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V rukách držíte brožúru, ktorá predstavuje aktuálnu rozvojovú stratégiu Žilinského kraja. 

Stratégia je výsledkom 510 dní trvajúceho procesu, ktorý si vyžiadal zapojenie 283 ex- 
pertov, realizáciu stretnutí a absolvovanie 350 hodín intenzívnych diskusií. Premietli  
sa v nej návrhy a 74 stretnutí s odborníkmi z prostredia samosprávy, podnikateľskej sféry  
a tretieho sektora. Tvorba dokumentu, to sú aj osobné rozhovory a diskusie s vami  
priamo v regiónoch a aj v online priestore. Diskusie priniesli takmer 600 podnetov a ná-
vrhov, ktoré ukázali, ako vnímate silné a slabé stránky kraja, kde je priestor na zlepšenie  
a čo tvorí identitu regiónov, v ktorých žijeme. 

Cieľom spoločného úsilia je nastavenie smerovania rozvoja Žilinského kraja, ktorý poskyt-
ne kvalitný priestor pre rodiny a seniorov, kde nájde svoje uplatnenie mládež a podnika-
telia majú vytvorené optimálne podmienky na podnikanie. Pre nastavenú stratégiu je však 
kľúčová jej spoločná realizácia a preto sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

úvodom
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INFORMÁCIE A HLAVNÉ ZISTENIA

Žilinský kraj má rozlohu 6 809 km² a žije v ňom 691 613 obyvateľov. Počet obyvateľov 
v posledných rokoch narastá iba mierne, predovšetkým vďaka regiónu Orava (Námesto-
vo), ktorý ako jediný zaznamenáva prirodzený prírastok obyvateľstva. 

Počet obyvateľov v produktívnom veku klesá, najvýraznejšie v okrese Turčianske Teplice 
a rastie počet obyvateľov vo veku 65+.
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INOVÁCIE A VZDELÁVANIE
- kraj má rozvinutý priemysel, predovšetkým automotive a stavebníctvo 

- narastá potreba vedomostí a špecialistov v oblasti informačných a komunikačných  
  technológií, zdravotníctve, sociálnych službách, v odpadovom hospodárstve

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
- 60 % celkového územia kraja pokrývajú územia s rôznym druhom ochrany  
  (národné parky, CHKO, Natura 2000) 

- rastú negatívne dopady ľudskej činnosti na životné prostredie a zvyšuje sa  
  naliehavosť reakcie a predchádzania dôsledkom zmeny klímy



INFRAŠTRUKTÚRA
- kraj je križovatkou koridorov a dopravných módov cestnej, železničnej  
  a intermodálnej siete TEN-T 

- problémom sú početné dopravné kongescie a vysoký podiel individuálnej  
  automobilovej dopravy

- riešenie prinesú pripravované realizácie inteligentných dopravných  
  systémov v mestách

SOCIÁLNA STABILITA
- v kraji je rozvinutá infraštruktúra pobytových služieb a zdravotnícka infraštruktúra,  
  existujú zariadenia kúpeľnej zdravotnej starostlivosti a etablované inštitúcie vedy  
  a výskumu 

- nevýhodou je vysoký priemerný vek pracovníkov v zdravotníctve

- neriešené otázky dostupného bývania 

IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ
- v kraji je aktívny prístup ku kultúrnemu a historickému dedičstvu, rozvíjajúce  
  sa kreatívne kultúrne odvetvie a veľký prírodný potenciál využiteľný  
  pre udržateľný cestovný ruch

- chýba dlhodobá koncepcia financovania kultúrneho dedičstva, kvalita služieb  
  v cestovnom ruchu je slabá
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VÍZIA

ŽILINSKÝ KRAJ
kraj príležitostí, rozumných 

a udržateľných riešení 
pre všetkých



Zlepšiť kvalitu života obyvateľov, 
rešpektovať limity životného prostredia 

a zhodnocovať svoj potenciál. 

Zvýšiť inovačnú výkonnosť ekonomiky 
a využívať inovatívne a udržateľné riešenia 

pre zabezpečenie sociálnej stability. 

Ekonomické ukazovatele a indikátory 
kvality života v regiónoch  

kraja priblížiť k priemeru EÚ.

