
PHSR ŽSK 2021+ AKČNÝ PLÁN ÚRADU ŽSK   2023-2025 

Oblasť Subregión
Typ 

projektu
Projektový zámer

(názov)
Stručný popis Špecifický cieľ PHRSR Stav prípravy

Popíšte stav 
pripravenosti 

projektu

Predpokladaný 
termín realizácie Prečo by mal byť tento projekt realizovaný?

Odhadovaný 
rozpočet 

(v tis. EUR)

Zdroj 
financovania

Pracovná poznámka Garant

kultúra Liptov I Hrad Likava Rekonštrukcia hradu Likava

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

v príprave realizuje sa PD 2023 - 2025

Pokračovať v odstraňovaní investičného dlhu, rozvoj turizmu v 
regióne, zvýšenie návštevnosti a tržieb, záchrana stavby pred 
zrútením, záchrana kultúrneho dedičstva, havarijny stav, nové 
atraktívne služby pre návštevníkov pamiatky. Po dobudovani useku 
dialnice cez tunel Čebrať a nasvietením, sa hrad môže stať 
jedným z najnavštevovanejších hradov na Slovensku. 
Vybudovanie priestorov na interaktívne a zážitkové expozície, 
hudobné a filmové prezentácie, festivaly hudby, tanca, jedla. 
Prezentácia tradičných remesiel a stredovekej gastronómie, 
šermiarske súťaže, strelecké súťaže, sokoliarstvo, výtvarné a 
fotografické plenéry.

4 000  Kombinované 
INTERREG PL - SK, 
INTERREG SK - CZ
P Slovensko

Jiří Přibyl

Horné 
Považie

Multimediálna expozícia na hrade Strečno - zavádzanie 
interaktívnych a moderných riešení do prevádzky a 
prezentácie expozície

PD pripravená 2023 - 2025

Zvýšenie atraktivity prezentácie kultúrneho dedičstva a zavedenie 
SMART technológií, zvýšenie návštevnosti a tržieb. Hrad nemá 
zachovaný prakticky žiadny mobiliár, je to zakonzervovaná 
zrúcanina. Aby sa mohla zvyšovať výška vstupného a 
návštevnosť, bez nových moderných zážitkových expozícií to 
nepôjde. Dobudovaním tunela Višňové sa hrad stratí z očí 
motoristom, bude potrebné návštevníkov pritiahnuť.

1 000  Kombinované 
INTERREG PL - SK, 
INTERREG SK - CZ
P Slovensko

Mgr. Michal Jurecký

Liptov
Moderné interaktívne expozície v hlavnej budove múzea 
Liptovského múzea v Ružomberku

PD na dve 
expozície hotové
ostatné štúdia

2023 - 2025

Zvýšenie atraktivity prezentácie kultúrneho dedičstva a zavedenie 
SMART technológií, zvýšenie návštevnosti a tržieb. Historická a 
účelovo postavená budova múzea s počtom viac než 300 tis. 
zbierk.predmetov. Liptov je najnavštevovanejsím regiónom v 
SR. Nové expozície v kombinácii s budovou, dávajú predpoklad 
jedného z najkrajších múzeí na Slovensku s expozíciami 
21.storočia. Treba povedať, že už sa jedna moderná expozícia 
realizuje a druhá je v príprave.

500  Kombinované 
INTERREG PL - SK, 
INTERREG SK - CZ
P Slovensko

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD.

kultúra Orava I Revitalizácia Slanického ostrova umenia Návrh a realizácia konceptu revitalizácie ostrova a NKP

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

idea/štúdia štúdia hotová 2023 - 2025

Pokračovať v odstraňovaní investičného dlhu, rozvoj turizmu v 
regióne, zvýšenie návštevnosti a tržieb. Ostrov vo vnútrozemí 
(stredná Europa) je celkom rarita. Navyše na hranici s 40 mil. 
Poľskom. Ostrov s kostolom má aj svoju pietnu atmosféru. 
Bezkonkurenčný produkt. estetizácia ostrova a nové služby a 
infraštruktúra v prístave (parkovisko, amfiteáter, suveníry, 
informácie)

1 500  Kombinované 
INTERREG PL - SK, 
INTERREG SK - CZ

Mgr. Michal Čajka, 
PhD.

kultúra Kysuce I
Múzeum kysuckej dediny Vychylovka a 
Historická lesná úvraťová železnica

Rekonštrukcia priestorov depa a zariadenia v Múzeu kysuckej 
dediny Vychylovka
Vybudovanie parkovísk, oddychove zóny a súvisiacej 
infraštruktúry

