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Žilinský kraj – kraj príležitostí, rozumných a udržateľných riešení pre všetkých.  

 

Pre naplnenie tejto hlavnej vízie rozvoja sa musí územie Žilinského samosprávneho kraja opierať o poznatky a zistenia 

analýzy kraja, ktoré v 5 oblastiach sumarizovali dostupné dáta a z ktorých boli vyvodené najdôležitejšie ciele 

pre zabezpečenie kontinuálneho rozvoja kraja.     

 

V oblasti „Inovácie a vzdelávanie“ je cieľom zabezpečiť podmienky pre zelené podnikanie a zvýšenie investícií 

do inovácií a technológií. Nevyhnutnosťou bude vytváranie adaptabilného a flexibilného regionálneho  systému 

vzdelávania umožňujúceho individuálne vzdelávacie prístupy. Vzdelávací systém sa stane flexibilnejším s cieľom 

zabrániť „odlevu mozgov“ z kraja a z celej krajiny. Zavedú sa nové formy celoživotného vzdelávania s dôrazom 

na vzdelávanie seniorov.     

 

V oblasti „Životné prostredie“  bude potrebné v nasledujúcich desiatich rokoch posilniť opatrenia na ochranu prírody, 

biodiverzity, poľnohospodárskej pôdy, podporovať prirodzenú (prírode blízku) obnovu lesov. Tradičnými problémami 

životného prostredia kraja zostáva zlá kvalita ovzdušia. Na jej zlepšenie prídu nové nápady a investície 

do nízkoemisnej dopravy a OZE. Problém odpadového hospodárstva sa bude musieť uchopiť cez likvidácie odpadu 

ekologickou cestou a v zmysle zmenšovania produkcie odpadu, t. j. prechodom na obehové hospodárstvo.   

 

V oblasti „Infraštruktúra“ sú trendy spájané s aktivitami a projektmi, ktoré posilňujú súdržnosť ŽSK, Považia – 

Severozápadného Slovenska dopravnou a IKT infraštruktúrou. Investičný dlh sa prejavuje vo všetkých hlavných 

oblastiach infraštruktúry ako železničná, letecká, cestá aj nízkoemisná (cyklodoprava).  

 

Starnutie obyvateľstva riešené v oblasti „Sociálna stabilita“, predstavuje pre Slovensko jednu z najväčších výziev 

21. storočia, ktorá nezvratne zasiahne všetky sféry spoločnosti, preto bude nevyhnutné zvýšiť aktívnu účasť seniorov 

na živote komunity a na trhu práce. Bude  dôležité vytvárať vhodné podmienky pre dostupnú a udržateľnú 

starostlivosť najmä na komunitnej úrovni.  Ekonomická sila regiónov podmieňuje tiež dostupnosť integrovanej 

zdravotnej starostlivosti vrátane starostlivosti o duševné zdravie. Potrebné je zamerať sa na aktivizáciu ľudí 

ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ako aj na opatrenia na zlepšenie udržateľnosti bývania pre takéto 

ohrozené osoby. 

 

V oblasti „Identita a sebestačnosť“ je trendom obnova potravinových tradícií a podpora lokálnych produktov 

s orientáciou na zdravé miestne (tradičné) potraviny či produkty. Bude rásť dopyt po udržateľnom cestovnom ruchu 

a pobyte v menej regulovanej prírode. V Žilinskom kraji sú dobré predpoklady pre prírodný a ekologický turizmus, 

vidiecky cestovný ruch a agroturizmus. Dôraz bude kladený na vytváranie integrovaných produktov - služieb, 

uceleného autentického zážitku spojeného s identitou a kultúrou daného regiónu a lokality a zvyšovanie kvality 

služieb v celej destinácii. Dôležitou oblasťou sa stáva vnímanie celkového vizuálu prírody a pôvodnej krajiny 

s posilňovaním kultúrnej identity.  

 

Tieto hlavné trendy s identifikovanými opatreniami predkladanými v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Žilinského kraja 2021+ pri správnom nastavení ľudských zdrojov a finančných kapacít sa zaslúžia o zlepšenú kvalitu 

života obyvateľov, ktorá bude rešpektovať limity životného prostredia a zhodnocovať potenciál Žilinského 

kraja. Zároveň zvýšia inovačnú výkonnosť ekonomiky a budú využívať inovatívne a udržateľné riešenia 

pre zabezpečenie sociálnej stability.   

 

 

Prajeme Žilinskému kraju veľa úspechov.  
 