HLAVNÝ CIEĽ
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INOVÁCIE
A VZDELÁVANIE

ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE

INFRAŠTRUKTÚRA

SOCIÁLNA
STABILITA

IDENTITA
A SEBESTAČNOSŤ

Rozvíjať prostredie 
pre ekonomiku 

založenú na inováciách 
a podpore celoživotného 

vzdelávania

Zachovať prírodné 
hodnoty a biodiverzitu 
a podporiť adaptáciu 

na dopady zmeny 
klímy

Infraštruktúra 
podporujúca udržateľnú 

mobilitu a technická 
vybavenosť zlepšujúca 

kvalitu života

Dosiahnuť udržateľnú 
kvalitu života podporenú 

dostupnosťou služieb

Atraktívne, 
konkurencieschopné, 
odolné a udržateľné 

regióny

Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a jeho regiónov

Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

Vybudovať flexibilný a adaptabilný systém celoživotného vzdelávania

Vytvoriť priestor pre rozvoj talentu, nadania a kreativity

1.1
1.2
1.3
1.4

Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie 
s odpadom

Podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy

Zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť produkciu skleníkových plynov

Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

Rozvíjať environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a zlepšiť podmienky 
pre prevádzku intermodálnych dopravných systémov prepravy nákladov

Zvýšiť atraktivitu nízkoemisnej cestnej dopravy a nemotorovej dopravy

Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

Zlepšiť dostupnosť k energetickej infraštruktúre

Zlepšiť digitálnu dostupnosť územia

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Udržať a vytvárať dobré pracovné príležitosti

Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby zdravotnej 
starostlivosti a sociálne služby

Posilniť rozvoj služieb pre komunitu

4.1
4.2

4.3

Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti ekosystémových 
služieb

Posilňovať identitu územia, zachovávať a zhodnocovať kultúrne 
dedičstvo, podporovať kreativitu a rozvíjať živú kultúru

Rozvíjať aktívne komunity a posilňovať územnú spoluprácu

5.1

5.2

5.3

prioritné oblasti strategické ciele špecifické ciele

PRIORITY A CIELE
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INOVÁCIE A VZDELÁVANIE

Žilinský kraj je dôležitým priemyselným regiónom a zároveň patrí medzi najinovatívnej-
šie kraje Slovenska. Analýza v tejto oblasti však odhalila nevyužitý vnútorný potenciál 
územia, ale aj rezervy pri službách a produktoch s vyššou pridanou hodnotou. 

Svoje konkurenčné výhody, ekonomickú výkonnosť a ďalší rozvoj v tejto oblasti  
si kraj chce zabezpečiť predovšetkým podporou ekonomiky založenej na inováciách  
a úzkom prepojení podnikateľského sektoru so vzdelávacím systémom. Dôležité bude 
tiež podporovať celoživotné vzdelávanie a kreativitu.

Rozvíjať prostredie pre ekonomiku založenú  
na inováciach a podpore celoživotného  
vzdelávania

Strategický cieľ

11



#Inovatívnykraj
#Vzdelanýkraj



Príklady opatrení a aktivít
- Podpora zakladania, rozvoja a rastu start-upov a inovačných firiem

- Vzdelávanie a podpora spoločných projektov výskumných organizácií a firiem s cieľom uviesť  
  na trh nové inovatívne produkty a služby

- Aktívne zapájanie do medzinárodnej spolupráce a realizácia cezhraničných projektov v oblasti 
  inovácií, podnikania a vzdelávania

- Zjednodušenie podnikania a verejných služieb vďaka digitalizácii

- Vzdelávanie učiteľov a zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania

- Budovanie špecializovaných vzdelávacích centier

- Podpora celoživotného vzdelávania, upskillingu a reskillingu

- Spoločné vzdelávacie programy firiem a škôl pre potreby budúceho trhu práce

- Pilotné aktivity a projekty v oblasti podpory mladých talentov 

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a jeho regiónov

1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

1.3 Vybudovať flexibilný a adaptabilný systém celoživotného vzdelávania 

1.4 Vytvoriť priestor pre rozvoj talentu, nadania a kreativity

Špecifické ciele
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Žilinský kraj je takmer zo 60% tvorený územiami v rôznom stupni ochrany (národné 
parky, CHKO, maloplošné chránené územia a lokality sústavy Natura 2000). Tento 
podiel zaisťuje v časti územia vysokú ekologickú hodnotu krajiny. 

