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PRIORITIZÁCIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV PHRSR ŽSK 2021+  

 

Metodika a postup: 

Cieľom riešiteľského tímu bolo nielen zostaviť  a predstaviť víziu, ciele, opatrenia či typové 

aktivity strategickej a programovej časti ale taktiež v spolupráci s expertmi a odbornou 

verejnosťou definovať aj priority a potenciálne rozdelenie alokácie finančných prostriedkov.  

Za týmto účelom bola zvolená metodika, ktorá sa opierala o skúsenosti expertov 

z tematických a pracovných skupín, ktoré boli zapojené do tvorby PHRSR ŽSK 2021+. Tzn. 

išlo o zapojenie cca. 80 expertov rozdelených do 5 tematických pracovných skupín (TPS 

Inovácie a vzdelávanie, TPS Životné prostredie, TPS Infraštruktúra, TPS Sociálna stabilita, 

TPS Identita a sebestačnosť) a 5 územných pracovných skupín (ÚPS Horné Považie, 

ÚPS Kysuce, ÚPS Orava, ÚPS Liptov, ÚPS Turiec).  

Experti na 6. stretnutí pracovných skupín dostali za úlohu prideliť 5 priorít jednotlivým (20) 

špecifickým cieľom s tým, že najvyššej priorite pridelil expert kartu s č. 1 a najnižšej priorite 

pridelil č. 5.  

Následne, experti rozdelili alokáciu medzi jednotlivé špecifické ciele, pričom v rámci TPS 

expert disponoval s alokáciou 40 mil. EUR, ktorá bola diferencovaná nasledovne: 1x 15 mil. 

EUR, 1x 10 mil., 2x 5 mil. EUR, 3x 1 mil. EUR, 4x 500 000 EUR. Experti v rámci ÚPS 

disponovali alokáciou 10 mil. EUR, ktorá bola diferencovaná nasledovne: 1x 5 mil. EUR, 3x 1 

mil. EUR, 4x 500 000 EUR.  

 

Spôsob hodnotenia: 

Vyhodnotenie prebiehalo z 2 pohľadov -  podľa  pridelených PRIORÍT špecifickým cieľom 

a podľa pridelenej ALOKÁCIE. Na výpočet výsledku bol použitý vážený aritmetický priemer, 

kde sa bralo do úvahy aj početnosť, resp. váha priority. Následne sa výsledok prepočítal do 

% vyjadrenia. Čo sa týka alokácie do úvahy sa bral aritmetický priemer pridelených hodnôt 

jednotlivým špecifickým cieľom taktiež prepočítaný do % vyjadrenie.  

Ako je možné vidieť z vyhodnotenia, výsledok prioritizácie nie je vždy priamo úmerný 

s výsledkom pridelenia alokácie, z čoho jasne vyplýva, že niektoré špecifické ciele považujú 

experti za veľmi dôležité ale nevyžadujú si značné finančné výdavky a naopak.  

Vyhodnotenie je graficky zobrazené v 2 pohľadoch (PRIORITY a ALOKÁCIE) a 7 variantoch: 

 za všetky pracovné skupiny spolu 

 za tematické pracovné skupiny spolu 

 za prirodzený región Horné Považie 

 za prirodzený región Kysuce 

 za prirodzený región Liptov 

 za prirodzený región Orava 

 za prirodzený región Turiec 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRIORITIZÁCIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV PODĽA VŠETKÝCH PRACOVNÝCH 

SKUPÍN 
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1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a…

2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti…

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť…

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby…

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

Pracovné skupiny SPOLU 

Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+
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5.3 Rozvíjať aktívne komunity a posilňovať územnú spoluprácu

5.2 Posilňovať identitu územia, zachovávať a zhodnocovať

kultúrne dedičstvo, podporovať kreativitu a rozvíjať živú kultúru

2.5 Rozvíjať environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu

2.2 Podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy

2.3 Zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť produkciu skleníkových plynov

4.1 Udržať a vytvárať dobré pracovné príležitosti

5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti

ekosystémových služieb

3.2 Zvýšiť atraktivitu nízko emisnej cestnej dopravy a nemotorovej

dopravy

1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a

jeho regiónov

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť

nakladanie s odpadom

1.3 Vybudovať flexibilný a adaptabilný systém celoživotného

vzdelávania

2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

3.1 Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a zlepšiť

podmienky pre prevádzku intermodálnych dopravných systémov…

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby

zdravotnej starostlivosti a sociálne služby

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

Pracovné skupiny SPOLU 

Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+ podľa alokácie



 

 

 

PRIORITIZÁCIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV PODĽA TEMATICKÝCH 

PRACOVNÝCH SKUPÍN 
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1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a…

5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti…

1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

1.3 Vybudovať flexibilný a adaptabilný systém celoživotného…

1.4 Vytvoriť priestor pre rozvoj talentu, nadania a kreativity

2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby…

Tematické pracovné skupiny SPOLU 

Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+
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1.4 Vytvoriť priestor pre rozvoj talentu, nadania a kreativity

