celok – Žilinský kraj
• porovnanie Žilinského kraja voči ostatným krajom prostredníctvom definovania
konkurenčných výhod Žilinského kraja
• analýzu inovačných potrieb a dostupných vhodných riešení / prístupov v oblastiach
pôsobnosti samosprávneho kraja (školstvo, zdravotníctvo, doprava, územné plánovanie,
regionálny rozvoj )
• SWOT analýzu
• definovanie scenárov možného budúceho sociálneho a ekonomického vývoja
kraja.
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3. Strategická časť
obsahujúca najmä:
• prehľadne spracovanú stratégiu rozvoja územia (vízia rozvoja a hierarchia cieľov) pri
zohľadnení jeho vnútorných špecifík a lokálnych potrieb, ktorá určí hlavné smery,
priority a ciele rozvoja územia pre roky 2021-2027 a v dlhodobom horizonte do 2035
• najdôležitejšie výstupy projektov relevantných pre územie Žilinského kraja
• merateľné ukazovatele vývoja a kľúčové indikátory pre ciele / prioritné oblasti spolu
s míľnikmi. Všetky ciele budú obsahovať krátke zdôvodnenie s odkazom na analytickú
časť
• finančné potreby a možností financovania plnenia PHSR ŽSK 2021+.
4. Programová časť
obsahujúca najmä
• zoznamy opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR ŽSK 2021+, spolu
s identifikáciou špecifických opatrení a aktivít v členení na jednotlivé okresy a regióny
a sumárnym zhrnutím podstatných faktov za celé územie Žilinského samosprávneho
kraja. Zoznam opatrení a aktivít bude členený na 5 základných oblastí: infraštruktúra,
ekonomika, ľudský kapitál, identita a sebestačnosť a životné prostredie
• návrh opatrení na základe kompetencií ŽSK, ale aj na základe kompetencií regionálnych
(socio – ekonomických) partnerov (podľa regiónov resp. okresov).
5. Realizačno – finančná časť
obsahujúca najmä
• inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR ŽSK 2021+, vrátane návrhu
fungovania regionálnej (koordinačmej) rady a rád regiónov (bude vypracované v úzkej
spolupráci s objednávateľom)
• finančné zabezpečenie realizácie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej
a organizačnej stránky realizácie PHSR ŽSK 2021+, stručný prehľad interných a externých
zdrojov financovania, vrátane tých, ktoré nie sú plánované v akčných plánoch, ale
subjekty v území budú mať možnosť z týchto zdrojov čerpať
• systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR ŽSK 2021+, s uvedením merateľných
ukazovateľov vrátane zdrojov ich overenia a kľúčových indikátorov a ich vývoja, vrátane
informácií o aktivitách, ktoré sa na základe PHSR ŽSK 2021+, realizujú/plánujú
• časový harmonogram realizácie PHSR ŽSK 2021+, vrátane prioritizácie (na základe
vhodných analytických nástrojov) jednotlivých opatrení a aktivít na zabezpečenie.
6. Záver - obsahujúci najmä krátky súhrn zistení, opatrení a navrhnutých postupov.
5. UVAŽOVANÉ VARIANTNÉ RIEŠENIA ZOHĽADŇUJÚCE CIELE A GEOGRAFICKÝ ROZMER
STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
Strategický dokument bude spracovaný invariantne. V rámci procesu posudzovania vplyvov
dokumentu bude jeho obsah a v ňom navrhované riešenia porovnávané s nulovým variantom.
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6.VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÍPRAVY A SCHVAĽOVANIA
Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ a zodpovednosti za jednotlivé kroky sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke.
Fáza/
krok
Fáza 1

Fáza 2

Fáza 3

Obsah

Začiatok
fázy/kroku

Koniec
Zodpovedná
fázy/kroku osoba/partner

Identifikácia potreby a impulzov
vypracovania PHSR ŽSK a rozhodnutie
o začatí prípravných prác
Prípravné práce, spracovanie a schválenie
Vstupnej správy

11/2019

1/2021

Inventarizačná, analytická a prognostická
fáza spracovania PHSR ŽSK

1/2021

9/2021

9/2019

11/2019

Fáza 4

Stanovenie strategického smerovania, priorít
a strategických cieľov PHSR ŽSK

9/2021

12/2021

Fáza 5

Návrh vlastnej stratégie – strategického
prístupu, postupu a nástrojov na dosiahnutie
vízie a cieľov
Nastavenie implementácie, financovania,
monitorovania a vyhodnocovania PHSR ŽSK