Na druhej strane, v intenzívne osídlených oblastiach údolí riek, sa koncentrujú negatív-
ne dopady ľudskej činnosti súvisiace so zmenou klímy: ovzdušie znečisťujúca dopra-
va, priemyselná výroba a vykurovanie tuhým palivom. Nemenej závažné sú výzvy sú-
visiace s nevyriešeným obehovým hospodárstvom, živelnou urbanizáciou, reguláciou  
a znečistením vodných tokov či odkanalizovaním obcí.

Zachovať prírodné hodnoty a biodiverzitu 
a podporiť adaptáciu na dopady 
zmeny klímy
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Strategický cieľ



#Zelenýkraj
#Udržateľnýkraj



Príklady opatrení a aktivít
- Podpora projektov a podnikateľských aktivít v oblasti obehového hospodárstva

- Rozširovanie zelene v obciach a mestách

- Výmena kotlov na tuhé palivo v domácnostiach 

- Monitorovanie kvality ovzdušia 

- Znižovanie emisií oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov 

- Obnova a ochrana najcennejších častí prírodného dedičstva

- Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu a udržateľná obnova lesa 

- Ochrana existujúcich prírodných zdrojov vôd

- Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, riešenie čistenia komunálnych odpadových vôd  
  v oblastiach s nízkym odkanalizovaním

- Realizácia informačných a osvetových aktivít pre verejnosť v otázkach ochrany prírody

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie s odpadom 

2.2 Podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy 

2.3 Zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť produkciu skleníkových plynov 

2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

2.5 Rozvíjať environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu

Špecifické ciele
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INFRAŠTRUKTÚRA

Priestorový a demografický rozvoj sídelnej štruktúry žilinského kraja možno označiť 
ako koridorový. V sídelných koridoroch je lokalizovaná najdôležitejšia dopravná infraš-
truktúra charakterizovaná vysokou doprávnou záťažou na cestnej sieti. Riešením zní-
ženia podielu individuálnej osobnej dopravy na celkovej doprave by mal byť zosúlade-
ný a previazaný integrovaný dopravný systém s väzbou na služby zdieľanej mobility. 

Obdobie posledných rokov poskytlo možnosť zažiť vzťah medzi fyzickou a digitál-
nou dostupnosťou práce, školy, služieb i možností súkromného života. Skúsenosti  
sú inšpiráciou pre smerovania budúceho  vývoja, kde sa technológie a digitálny prístup 
budú dopĺňať s potrebami fyzického prístupu a komunikácie.

Infraštruktúra podporujúca udržateľnú 
mobilitu a technická vybavenosť 
zlepšujúca kvalitu života
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Strategický cieľ



#Prepojenýkraj 
#Mobilnýkraj



Príklady opatrení a aktivít
- Rozvíjať infraštruktúru zabezpečujúcu prevádzkovanie IDS

- Modernizácie a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy

- Modernizácia železničných tratí  

- Rozvíjať infraštruktúru pre elektromobilitu

- Cyklistické a pešie komunikácie

- Infraštruktúra spoločného záujmu prenosu a distribúcie elektrickej energie

- Zlepšenie pokrytia územia vysokorýchlostným internetom a verejnou WIFI sieťou

- Výstavba nových systémov diaľkového vykurovania a chladenia

3.1 Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a zlepšiť podmienky pre prevádzku intermodálnych  
     dopravných systémov prepravy nákladov 

3.2 Zvýšiť atraktivitu nízkoemisnej cestnej dopravy a nemotorovej dopravy

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

3.4 Zlepšiť dostupnosť k energetickej infraštruktúre

3.5 Zlepšiť digitálnu dostupnosť územia

Špecifické ciele
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SOCIÁLNA STABILITA

Silnou stránkou sociálnej oblasti kraja je rozvinutá infraštruktúra pobytových služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje infraštruktúra 
poskytujúca komplexnú ústavnú, ambulantnú a kúpeľnú starostlivosť. 

Vzhľadom na demografické trendy, nárast počtu obyvateľov vo vyššom veku či zhor-
šujúci sa zdravotný stav obyvateľov, bude v ďalšom období potrebné zvyšovať dostup-
nosť kvalitných zdravotných a sociálnych služieb s dôrazom na služby poskytované 
priamo v komunite. Výzvou bude aj vysoký priemerný vek pracovníkov v zdravotníctve, 
nedostatočné kapacity pre niektoré služby (paliatívna, hospicová, domáca ošetrova-
teľská starostlivosť), nezamestnanosť, bezpečnosť, dostupnosť bývania a prevencia 
vo všetkých menovaných oblastiach.