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

v príprave realizuje sa PD 2023 - 2025

Pokračovať v odstraňovaní investičného dlhu, skvalitnenie prevádzky 
múzea, zvýšenie návštevnosti a tržieb. Zabezpečene podmienok 
pre údržbu a prevádzkyschopnosť vozidiel, priepustnosti a 
dopravnej infraštruktúry

1 300  Kombinované 
INTERREG PL - SK, 
INTERREG SK - CZ

Jiří Přibyl

Vybudovanie nového depa v Múzeu liptovskej dediny Pribylina 
a vytvorenie novej expozície koľajových vozidiel

idea/štúdia 2023 - 2025

Pokračovať v odstraňovaní investičného dlhu, rozvoj turizmu v 
regióne, zvýšenie návštevnosti a tržieb, skvalitnenie prevádzky 
múzea. Zabezpečenie údržby a prevádzkyschopnosť vozidiel. 
Vzhľadom na jedinečnú zbierku vozidiel (historických 
lokomotív a vagónov), ich umiestnenie a ochrana pred 
vonkajšími vplyvmi, podmienky na reštaurovanie vozidiel, 
možnosť doplnkových služieb pre návštevníkov - zázemie

300  Kombinované INTERREG PL - SK, 
INTERREG SK - CZ

Mgr. Helena Kotvasová

Oprava strechy ranogotického kostola Panny Márie z 
Liptovskej Mary v Múzeu liptovskej dediny Pribylina

v príprave  - 2023 - 2025

Pokračovať v odstraňovaní investičného dlhu, rozvoj turizmu v 
regióne, zvýšenie návštevnosti a tržieb, skvalitnenie prevádzky 
múzea. Jeden zo základných objektov múzea. Vo vnútri prenesené 
pôvodné maľby. Strecha je z dreveného šindľa, registrujeme 
zatekanie. Veľmi komplikovaná a náročná údržba. Navrhujeme strechu 
z plechu, máme predbežné kladné stanovisko pam.úradu.

500  Kombinovaný 
INTERREG SK - CZ, 
INTERREG PL - SK

OK

Oprava tajchu v Múzeu liptovskej dediny Pribylina idea/štúdia PD hotová 2023 - 2025

Pokračovať v odstraňovaní investičného dlhu, rozvoj turizmu v 
regióne, zvýšenie návštevnosti a tržieb, nové atraktívne služby pre 
návštevníkov. Bez opravy tajchu nie je možné sfunkčniť stavby - 
expozície v skanzene, ktoré potrebujú náhon vody (napr.mlyn). Tajch 
je zároveň protipožiarnou nádržou, či potenciálnym rezervoárom pre 
genofond pstruha potočného (zachovanie prírodného dedičstva).

300  externé - EU 
INTERREG SK - CZ, 
INTERREG PL - SK

OK

kultúra ŽSK N Podpora nezávislej kultúry v Žilinskom kraji
Vytvoriť systém podpory, vytvoriť komplexný grantový 
program ŽSK pre subjekty kultúrneho a kreatívneho odvetvia  

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

idea/štúdia 2023 - 2025

Vytvorenie efektívneho systému podpory nezávislej kultúry na území 
kraja, katalyzátor kultúrno-kreatívneho priemyslu, zvýšenie 
kvality života v kraji. Podpora slobodnej kultúry, zmysluplná 
realizácia mladých ľudí v kreatívnych oblastiach. Spoločenský a 
edukatívny význam, kultivácia národa a spoločnosti.

300  Vlastné zdroje 
Mgr. Martin Hromada, 
PhD.

kultúra I

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

pripravenýMultimediálne expozície  

Múzeum liptovskej dediny Pribylina

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

kultúra Liptov I



PHSR ŽSK 2021+ AKČNÝ PLÁN ÚRADU ŽSK   2023-2025 

kultúra ŽSK I
Modernizácia a vybudovanie depozitárnych 
priestorov zbierkotvorných inštitúcií (OM, 
LM)

Vybudovanie priestorov pre uchovávanie zbierkových 
predmetov v klimatizovaných priestoroch 

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

idea/štúdia
Oravské múzeum - 

nákup budovy
2023 - 2025

Realizácia odbornej ochrany, bezpečnosti a evidencie kultúrneho 
dedičstva. Jedna zo základných funkcií zbierkotvorných 
inštitúcií, zabezpečenie adekvátnych klimatických podmienok a 
ochrana zbierkového fondu.