10/2021

1/2022

12/2021

4/2022

Prerokovanie návrhu PHSR ŽSK a proces SEA

4/2022

7/2022

Schvaľovanie návrhu PHSR ŽSK

Po ukončeni procesu
SEA

Fáza 6

Fáza 7

ŽSK
Externý
dodávateľ
/ŽSK
Externý
dodávateľ
/ŽSK
Externý
dodávateľ
/ŽSK
Externý
dodávateľ
/ŽSK
Externý
dodávateľ
/ŽSK
Externý
dodávateľ
/ŽSK

7. VZŤAH K INÝM STRATEGICKÝM DOKUMENTOM
V nasledujúcich tabuľkach sú uvedené dokumenty (názov, obstarávateľ dokumentu, časové
zameranie, relevantnosť k spracovávanému PHSR), ktoré sú pre PHSR ŽSK 2021+ relevantné.
Strategické dokumenty na na európskej úrovni
 Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj
 Ciele politiky EÚ v programovacom období 2021-2027
 Európska zelená dohoda (European Green Deal) publikovaná v decembri 2019, ktorá
stanovuje plán opatrení s cieľom prechodu na plne klimaticky neutrálne hospodárstvo EÚ
 Európa 2020 Stratégia pre inteligentný a udržateľný rast podporujúci začlenenie, COM(2010)
2020 v konečnom znení
 Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (COM(2016) 501 z 20. 7. 2016)
 Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050,
COM(2011) 112 v konečnom znení
 Energetický plán do roku 2050 COM(2011) 885 v konečnom znení
 Nástroj na prepájanie Európy v oblasti dekarbonizácie hospodárstva a podpory využívania
čistej energie
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Strategické dokumenty a politiky SR
 Národné priority implementácie Agendy 2030
 Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030,
 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Zmien a doplnkov č. 1 – záväzná časť
Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
 Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
 Plán obnovy a odolnosti SR
 Partnerská dohoda na roky 2014-2020,
 Partnerská dohoda na roky 2021-2027 (návrh),
 Operačný program Slovensko (draft)
 ďalšie sektorové strategické dokumenty pre územie Slovenska
Strategické dokumenty na regionálnej úrovni
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014
– 2020,
 Vstupná správa pre spracovanie PHSR/IUS Žilinského kraja
 Územný plán regiónu Žilinského kraja, Prieskumy a rozbory, 2020
 Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK
 Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja v platnom znení – záväzná časť,
SMART sociálne služby - koncepcia uplatnenia SMART princípov pre rozvoj
 v oblasti sociálnej starostlivosti v Žilinskom kraji
 SMART kultúra - koncepcia uplatnenia SMART princípov pre rozvoj v oblasti
 kultúry v Žilinskom kraji
 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2023
 Koncepcia rozvoja zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji
 Regionálna výskumná a inovačná stratégia Žilinského kraja 2014+
 Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému ŽSK
 Strategický plán rozvoja verejnej osobnej dopravy - v zmysle Akčného plánu pre prípravu
programového obdobia 2014 – 2020
 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom
kraji na roky 2018 – 2022 + Dodatok č. 2
 ďalšie sektorové strategické dokumenty relevantné pre územie Žilinského kraja

8. ORGÁN KOMPETENTNÝ NA JEHO PRIJATIE
Zastupiteľstvo Žilinskeho samosprávneho kraja.
9. DRUH SCHVAĽOVACIEHO DOKUMENTU
Uznesenie zastupiteľstva Žilinskeho samosprávneho kraja
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III. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO
DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
1. POŽIADAVKY NA VSTUPY
Pri spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho
kraja 2021+budú využité:
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky
2014 – 2020 (PHSR ŽSK 2014 – 2020)
• dostupné existujúce poznatky získané v rámci prípravných prác, dôležité strategické
a koncepčné dokumenty a materiály,
• Partnerská dohoda SR na roky 2021-2027,
• makroekonomická analýza – vybrané ukazovatele,
• socio-ekonomická analýza,
• možné scenáre vývoja,
• analýza SWOT, kľúčové disparity, hlavné faktory rozvoja.
• Výstupy z verejných diskusií s aktérmi v strategicko-plánovacích regiónoch (identifikácia
problémov/výziev, cieľov a rozvojových zámerov aktérov v dotknutom území),
• požiadavky a rozvojové zámery zástupcov samospráv (obcí, miest),
• súbory štatistických dát nevyhnutných pre analýzu a primárne dáta získané dotazníkovým
prieskumom,
• relevantné právne normy,
•

odborné kapacity (sú vytvorené tematické pracovné skupiny a územné pracovné skupiny, ktoré
sú zodpovedné za komunikáciu s aktérmi a prípravu podkladov pre spracovanie strategického
dokumentu).