Dosiahnuť udržateľnú kvalitu života  
podporenú dostupnosťou služieb
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Strategický cieľ



#Sociálnykraj
#Pomáhajúcikraj

#Bezpečnýkraj



Príklady opatrení a aktivít
- Modernizácie zariadení sociálnych služieb a infraštruktúry zdravotnej starostlivosti

- Podpora ambulantnej lekárskej starostlivosti

- Zvýšenie atraktívnosti práce v sociálnych službách a zdravotníctve

- Vzdelávanie a výchova k zdravému životnému štýlu

- Monitoring a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľov

- Modernizácia infraštruktúry pre voľnočasové aktivity

- Rozvoj športu a športových aktivít

- Dostupné a moderné nájomné bývanie 

- Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

- Preventívne programy na školách

- Rozvoj personalizovaných služieb zamestnanosti

4.1 Udržať a vytvárať dobré pracovné príležitosti

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby zdravotnej starostlivosti  
      a sociálne služby

4.3 Posilniť rozvoj služieb pre komunitu

Špecifické ciele
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IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ

Do tejto prierezovej oblasti patrí viacero tém: miestna ekonomika orientovaná  
na udržateľné využívanie prírodných zdrojov, zlepšovanie potravinovej a energetickej 
sebestačnosti, ale aj zachovanie kultúrneho dedičstva, živá kultúra, cestovný ruch, 
spolupráca, kreativita, komunity a celkovo podpora príležitostí pre mladých ľudí. 

Všetko v kontexte súčasných globálnych spoločenských výziev a aktuálnych trendov 
pre ekonomiku, prírodu a krajinu. Spoločne s aktérmi v území chce kraj vytvoriť systém 
kontinuálnej územnej spolupráce, tvorby a realizácie integrovaných rozvojových politík. 

Atraktívne, konkurencieschopné, 
odolné a udržateľné regióny
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Strategický cieľ



#Atraktívnykraj
#Spolupracujúcikraj
#Prosperujúcikraj



Príklady opatrení a aktivít
- Zvyšovanie podielu ekologickej poľnohospodárskej výroby a spotreby produktov

- Digitalizácia v pôdohospodárstve

- Udržateľné hospodárenie v lesoch

- Partnerstvo aktérov územnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu

- Digitalizácia destinačných služieb a využitie moderných technológií pri prezentácii  
  atraktivít územia 

- Budovanie turisticky atraktívnych trás

- Rozvoj infraštruktúry udržateľného cestovného ruchu

- Využívanie moderných technológií pri prezentácii kultúrneho dedičstva

5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti ekosystémových služieb

5.2 Posilňovať identitu územia, zachovávať a zhodnocovať kultúrne dedičstvo, podporovať  
      kreativitu a rozvíjať živú kultúru

5.3 Rozvíjať aktívne komunity a posilňovať územnú spoluprácu

Špecifické ciele
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PLÁNUJEME 2021+

INOVÁCIE A VZDELÁVANIE 

Inovačné centrum INOVIA v Žiline vzniklo v spolupráci Žilinského samosprávne-
ho kraja, mesta Žilina a Žilinskej univerzity. Následný rozvoj inovačného centra je ďalší 
krok na ceste k digitálnej transformácii kraja. Prinesie podporu inovácií a je nevyhnutný  
pre rast inovatívnych firiem v kraji. Zámerom je v najbližších rokoch zintenzívniť spoluprácu  
firiem, výskumných a vzdelávacích inštitúcií.

Stredoškolský kampus v Ružomberku vznikne sústredením piatich stredných škôl  
do jedného celku, pričom projekt počíta s rozvíjaním areálu na ulici Scota Viatora. 

Projekt Debarierizácie a zlepšenia bezbariérového prostredia vo vybraných väčších 
stredných školách v Žilinskom kraji bude mať vplyv na kvalitu, dostupnosť a rozvoj inklu-
zívneho vzdelávania. Financovaný bude z Plánu obnovy.

