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ŽILINSKÝ KRAJ – HLAVNÉ ČRTY KRAJA 

 

 Má najväčšiu plochu chránených území na Slovensku - približne 60 % územia kraja 
tvoria územia s rôznym stupňom ochrany.  

 Je jedným z turisticky najnavštevovanejších regiónov v rámci Slovenska. 

 Leží na križovatke transeurópskych dopravných koridorov. 

 Disponuje druhým najväčším inovačným potenciálom medzi  krajmi Slovenska. 

 Kraj zápasí s nepriaznivým demografickým vývojom - trendom starnutia a úbytku 
populácie a zvyšujúcimi sa nárokmi na sociálnu a zdravotnú starostlivosť, odlivom 
mladých ľudí. 

 Žilinský kraj dosahuje dlhodobo druhú najvyššiu produktivitu práce v priemysle. 

 V kraji je evidovaný najväčší počet fyzických osôb – podnikateľov v rámci Slovenska. 

 Vykazuje dlhodobo najnižší rozdiel medzi čistými peňažnými príjmami a čistými 
peňažnými výdavkami domácností. 
 
 

 

REGIONÁLNE ŠPECIFIKÁ 

HORNÉ POVAŽIE 

 Je najpriemyselnejšie územie Žilinského kraja, ktoré vykazuje najnižšiu 
nezamestnanosť v kraji. 

 Má nadpriemernú dopravnú dostupnosť európskej až celoštátnej úrovne, ide o 
križovatku pan-európskych koridorov. 

 Disponuje špecifickým inovačným potenciálom, ktorý je podporený prítomnosťou 
Žilinskej univerzity, Výskumného centra Žilinskej univerzity a Univerzitného vedeckého 
parku.  

 V regióne je poskytované široké spektrum sociálnych služieb. 

 Okres Bytča má najnižší podiel obyvateľov napojených na verejný vodovod a 
podpriemerný podiel obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť. 

 

 

KYSUCE 

 Okresy Čadca a Námestovo sú špecifické výrazne zhoršenou kvalitou 
ovzdušia, rovnako ako aj mesto Žilina.  

 Kysuce majú nadpriemerný podiel obyvateľstva v produktívnom veku oproti iným 
regiónom kraja i v celoslovenskom porovnaní. 

 Región spolu s Horným Považím zaostáva v budovaní kanalizácie za ostatnými 
regiónmi Žilinského kraja. 

 Na Kysuciach sa nachádza jedno z najväčších krytých temperovaných ihrísk v Strednej 
Európe. 

 Majú najmenej rozvinutý cestovný ruch v rámci kraja. 
 

 

 

 



 

 

LIPTOV 

 Je jedna z najvýznamnejších destinácií Slovenska a zároveň najúspešnejší región 
Žilinského kraja v oblasti cestovného ruchu.  

 Má nadpriemerne vybudovanú environmentálnu infraštruktúru – kanalizáciu.  

 Index starnutia obyvateľstva je nad priemerom kraja aj Slovenska a má prudko rastúci 
trend.  

 Na Liptove je evidovaných 452 kultúrnych pamiatok  a  spolu s Turcom patrí medzi 
regióny s najvyšším počtom kultúrnych pamiatok na Slovensku. 

 

 

ORAVA 

 Región vykazuje dlhodobo pozitívny prirodzený prírastok obyvateľov. 

 Má nadpriemerný podiel produktívneho obyvateľstva v porovnaní s inými regiónmi 
Žilinského kraja.  

 Okres Námestovo je jediný okres kraja bez železničnej infraštruktúry. 

 Je druhý  najúspešnejší región v kraji v príleve zahraničných investícií.  

 Na Orave sa nachádza jedna z najnavštevovanejších turistických atrakcií – Oravský 
hrad. 
 
 

TURIEC 

 Región má významný inovačný potenciál v oblasti biomedicíny vďaka Martinskému 
centrum pre biomedicínu (BioMed) a rozvoju infraštruktúry pre biobankovanie.   

 Má najväčší počet zdravotníckych pracovníkov v Žilinskom kraji. 

 Vykazuje najvyšší priemerný vek obyvateľov v rámci kraja a rastúcu potrebu sociálnych 
a zdravotných služieb.  

 Problémom je významný  odliv mladých ľudí. 

 Nerovnomerná kvalita života - okres Turčianske Teplice vykazuje najvyšší index 
ekonomického zaťaženia osôb a najnižší podiel obyvateľov napojených na verejnú 
kanalizačnú sieť v rámci okresov kraja. 
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