1 000  Kombinované P Slovensko, POO
Přibyl, Jagnešáková, 
Hromada

Horné 
Považie

Výstavné priestory v Budatíne - stavebné úpravy a adaptácia 
priestorov pre výstavy a podujatia, debarierizácia priestorov 
prostredníctvom výťahu

pripravený
PD hotová
SP platné

2023 - 2025

Pokračovať v odstraňovaní investičného dlhu, rozvoj turizmu v 
regióne, zvýšenie návštevnosti a tržieb, nové atraktívne služby pre 
návštevníkov pamiatky. Posledná etapa rozvoja priestorov paláca 
Budatínskeho hradu. Vybudovaním priestorov a inštaláciou 
expozícií sa zvýši ponuka pre návštevníkov.

650  externé - EU 
INTERREG PL - SK, 
INTERREG SK - CZ

Mgr. Michal Jurecký

Horné 
Považie

Stavebné úpravy PGU - úpravy prízemia vnútrobloku, 
debarierizácia priestorov prostredníctvom výťahu

v príprave PD pripravuje sa 2023 - 2025

Pokračovať v odstraňovaní investičného dlhu, rozvoj turizmu v 
regióne, zvýšenie návštevnosti a tržieb, nové atraktívne služby pre 
návštevníkov galérie, debarierizácia, zvýšenie kvality poskytovania 
služieb, rozvoj expozičných priestorov. Vybudovanie expozičného 
priestoru - mininámestia smerom k Ciachovni, vybudovanie 
vytahu, uprava priestorov pre moderné služby galérie 
21.storočia.

400  Kombinované P Slovensko, POO
Mgr. Miroslava 
Siroková

Orava
Prestrešenie nádvoria Župného domu - sfunkčnenie nádvoria 
na celoročné využívanie pre kultúrno-spoločenské podujatia

idea/štúdia 2023 - 2025

Zvýšenie atraktivity prezentácie kultúrneho dedičstva,  zvýšenie 
návštevnosti a tržieb, zvýšenie počtu aktivít a kvality poskytovania 
služieb, zníženie energetickej náročnosti budovy. Zabezpečenie 
celoročnej prevádzky nádvoria pre podujatia a výstavy. 
Vytvorenie multifunkčného bezbariérového priestoru v Dolnom 
Kubíne. 

500  externé - EU P Slovensko, POO
Mgr. Michal Čajka, 
PhD.

Kysuce
Prístavba k budove Kysuckej hvezdárne - vybudovanie 
priestorov pre planetárium a hygienického zázemia pre 
návštevníkov

idea/štúdia realizuje sa PD 2023 - 2025

Zvýšenie atraktivity prezentácie kultúrneho a prírodného dedičstva a 
zavedenie SMART technológií, popularizácia prírodných a technických 
vied, rozvoj kultúrnej a vzdelávacej ponuky, zvýšenie návštevnosti a 
tržieb. Zútulnenie a zvýšenie komfortu pre návštevníkov. 
Zvýšenie kvality služieb, tendencia opakovaných návštev 
hvezdárne.

300  externé - EU P Slovensko, POO RNDr. Ján Mäsiar

kultúra Kysuce I Rekonštrukcia HLÚŽ
Adaptácia infraštruktúry pre prevádzku vlakových súprav z 
Kysúc na Oravu

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

v príprave
časť sa realizuje v 
rámci opráv
PD na celé nie je

2023 - 2025

Pokračovať v odstraňovaní investičného dlhu, rozvoj turizmu v 
regióne, zvýšenie návštevnosti a tržieb, záchrana stavby pred 
zrútením, záchrana kultúrneho dedičstva, havarijny stav, nové 
atraktívne služby pre návštevníkov pamiatky. Jedinečná technická 
pamiatka, ktorá nemá obdobu v Europe. Doprava z udolia do udolia, 
možnosť celodenného programu.

3 300  externé - EU INTERREG PL - SK OK

Celkom 15 850

Zlepšenie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry 

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

kultúra I
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Oblasť Subregión
Typ 

projektu
Projektový zámer

(názov)
Stručný popis Špecifický cieľ PHRSR Stav prípravy Popíšte stav pripravenosti projektu

Predpokladaný 
termín realizácie

Prečo by mal byť tento projekt 
realizovaný?

Odhadovaný 
rozpočet 

(v tis. EUR)

Zdroj 
financovania

Pracovná poznámka Garant

sociál Liptov N
Program zvyšovania dostupnosti kvalitných 
zamestnancov v sociálnej oblasti

Zavedenie nového učebného  odboru: odborný 
asistent/opatrovateľ

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

pripravený

vydané rozhodnutie o schválení 
vzdelávacieho procesu Ministerstvom 
zdravotníctva; súčasťou siete škôl;  
získaný kód z Ministerstva školstva na 
večernú formu vzdelávania 

2023 - 2025

Zvýšenie odbornosti povolania opatrovateľov v 
sociálnch službách a zatraktívnenie tohto 
povolania pre mladú generáciu (v súčasnosti 
túto prácu vykonávajú prevažne staršie ženy)