Zámer vybudovania Hokejovej akadémie na Strednej športovej škole na Rosin-
skej ceste v Žiline je na ceste k realizácii aj vďaka finančnej podpore štátu. Rozvoj 
športovej infraštruktúry má zlepšiť podmienky pre výchovu mladých hokejistov v kraji.  
Ide o spoločný projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja, Žilinského samosprávneho 
kraja a mesta Žilina.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Implementácia opatrení Nízkouhlíkovej stratégie vrátane znižovania energetickej nároč-
nosti budov, rozvoj nízkoemisnej a nemotorovej dopravy, zvyšovanie podielu zhodno-
covaného odpadu, zlepšovanie adaptácie na zmenu klímy v prevádzkovaných areáloch 
ŽSK, budovanie efektívneho energetického manažmentu a zavedenie modelu spolupráce 
sfér - vzdelávanie, podnikanie, verejné správa a samospráva, verejnosť a prostredie.  
Implementácia SMART riešenia.

Vybudovanie siete ekocentier pre podporu environmentálného vzdelávania, výcho-
vy a osvety v ŽSK. Projekt zahŕňa   vybudovanie centra s celokrajskou pôsobnosťou, 
ktoré bude poskytovať envirovzdelávanie a osvetu pre široké skupiny obyvateľstva a me-
todickú podporu pre aktérov EVVO v kraji. Súčasťou projektu sú aj infocentrá pri národ-
ných parkoch.

INFRAŠTRUKTÚRA 

Rozvoj Integrovaného dopravného systému v nasledujúcich rokoch bude znamenať 
postupné pripájanie ostatných regiónov ŽSK k pilotnému IDS na území Kysúc a Horného 
Považia a následné napojenie na IDS Trenčianskeho samosprávneho kraja do jedného 
funkčného celku.

Rozvoj Vážskej cyklodopravnej trasy a jej častí je kľúčovým projektom, nakoľko tvorí 
kostru cyklodopravy v kraji a prepája jeho regióny. V spolupráci s obcami a mestami 
plánuje Žilinský samosprávny kraj realizáciu viacerých úsekov cyklotrás nadväzujúcich  
na Vážsku cyklotrasu.
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SOCIÁLNA STABILITA

Projekt výstavby Univerzitnej nemocnice v Martine so 660 lôžkami si vyžiada investíciu 
330 miliónov eur. Financovaný bude z Plánu obnovy.

Vybudovanie Hospicu a Centra pre intenzívnu starostlivosť v Námestove poskytne 
služby v oblasti komplexnej a dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Počíta s vybudovaním 
edukačno-kognitívnej záhrady alebo parku pre pacientov a verejnosť. 

Program zvyšovania dostupnosti kvalitných zamestnancov v sociálnej oblasti  
je ďalším kľúčovým zámerom kraja pre najbližšie roky. Jeho súčasťou je pilotné ex-
perimentálne zavedenie nového učebného odboru opatrovateľ/opatrovateľka v sna-
he zlepšiť odbornosť a atraktivitu povolania opatrovateľov v sociálnych službách  
aj pre mladých ľudí a zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb obyvateľom kraja. 

Rozvoj služieb pre podporu rodín v kraji je naviazaný na Rozvoj siete centier pre rodinu. 
Ich zriadenie je súčasťou Stratégie ŽSK 22+  a ich účelom je predchádzať vzniku soci-
álno-patologických javov a kríz v rodine. Existujúce centrum v Žiline plánujeme podporiť  
a  otvoriť nové v ďalších regiónoch. Centrá slúžia občanom ako kontaktný bod a sú za-
merané na jednoduchší prístup k bezplatnému poradenstvu či  prevencii. 

Pokračovanie v realizácii projektu stabilizácie zdravotníckych pracovníkov Žilinského 
samosprávneho kraja.

PLÁNUJEME 2021+
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IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ

Zvýšiť atraktivitu krajského mesta pre domácich obyvateľov i turistov má za cieľ projekt 
mesta Žilina zameraný na Rekonštrukciu Mestskej pamiatkovej rezervácie – Radnice, 
Burianovej veže, Mariánskeho námestia a Balustrád v historickom centre Žiliny.  
V projekte sa ráta s financiami z Plánu obnovy a OP Slovensko.