• predstavy, potreby a požiadavky jednotlivých zainteresovaných skupín.
2. ÚDAJE O VÝSTUPOCH
Výstupom bude strategický dokument – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Žilinského samosprávneho kraja 2021+, schválený Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja.
PHSR ŽSK 2021+ bude mať formulovanú základnú dlhodobú stratégiu - víziu, vrcholový (hlavný) cieľ
a štruktúru strategických a špecifických cieľov, zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie
PHSR ŽSK 2021+, finančný plán, zoznam merateľných ukazovateľov a návrh monitoringu plnenia
a hodnotenia PHSR ŽSK 2021+.
3. ÚDAJE O PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vzhľadom na všeobecný charakter PHSR ŽSK 2021+ bez presného stanovenia spôsobu realizácie
aktivit a možné variantné riešenia nie je možné vplyvy na životné prostředie objektívne špecifikovať.
Vzhľadom na povahu a ciele predkladaného strategického dokumentu sa očakávajú hlavne pozitívne
priame aj nepriame vplyvy na životné prostredie ako aj na kvalitu života obyvateľov kraja.
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Zistené možné vplyvy na životné prostredie budú podrobne opísané v správe o hodnotení
strategického dokumentu. V súčasnosti platná legislatíva na úseku ochrany jednotlivých zložiek
životného prostredia, ako aj povoľovací systém, zahŕňajúci tiež posudzovanie vplyvov jednotlivých
investičných zámerov na životné prostredie, prispejú k zabezpečeniu minimalizácie negatívnych
vplyvov strategického dokumentu, ktoré musia vytvárať predpoklady pre zosúladenie navrhovaných
činností s podmienkami krajiny. Je tiež možné predpokladať, prípadné negatívne vplyvy realizácie
koncepcie budú mierne a budú mať obmedzenú dobu trvania.
4. VPLYV NA ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ nebude
mať priamy vplyv na zdravie obyvateľov, ale vytvára predpoklady pre zvýšenie kvality ich života. Na
danom stupni prípravy programu je možné na základe priorít a strartegických cieľov programu
predpokladať, že program bude mať pozitívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva. Realizáciou
priorít a strategických cieľov PHSR 2021+ sa znížia negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva.
Vo vízii, v hlavnom cieli a v strategických cieľoch programu sú zahrnuté aktivity podporujúce
zlepšenie kvality života obyvateľov. Osobitne v prioritnej oblasti 1 - Zdravé, biologicky pestré
a klimaticky stabilné životné prostredie (Ochrana prírodných hodnôt, biodiverzity a adaptácia na
klimatickú zmenu a v prioritnej oblasti 3 - Infraštruktúra (Infraštruktúra podporujúca udržateľnú
mobilitu a technická vybavenosť zlepšujúca kvalitu života).
5. VPLYVY NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA VRÁTANIE NÁVRHU NA ICH ZMIERNENIE
V etape Oznámenia o strategickom dokumente nie je možné určiť konkrétne vplyvy na chránené
územia (územia sústavy Natura 2000, chránené územia národnej sústavy chránených území,
chránené vodohospodárske oblasti, územia ochrany pamiatok). Tieto vplyvy budú podrobne opísané
v správe o hodnotení strategického dokumentu. V prípade identifikovaných negatívnych vplyvov
budú navrhnuté aj opatrenia na ich zmiernenie.
Žilinský kraj je región s najväčším plošným podielom území v rôznom stupni ochrany v rámci SR.
Zachovalé prírodné bohatstvo je chránené vo veľkých súvislých celkoch, ako i v menších
maloplošných chránených územiach. Národné parky a chránené krajinné oblasti pokrývajú takmer
60% celkového územia Žilinského kraja.
5.1 Národná sústava chránených území
Národnú sústavu chránených území tvoria v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny národné parky (NP), chránené krajinné oblasti (CHKO) a maloplošné chránené územia
pozostávajúci z: národných prírodných pamiatok (NPR), prírodných rezervácií (PR), národných
prírodných pamiatok (NPP), prírodných pamiatok (PP) a chránených areálov (CHA). Vymedzené