500  Kombinované OSV/OŠ

sociál ŽSK I
Zlepšovanie podmienok kvality a riadenie 
rizík v sociálnych službách

Zabezpečenie bezpečnostných štandardov (protipožiarnych, 
evakuačných a pod.) v zariadaniach a dodržanie 
bezpečnostných predpisov

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

v príprave
identifikácia rozsahu investičného dlhu, 
príprava riešení, postupná príprava a 
realizácia vzhľado na naliehavosť stavu

2023 - 2025

Potreba zabezpečiť dodržanie bezpečnostných 
predpisov - stav bezpečnosti v zariadeniach  je 
nedostatočný, ohrozujúci bezpečnosť 
poskytovania sociálnej služby a život klientov

6 500  Kombinované 

iné externé a dotačné zdroje, P Slovensko, 
vlastné zdroje na projektovú prípravu

odhadovaný rozpočet, ktorý bol na aktivity 
stanovený v čase spracovania KRSS 

OSV/OSMaI

sociál ŽSK N Podpora vzniku služieb na podporu rodiny Rozvoj siete centier pre rodinu v kraji

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

v príprave

V súčasnosti máme zriadené existujúce 
Centrum pomoci rodiny v Žiline, ktorého 
udržateľnosť je potrebné podporiť. 
Rovnaké centrum pre rodinu plánujeme 
otvoriť aj v ďalších regiónoch - v regióne 
Turiec je v súčasnosti prijatý 
zamestnanec, ktorý bude pracovať v 
tomto centre, avšak je potrebné doriešiť 
prenájom priestorov od mesta Martin, kde 
plánujeme tieto priestory zriadiť.

2022 - 2025

Zriadenie centier pre rodinu je súčasťou 
Stratégie ŽSK 22+ (účelom vzniku týchto 
rodinných centier pomoci je predchádzať vzniku 
sociálno-patologických javov a kríz v rodine. Má 
slúžiť pre občanov ako kontaktný bod, ktorého 
činnosť je zameraná na zjednodušenie a 
rozšírenie bezplatnej dostupnosti informácií a 
služieb v oblasti prevencie, poradenstva a pod.)

100  Kombinované 
Uvádzame odhadovaný rozpočet, ktorý bol na 
aktivity stanovený v čase spracovania KRSS 
(dokument schválený 9/2019)

OSV

sociál
Horné 

Považie
I Pomáhajme spoločne rodinám

Projekt bude súčasťou existujúceho zariadenia sociálnych 
služieb CSS LÚČ , Hlboká cesta, Žilina, ktorá sa zrekonštruuje; 
Kapacita zariadenia 10 domov sociálnych služieb ambulantná 
forma+  kapacita 20 špecializované zariadenie týždenná forma 

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

pripravený
Spracovaná PD, vydané právoplatné 
stavebné povolenie

2023 - 2024

Neustále sa zvyšujúci dopyt po ambulantnej 
sociálnej službe. Nutná 
modernizácia.Rekonštrukciou zariadenia sa 
kvalitatívne zlepšia podmienky bezpečného, 
dôstojného poskytovania sociálnej služby pre 
prijímateľov sociálnych služieb v zariadení. 

850  Kombinované OSV/OSMaI

sociál Turiec I Krajské Alzheimer - geronto centrum 

Vytvorenie nového špecializovaného zariadenia v Mošovciach 
pre prijímateľov sociálnej služby trpiacich Alzheimerovou 
chorobou a poskytovanie zdravotnej starostlivosti zriadením 
neuropsychiatrických lôžok

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

v príprave
Spracovaná PD;  žiadosť o stavebné 
povolenie

2024-2025
Zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby podľa 
reálneho dopytu a potreby občanov

5 000  Kombinované OSV/OSMaI

sociál Kysuce I Zariadenie sociálnych služieb ANTARES

Projekt zriadenia domova na pol ceste s kapacitou zariadenia 9 - 
rekonštrukcia v súčasnosti nevyužívanej  budovy. Následne 
bude toto zariadenie patriť pod súčasné zariadenie CSS PARK, 
Čadca

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

pripravený
Spracovaná PD, vydané stavebné 
povolenie

2023
Nedostatočné kapacity sociálnej služby domov 
na polceste v rámci  ŽSK

445  externé - EU 

V rámci vyhlásenej výzvy IROP bola podaná 
Žiadosť o NFP v 5/2022 na MIRRI - celkové 
oprávnené výdavky sú v projekte uvedené 428 
745 Eur

OSV/OSMaI

sociál Liptov I
Komunitné služby zamerané na bývanie 
mladých ľudí najmä s poruchou autistického 
spektra s vysokou mierou podpory

Zámer zriadenia špecializovaného zariadenia predovšetkým pre 
osoby s poruchami autistického spektra v Ružomberku.Bude 
zaradené pod súčasné zariadenie TROJLÍSTOK-CSS. Jedná sa o 
výstavbu 1 naprojektovaného "dvojbungalovu pre sociálne 
služby"  (spolu kapacita 12, t.j. 2x6 miest).