Pokračovanie rekonštrukcie hradu Likava je krokom v snahe sprístupniť ďalšie prie- 
story tejto pamiatky pre verejnosť, vytvoriť nové možnosti na interaktívne a zážitkové  
expozície, hudobné a filmové prezentácie či festivaly. Hrad má potenciál stať sa jedným  
z najnavštevovanejších na Slovensku a priniesť rozvoj turizmu v regióne Liptov. 

Plánované vytvorenie multimediálnych expozícií s použitím interaktívnych technológií 
na hrade Strečno a v hlavnej budove Liptovského múzea prinesú návštevníkom väčší 
zážitok z prezentácií.

Podpora nezávislej kultúry v Žilinskom kraji je ďalším cieľom pre najbližšie obdobie. 
Vytvorenie systému efektívnej podpory bude mať vplyv na ďalší rozvoj kultúrno-kreatívne-
ho priemyslu a zmysluplnú realizáciu mladých ľudí v kreatívnych oblastiach, čo prispeje  
k zvýšeniu kvality života v kraji.



Ako vznikal dokument

Tvorba Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+ (PHSR ŽSK 
2021+) prebiehala v období 5/2021 až 10/2022. Objednávateľom diela bol Žilinský sa-
mosprávny kraj a  zhotoviteľom bola spoločnosť EUPC s. r. o. spolu so širokým zapojením 
expertov a odborníkov nielen zo Žilinského kraja, o čom svedčí účasť viac ako 200 zapo-
jených osôb na rôznych aktivitách prípravy a tvorby PHSR ŽSK 2021+. 

Veľký dôraz na princíp partnerstva sa odrazil najmä v práci 5 tematických pracovných 
skupín: Inovácie a vzdelávanie, Životné prostredie, Infraštruktúra, Sociálna sta-
bilita, Identita a sebestačnosť a 5 územných pracovných skupín: Horné Považie, 
Kysuce, Liptov, Orava, Turiec, ktoré diskutovali a prerokúvali ďalšie strategické smero-
vanie Žilinského kraja na 74 spoločných stretnutiach. Široká odborná verejnosť sa svojimi 
názormi a pripomienkami zapojila do tvorby dokumentu na piatich tematických a rovnako 
piatich územných prezentáciách v prirodzených regiónoch Žilinského kraja. 

Snahou riešiteľského tímu bolo zapojiť čo najväčší počet relevantných socioekonomic-
kých partnerov z územia. Výsledkom tohto spoločného snaženia je dokument, ktorý za-
chytáva vonkajšie trendy ako aj vnútorné potreby Žilinského kraja, podrobne definované 
najmä v Strategickej a Programovej časti dokumentu.

financovateľnosť opatrení a aktivít | partnerstvo a transparentnosť  
| rešpektovanie špecifík územia a ochrana hodnôt | relevantnosť  
a realizovatelnosť opatrení a aktivít | priorizácia a koncentrácia
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Základné princípy tvorby dokumentu



Riešiteľský tím:

Žilinský kraj: Ján Pavlík, Miriam Skácelová, Jana Špiláková, Lenka Mravcová-Vaníčková,  
Marcela Pavkovčeková, Vladimír Krčmárik, Veronika Ondreášová, Marián Húska, Janka Mikušáková

EUPC s. r. o.: Rastislav Horvát, Barbora Široká, Katarína Čižmáriková, Mária Baučeková,  
Marta Sláviková, Ľubomír Mateček, Andrea Hagovská, Danica Hullová, Milan Hagovský,  

Bohumil Sulek, Štefan Repko

BeePartner a.s.: Daniel Konczyna, Michal Sobek, Monika Schmidtmeyerová, Jelena Dědková,  
Marie Pilařová, Eliška Olšáková, Gabriela Kalužová, Pavla Popovičová, Jarmila Šagátová,  
Vladimír Gelnar

RADDIT s.r.o.: Radim Misiaček, Renata Vojkovská

10 13 51 74
pracovných 
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prezentácii 
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stretnutí 
riešiteľského 

tímu

stretnutí 
s expertmi

80 200+ 600
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(zazmluvnených) 
v pracovných 

skupinách

zapojených 
osôb v rámci 
prezentácií

podnetov 
a návrhov
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Kontakty

Máte nejaký podnet k stratégii rozvoja?

Obráťte sa na nás.

www.hrajzakraj.sk

        /hrajzakraj         /hrajzakraj
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