územie (Žilinsky kraj) zasahujú 4 veľkoplošné chránené územia, 3 chránené krajinné oblasti a 169
registrovaných maloplošných chránených území:
Veľkoplošné chránené územia v Žilinskom kraji
Národné parky: NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, NP Nízke Tatry (NAPANT), Tatranský národný park
(TANAP)
Chránené krajinné oblasti: Horná Orava, Kysuce, Strážovské vrchy
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Maloplošná chránená území v Žilinskom kraji
Na území Žilinského kraja sa nachádza 57 národných prírodných rezervácií, 38 prírodných rezervácií,
18 národných prírodných pamiatok, 38 prírodných pamiatok a 18 chránených areálov. Ako prírodné
pamiatky sú chránené priamo zo zákona č. 543/2002 Z.z. tiež všetky jaskyne a prírodné vodopády.
5.2 Európska sústava osobitne chránených území Natura 2000
Súvislú európsku ekologickú sieť osobitne chránených území členských krajín Európskej Únie
Natura 2000 tvoria dva typy území: územia európskeho významu (ÚEV) vymedzené podľa smernice
o biotopoch a chránené vtáčie územia (CHVÚ) vymedzené podľa smernice o ochrane vtáctva. Časť
siete Natura 2000 sa prekrýva s národnou sústavou chránených území. Na území Žilinského kraja sa
nachádza, respektive čiastočne doň zasahuje 95 území európskeho významu a 6 chránených vtáčích
území). V Slovenskej republike sú územia európskeho významu vymedzené podľa § 27 zákona
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
5.3 Územia chránené podľa medzinárodných dohovorov
V zmysle Medzinárodnej dohody UNESCO o ochrane významných prírodných krás v rámci programu
„Človek a biosféra“ bola v roku 1993 spoločne s Poľskou časťou Tatranského národného parku
vyhlásená Biosférická rezervácia Tatry. V zmysle Dohovoru o mokradiach, majúcich medzinárodný
význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský dohovor) boli v Žilinskom kraji zapísané do
zoznamu ramsarských lokalít nasledujúce územia: Mokrade Turca, Mokrade Oravskej kotliny, Rieka
Orava a jej prítoky, Jaskyne Demänovskej doliny.
5.4 Vplyvy na chránené územia vrátanie návrhu na ich zmiernenie
Vzhľadom na skutočnosť, že sa PHSR 2021+ spracováva, nie sú známe opatrenia / aktivity, ktoré budú
prijaté. To znamená, že zatiaľ nie je možné vplyvy programu na chránené územia objektívne
vyhodnotiť.
Je ale možné navrhnúť predbežné opatrenia/zásady, ktoré by mali byť ešte pri spracovaní
PHSR 2021+ zohľadnené, aby boly prípadné negatívne vplyvy programu na chránené územia
minimalizované:
 zohľadniť možné vplyvy na chránené územia národnej a európskej sústavy chránených
území,
 rešpektovať a chrániť mokradi národného, regionálneho a lokálneho významu,
 v maximálnej miere rešpektovať kostru ekologickej stability krajiny (ÚSES),
 rešpektovať navrhované biocentrá a biokoridory s plánovaním nových dopravných koridorov
a stavieb,
6. MOŽNÉ RIZIKÁ SÚVISIACE S UPLATŇOVANÍM STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
V tomto štádiu prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského
samosprávneho kraja 2021+ sa vo vzťahu k životnému prostrediu nepredpokladajú žiadne významné
riziká spojené s jeho uplatňovaním.
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7. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE
Žilinský samosprávny kraj má spoločnú hranicu s Poľskom a Českou republikou. Významné vplyvy, ani
značne nepriaznivé vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie presahujúce štátne
hranice Slovenskej republiky sa nepredpokladajú.
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IV. DOTKNUTÉ SUBJEKTY
1. VYMEDZENIE ZAINTERESOVANEJ VEREJNOSTI VRÁTANE JEJ ZDRUŽENÍ
Zainteresovanou verejnosťou pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov sú všetci občania,
združenia a iniciatívy občanov, právnické a fyzické osoby pôsobiace na území Žilinskeho kraja.
2. ZOZNAM DOTKNUTÝCH SUBJEKTOV
Dotknutými subjektmi sú všetky orgány samosprávy a štátnej správy na národnej a regionálnej
úrovni.
Orgány štátnej správy:
Ministerstvá


Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava



Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava



Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava



Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava – Staré Město



Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37

Okresný úrad v sídle kraja


Okresný úrad Žilina - odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/338,
010 08 Žilina



Okresný úrad Žilina – odbor cestnej dopravy a pozemné komunikácie, Vysokoškolákov
8556/338, 010 08 Žilina



Okresný úrad Žilina - výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina



Okresný úrad Žilina – odbor pozemkový a lesný, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina



Okresný úrad Žilina – odbor školstva, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina

Krajský pamiatkový úrad Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žilinskom kraj


Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina



Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca



Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný
Kubín



Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine, Kuzmányho 27, 036 80 Martin



Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, Ul. Štúrova 36,
031 80 Liptovský Mikuláš
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Orgány samosprávy:
Samosprávne kraje


Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica



Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín



Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Mestá, obce a ich združenia v Žilinskom samosprávnom kraji


Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava



Únia miest Slovenska, Biela 6, 811 01 Bratislava



Inštitút urbánneho rozvoja, Tomášikova 26, 821 01 Bratislava



Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, Oslobodenia 183, 013 05 Belá



Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Oslobodenia 183, 013 05 Belá



Združenie Dolný Liptov, Nám. A. Hlinka 1, 034 01 Ružomberok



Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš



Združenie miest a obcí Kysúc, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca



Združenie miest a obcí Dolných Kysúc, Rudina 442, 023 31 Rudina



Združenie miest a obcí Rajeckej doliny, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec



Združenie obcí Rajecká cyklotrasa, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131 Žilina



Združenie miest a obcí Biela Orava, Hattalova 1087, 029 01 Námestovo



Združenie miest a obcí Dolná Orava, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín



Združenie miest a obcí Horná Orava, Zábiedovo 76, 028 01 Trstená



Združenie miest a obcí – región Turiec, nám. Vajanského 1, 036 01 Martin



mestá a obce v Žilinskom kraji

3. DOTKNUTÉ SUSEDNÉ ŠTÁTY
Významné vplyvy, ani značne nepriaznivé vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie
presahujúce štátne hranice sa Slovenskej republiky sa nepredpokladajú. Pokiaľ by sa v priebehu
spracovania Správy o hodnotení zistili fakty, ktoré by mohli viesť k významným cezhraničným
vplyvom vo vzťahu k Českej republike alebo Poľskej republike, budú tieto vplyvy vyhodnotené.

August 2021

16

Oznámenie o strategickom dokumente
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“

V. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
1. MAPOVÁ A INÁ GRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA (NAPR. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZŤAHOV V MIERKE
PRIMERANEJ CHARAKTERU A PÔSOBNOSTI STRATEGICKÉHO DOKUMENTU)
Predkladané oznámenie neobsahuje mapové a iné grafické dokumentácie.
2. MATERIÁLY POUŽITÉ PRI VYPRACOVANÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

















Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 –
2020,
Vstupná správa pre spracovanie PHSR/IUS Žilinského kraja
Územný plán regiónu Žilinského kraja, Prieskumy a rozbory, 2020
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK
Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja v platnom znení – záväzná časť, SMART
sociálne služby - koncepcia uplatnenia SMART princípov pre rozvoj
v oblasti sociálnej starostlivosti v Žilinskom kraji
SMART kultúra - koncepcia uplatnenia SMART princípov pre rozvoj v oblasti
kultúry v Žilinskom kraji
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2023
Koncepcia rozvoja zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji
Regionálna výskumná a inovačná stratégia Žilinského kraja 2014+
Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja (Cyklostratégia)
Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému ŽSK
Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov - (Cestný regionálny Master Plan)
v zmysle Akčného plánu pre prípravu programového obdobia 2014 – 2020
Strategický plán rozvoja verejnej osobnej dopravy - v zmysle Akčného plánu pre prípravu
programového obdobia 2014 – 2020
Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom
kraji na roky 2018 – 2022 + Dodatok č. 2
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VI. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA
Žilina, 9. 8. 2021

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
1. MENO SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA
Ing. Bohumil Sulek, CSc.
e-mail: bob.sulek@seznam.cz
2. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV OZNÁMENIA PODPISOM OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU
OBSTARÁVATEĽA, PEČIATKA
Ing. Ján Pavlík, PhD.
riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Úradu ŽSK
Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48, 011 09 Žilina
Slovenská republika
Tel: 041/5032164
E-mail: jan.pavlik@zilinskazupa.sk
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