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

v príprave Prebieha spracovávanie PD 2023 - 2024

Zvyšujúci sa dopyt po sociálnej službe pre osoby 
s poruchou autistického spektra - počet detí s 
touto diagnózou pribúda; Jediné špecializované 
zariadenie pre deti a dospelých s autizmom v 
celom Žilinskom kraji je v Žiline a túto soc. 
službu poskytuje neverejný poskytovateľ - 
nedostatková služba. Špecializované zariadenie 
pre osoby s autizmom sa odlišuje od  bežnej 
DSS-ky: má viac personálu odborného a 
vyškoleného, prostredie je štruktúrované, 
používajú sa alternatívne formy komunikácie 

468  Kombinované 
P Slovensko, Konečný rozpočet je v štádiu 
prípravy. Uvedená suma je odhad - bude 
upresnené

OSV/OSMaI

sociál Orava I
Transformácia a deinštitucionalizácia Centra 
sociálnych služieb Zákamenné

Zámer deinštitucionalizácie špecializovaného zariadenia a 
domova sociálnych služieb v CSS Zákamenné;        1.Výstavba 
nízko kapacitných  pobytových sociálnych služieb v obci 
Zákamenné 
- s kapacitou do 12 miest 
- vznik služby ZPB, ŠZ,
- forma : celoročný pobyt , 
- pôjde o koedukované zariadenie
Nové zariadenie, dvojdom, v rámci tranformačného plánu sa do 
tohto zariadenia plánujú premiestniť niektorí prijímatelia soc. 
služby zo súčasného pracoviska (Zubrohrala, Zákamenné)                             
2.Výstavba ambulantných služieb v obci Zákamenné
- s kapacitou do 20 miest 
- vznik služby RS,DSS, ŠZ,
- forma : ambulantný pobyt , 
- pôjde o koedukované zariadenie (muži, ženy)
Nové zariadenie. Zariadenie budú využívať prijímatelia soc. 
služby súčasného zariadenia, ale aj noví prijímatelia soc. služby

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

v príprave

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo fin. 
prostriedky na nákup 2 pozemkov. 
Zariadenie má schválený Transformačný 
plán. CSSZákamenné zapojené v 2 
projektoch (Deinštitucionalizácia ZSS - 
Podpora transformačných tímov a tiež v 
projekte  Podpora procesov transformácie 
v CSS Zákamenné

2023 - 2025

Prechod z poskytovania inštitucionálnej 
starostlivosti na komunitné sociálne služby. 
Hlavným cieľom transformácie CSS Zákamenné 
je podpora ľudí so zdravotným postihnutím v 
návrate do prirodzeného komunitného 
prostredia a spoločenského života, vytváranie 
podmienok pre využívanie bežne dostupných 
verejných služieb, nadväzovanie nových 
sociálnych kontaktov, začleňovanie prijímateľov 
do komunity vrátane podpory pri pracovnom 
začleňovaní. Chceme to realizovať predovšetkým 
skvalitnením služieb bývania, vytváraním 
podmienok pre denné aktivity a vytváraním 
podmienok pre súkromný život prijímateľov 
sociálnych služieb.

1 250  Kombinované 

Plán obnovy

V tabuľke uvádzame rozpočet predbežný, ktorý 
bol vyčíslený k 12/2021 a bol stanovený 
nasledovne: k bodu 1 - rozpočet na stavbu bez 
vybavenie 740 tis. Eur, k bodu 2 - rozpočet na 
stavbu bez vybavenia 510 tis. Eur. Finálny 
rozpočet predpokladá navýšenie o 20-30%, bude 
predmetom riešenia.

CSS Zákamenné/OSMaI

sociál
Horné 

Považie
I Projekt poliklinika Bytča

Premiestnenie prijímateľov soc.služieb zo súčasného  zariadenia 
CSS Lúč , pracovisko Bytča - Hrabové do zrekonštruovanej 
budovy polikliniky v Bytči, kapacita zariadenia 30

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

v príprave PD v riešení 2023 - 2024

Modernizácie, inovácie za účelom zvýšenia 
kvality poskytovanej sociálnej služby (v 
súčasnosti sa soc. služba poskytuje v priestoroch 
historického kaštieľa -  nevyhnutné 
premiestnenia prijímateľov soc. služieb do iných 
priestorov)

1 200  Kombinované odhad, rozpočet ešte nie je definovaný OSV/OSMaI

Celkom 16 313
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Oblasť Subregión
Typ 

projektu
Projektový zámer

(názov)
Stručný popis Špecifický cieľ PHRSR Stav prípravy

Popíšte stav 
pripravenosti projektu

Predpokladaný 
termín realizácie

Prečo by mal byť tento projekt 
realizovaný?