4.3 Posilniť rozvoj služieb pre komunitu

5.2 Posilňovať identitu územia, zachovávať a zhodnocovať…

2.2 Podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy

3.2 Zvýšiť atraktivitu nízko emisnej cestnej dopravy a…

2.5 Rozvíjať environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu

5.3 Rozvíjať aktívne komunity a posilňovať územnú spoluprácu

2.3 Zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť produkciu skleníkových…

5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti…

4.1 Udržať a vytvárať dobré pracovné príležitosti

1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť…

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja…

1.3 Vybudovať flexibilný a adaptabilný systém celoživotného…

2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

3.1 Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a zlepšiť…

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby…

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

Tematické pracovné skupiny SPOLU 

Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+ podľa alokácie



 

 

PRIORITIZÁCIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV PODĽA ÚZEMNEJ PRACOVNEJ 

SKUPINY PRE HORNÉ POVAŽIE  
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1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby

zdravotnej starostlivosti a sociálne služby

5.2 Posilňovať identitu územia, zachovávať a zhodnocovať

kultúrne dedičstvo, podporovať kreativitu a rozvíjať živú kultúru

1.3 Vybudovať flexibilný a adaptabilný systém celoživotného

vzdelávania

2.2 Podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy

2.5 Rozvíjať environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

Územná pracovná skupina  HORNÉ POVAŽIE 

Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+
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2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť

nakladanie s odpadom

3.5 Zlepšiť digitálnu dostupnosť územia

1.3 Vybudovať flexibilný a adaptabilný systém celoživotného

vzdelávania

2.2 Podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy

5.2 Posilňovať identitu územia, zachovávať a zhodnocovať

kultúrne dedičstvo, podporovať kreativitu a rozvíjať živú kultúru

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

Územná pracovná skupina  HORNÉ POVAŽIE 

Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+ podľa alokácie



 

 

PRIORITIZÁCIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV PODĽA ÚZEMNEJ PRACOVNEJ 

SKUPINY PRE KYSUCE  
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1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a

jeho regiónov

2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť

nakladanie s odpadom

3.2 Zvýšiť atraktivitu nízko emisnej cestnej dopravy a nemotorovej

dopravy

5.2 Posilňovať identitu územia, zachovávať a zhodnocovať kultúrne

dedičstvo, podporovať kreativitu a rozvíjať živú kultúru

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

Územná pracovná skupina KYSUCE 

Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+
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13%

22%
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2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

3.4 Zlepšiť dostupnosť k energetickej infraštruktúre

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

3.2 Zvýšiť atraktivitu nízko emisnej cestnej dopravy a

nemotorovej dopravy

3.1 Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a zlepšiť

podmienky pre prevádzku intermodálnych dopravných…

Územná pracovná skupina KYSUCE 

Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+ podľa alokácie



 

 

PRIORITIZÁCIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV PODĽA ÚZEMNEJ PRACOVNEJ 

SKUPINY PRE LIPTOV 
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3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

4.3 Posilniť rozvoj služieb pre komunitu

2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja…

1.4 Vytvoriť priestor pre rozvoj talentu, nadania a kreativity

5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti…

2.3 Zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť produkciu skleníkových plynov

3.2 Zvýšiť atraktivitu nízko emisnej cestnej dopravy a…

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť…

Územná pracovná skupina LIPTOV 

Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+
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1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

2.2 Podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy

2.3 Zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť produkciu skleníkových plynov

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť

nakladanie s odpadom

3.2 Zvýšiť atraktivitu nízko emisnej cestnej dopravy a nemotorovej

dopravy

Územná pracovná skupina LIPTOV 

Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+ podľa alokácie



 

 

PRIORITIZÁCIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV PODĽA ÚZEMNEJ PRACOVNEJ 

SKUPINY PRE ORAVU  
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5.2 Posilňovať identitu územia, zachovávať a zhodnocovať

kultúrne dedičstvo, podporovať kreativitu a rozvíjať živú kultúru

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby

zdravotnej starostlivosti a sociálne služby

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a

jeho regiónov

2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti

ekosystémových služieb

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť

nakladanie s odpadom

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

Územná pracovná skupina ORAVA 

Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+
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1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj…

1.3 Vybudovať flexibilný a adaptabilný systém celoživotného…

1.4 Vytvoriť priestor pre rozvoj talentu, nadania a kreativity

2.2 Podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy

3.2 Zvýšiť atraktivitu nízko emisnej cestnej dopravy a…

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne…

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť…

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

Územná pracovná skupina ORAVA 

Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+ podľa alokácie



 

 

PRIORITIZÁCIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV PODĽA ÚZEMNEJ PRACOVNEJ 

SKUPINY PRE TURIEC  
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1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a

jeho regiónov

1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti

ekosystémových služieb

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť

nakladanie s odpadom

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby

zdravotnej starostlivosti a sociálne služby

Územná pracovná skupina TURIEC 

Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+
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15%

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby

zdravotnej starostlivosti a sociálne služby

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a

jeho regiónov

1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť

nakladanie s odpadom

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

Územná pracovná skupina TURIEC 

Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+ podľa alokácie



 

 

 