Odhadovaný 
rozpočet 

(v tis. EUR)

Zdroj 
financovania

Pracovná poznámka Garant

školstvo a 
šport

ŽSK N Návrh optimalizácie siete škôl
Zefektívnenie vzdelávacieho procesu, efektívna sieť škôl a 
školských zariadneí

1.3 Vybudovať flexibilný a 
adaptabilný systém 
celoživotného vzdelávania

idea/štúdia zámer OŠaŠ 2023 - 2025 Efektívna sieť škôl a školských zariadneí 60  Vlastné zdroje OŠaŠ

školstvo a 
šport

ŽSK I Debarierizácia vybraných stredných škôl

Bezbariérovosť je široký pojem, ktorý zasahuje do každej 
oblasti života najmä osôb s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie. Na základe toho 
pristupujeme k diverzifikácii základných oblastí
bezbariérovosti a cieľov zlepšenia školského prostredia tak, aby 
boli zohľadnené všetky formy 

1.3 Vybudovať flexibilný a 
adaptabilný systém 
celoživotného vzdelávania

v príprave
príprava a výber škôl do 
zapojenia plánu obnovy 

2023 - 2025
Vytvorenie objektívne bezbariérového prostredia 
v plnom rozsahu
pre všetky skupiny účastníkov vzdelávania.

5 000  Kombinované POO  OSMaI

školstvo a 
šport

Orava I SOŠ polytechnická DK Športová infraštruktúra
4.3 Posilniť rozvoj služieb 
pre komunitu

pripravený pripravený na relaizáciu 2023 - 2025
v rámci modernizácie škôl a školských zariadní v 
ZP ŽSK 

1 000  Kombinované Fond na podporu športu OŠaŠ

Horné 
Považie

Modernizácia odborného vzdelávania v ŠOŠ elektrotechnickej 
Žilina

pripravený
projekt je schválený a 
prebieha VO

2023
v rámci modernizácie škôl a školských zariadní v 
ZP ŽSK

3 286  externé - EU Operačný program: IROP  OSMaI

Kysuce
Modernizácia SOŠ - SOŠ Strojnícka KNM - stavebné úpravy 
budovy školy - zateplenie obvodového plášťa, výmena okien

v príprave projekt je podaný 2023
v rámci modernizácie škôl a školských zariadní v 
ZP ŽSK

766  externé - EU Operačný program KŽP

Horné 
Považie

Modernizácia SOŠ - Dopravná akadémia, Žilina - prístavba 
pracoviska

v príprave projekt je podaný 2023
v rámci modernizácie škôl a školských zariadní v 
ZP ŽSK

5 000  Kombinované Operačný program: IROP OŠaŠ

Orava Modernizácia SOŠ - Dopravná akadémia, Žilina v príprave projekt je podaný 2023
v rámci modernizácie škôl a školských zariadní v 
ZP ŽSK

664  Kombinované Operačný program: IROP OŠaŠ

Kysuce
Modernizácia SOŠ - SoŠ stavebná a drevárska Krásno nad 
Kysucou

v príprave projekt je podaný 2023
v rámci modernizácie škôl a školských zariadní v 
ZP ŽSK

338  Kombinované Operačný program: IROP OŠaŠ

Kysuce
Modernizácia SOŠ - SOŠ obchodu a služieb, Čadca – prestavba 
a modernizácia objektu Beskyd

v príprave projekt je podaný 2023
v rámci modernizácie škôl a školských zariadní v 
ZP ŽSK

2 000  Kombinované 
Operačný program: IROP, Príprava 
pre POO

OŠaŠ

Turiec Modernizácia SOŠ - Stredná škola dopravná Martin v príprave projekt je podaný 2023
v rámci modernizácie škôl a školských zariadní v 
ZP ŽSK

600  externé - EU Operačný program: IROP OŠaŠ

školstvo a 
šport

ŽSK N

Duálne vzdelávanie - aktivity na podporu rozvoja povedomia o 
možnosti vzdelávania sa v systéme SDV. Organizovanie aktivít 
na prezentáciu SDV: exkurzie, výstavy, vydanie publikácie k 
brožúre o SDV, exkurzie u zametnávateľov.

1.3 Vybudovať flexibilný a 
adaptabilný systém 
celoživotného vzdelávania

pripravený

aktivity OŠaŠ zamerané 
na realizíciu konferencií, 
seminárov, exkurzií, 
workshopov

2023 - 2025
Zvyšovanie atraktivity odborného vzdelávania a 
prípravy

15  Vlastné zdroje OŠaŠ

školstvo a 
šport

ŽSK N
Talentcentrum - sprostredkovanie aktuálnych informácií 
o stredných školách, súčasných povolaniach a aktuálnej situácií 
na trhu práce. Hlavná zložka kariérového poradenstva v kraji.

1.4 Vytvoriť priestor pre 
rozvoj talentu, nadania a 
kreativity

pripravený

aktivity OŠaŠ zamerané 
na realizíciu konferencií, 
seminárov, exkurzií, 
workshopov

2023 - 2025
Zvyšovanie atraktivity odborného vzdelávania a 
prípravy

40  Vlastné zdroje OŠaŠ

školstvo a 
šport

ŽSK N

Kariérne poradenstvo - zlepšovanie dostupnosti, zväčšenie 
rozsahu  a rozšírenie diapazónu služieb kariérového 
poradenstva zameraného na cieľovú skupinu žiakov základných 
a stredných škôl. Podpora vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie 
a kompetencií kariérových poradcov, realizácia seminárov a 
workshopov za účelom výmeny odborných poznatkov, 
informácií, skúseností a príkladov "dobrej praxe", vytváranie a 
budovanie partnerstiev medzi vzdelávacími, školiacimi, 
poradenskými inštitúciami, službami zamestnanosti a 
zamestnávateľským sektorom, získavanie, prenos a aplikácia 
aktuálnych informáciíí a dátových ukazovateľov do 
poskytovania kariérového poradenstva /aktuálny stav, trendy a 
prognózy vývoja trhu práce/ za účelom usmernenia profesijnej 
orientácie žiakov na perspektívne povolania a zosúladenie ich 
osobnostných predpokladov a záujmov  s potrebami 
regionálneho trhu práce  

1.3 Vybudovať flexibilný a 
adaptabilný systém 
celoživotného vzdelávania

v príprave

aktivity OŠaŠ zamerané 
na realizíciu konferencií, 
seminárov, exkurzií, 
workshopov

2023 - 2025
Zvyšovanie kvality poskytovaných informácií 
žiakom ZŠ v oblasti výchovného a kariérového 
poradenstva

18  Kombinované OŠaŠ

Modernizácia infraštruktúry odborného 
vzdelávania  

1.3 Vybudovať flexibilný a 
adaptabilný systém 
celoživotného vzdelávania

Zvyšovanie atraktivity odborného 
vzdelávania a príravy

školstvo a 
šport

I
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4.3 Posilniť rozvoj služieb 
pre komunitu

5.3 Rozvíjať aktívne 
komunity a posilňovať 
územnú spoluprácu

školstvo a 
šport

ŽSK I Hokejová akadémia Vytvorenie regionálnej hokejovej stredoškolskej akadémie 4.3 Posilniť rozvoj služieb 
pre komunitu

v príprave
príprava štúdie, zámena 
pozemkov, rokovanie o 
projekte

2023 - 2025

Podpora športovej infraštruktúry Strednej 
športovej školy, čím by sa významne skvalitnili, 
posilnili ďalšie možnosti podpory výchovno-
vzdelávací procesu v škole

6 000  Kombinované memorandum o spolupráci OSMAI

školstvo a 
šport

ŽSK I Športová infraštruktúra - granty
Budovanie športovísk a ihrísk, revitalizácie športovísk na 
školách v rámci grantov

4.3 Posilniť rozvoj služieb 
pre komunitu

v príprave
priebežné podľa 
požiadaviek škôl a priority 
žiadostí

2023 - 2025

Modernizácia a rekonštrukciu existujúcej 
športovej infraštruktúry, výstavba novej 
športovej infraštruktúry, zlepšenie materiálno-
technického zabezpečenia športovísk a ihrísk, 
sprístupnenie športovísk žiakom a verejnosti s 
hendikepom.
Podpora rozvoja športu a športových aktivít v 
rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 
voľnočasových aktivít, zdravého životného štýtu, 
podpora reprezentantov, aktívnych športovcov, 
športových nadšencov  i celej verejnosti, - 
podpora motivácie, fyzikého zdravia, motivácie 
a odolnosti/reziliencie v oblasti duševného 
zdravia.

135  Vlastné zdroje 

Mgr. Ľuboš Berešík 
(riaditeľ OŠaŠ), Ing. 

Martina Gajdárová (za 
oblasť športu) 

školstvo a 
šport

ŽSK N Kultúra a klíma na školách

Zlepšenie a zintenzívnenea života v škole s využitím tvorivého 
potenciálu všetkých, ktorí sa podieľajú na školskom živote , 
budovanie otvorenej školy – pozitívnej klímy, wellbeingu, 
manažmentu kvality a  znalostného manažmentu na školách.
Pozitívnu zmenu vo vzdelávaní sa snažíme dosiahnuť pomocou 
reflexie vlastných hodnôt a nachádzania súvislostí medzi 
vlastným prístupom k vyučovaniu a kultúrou školy. Takéto 
budovanie otvorenej školy ako učiacej sa komunity pomáha 
objavovať tvorivý potenciál všetkých, ktorí sa podieľajú na 
školskom živote.

1.3 Vybudovať flexibilný a 
adaptabilný systém 
celoživotného vzdelávania

pripravený v záverečnej fáze 2023 - 2025

Zvysovanie kvality vzdelávania v súlade s 
komplexným rozvojom osobnosti, budovanie 
podporujúceho, tvorivého, bezpečného 
prostredia pre všetkých aktérov zapojených do 
školského života - posilňovanie role s 
organickým rastom tvorivého potenciálu 
človeka, ktorý je súčasťou prosperujúcej 
komunity/krajiny. Ide o koncept rozvoja zvnútra 
školy, autonómneho vedenia/ riadenia školy, 
začínajúc od osobnosti riaditeľa, ide o organický 
rast, tvorivý prístup, nie pod vonkajším tlakom, 
ale s podporou odboru školstva a športu ŽSK.

15  Kombinované Ing. Martina Gajdárová 

Zlepšenie kvality zdelávania a optimalizácia siete škôl a 
školských zariadení

1.3 Vybudovať flexibilný a 
adaptabilný systém 
celoživotného vzdelávania

Zvyšovanie kvality vzdelávania 4 500  externé - EU 
Rozpočet ešte nie je známy
Gymnázium Ružomberok - priprava 
do POO

OŠaŠ

komunitná a športová infraštruktúra RK
4.3 Posilniť rozvoj služieb 
pre komunitu

V rámci modernizácie škôl a školských zariadní 
v ZP ŽSK - veľký modernizačný dlh: vonkajšie 
športovisko + vnútorná telocvičňa

1 000  Kombinované pri kampuse/ nehodnotí sa OŠaŠ

Celkom 30 887

Školský kampus RužomberokLiptov I

pripravený priebežne počas roka 2023 - 2025 V súlade s cieľom stratégie OŠaŠ 450  Kombinované 

školstvo a 
šport

idea/štúdia zámer OŠaŠ 2023 - 2025

OŠaŠ
školstvo a 

šport
ŽSK N Podpora mládeže

podpora mládežníckej politiky, neformálneho vzdelávania 
prostredníctvom grantových programov, aktualizácia stránky 
mojastredna.sk a brožúry SŠ, aktivity podporujúce prevenciu 
sociálno-patologických javov na školách, spolupráca s CPPaP, 
aktivity na podporu a rozvoj športu v kraji - Župná 
kalokagatiam aktivity na podporu a rozvoj talentovanej 
mládeže 
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Oblasť Subregión
Typ 

projektu
Projektový zámer

(názov)
Stručný popis Špecifický cieľ PHRSR

S
ú
l
a
d 
s
o 
s

Stav prípravy
Popíšte stav 

pripravenosti projektu

Predpokladaný 
termín realizácie

Prečo by mal byť tento projekt 
realizovaný?

Odhadovaný 
rozpočet 

(v tis. EUR)

Zdroj 
financovania

Pracovná poznámka Garant

Úsek Žilina - Považský Chlmec (vrátane 180 m dlhého 
cyklomosta ponad Váh), dĺžka 1,3 km

pripravený
Vydané stavebné povolenie, 
prebieha proces VO

2023
Zvýšenie bezpečnosti cyklistov (riešenie mimo 
frekventovaných ciest)

5 000  externé - EU Ing. Mráz

Úseky hranica ŽSK/TSK - Bytča, dĺžka 8,6 km
v príprave

Spracovaná DSP, prebieha 
IČ k zmene ÚR a k novému 
SP

2024 - 2025
Zvýšenie bezpečnosti cyklistov (riešenie mimo 
frekventovaných ciest)

3 500  externé - EU P Slovensko Ing. Mráz

Úsek Varín - Nezbudská Lúčka, dĺžka 2 km v príprave
Vydané ÚR (zatiaľ 
neprávoplatné), spracuváva 
sa DSP

2023 - 2024
Zvýšenie bezpečnosti cyklistov (riešenie mimo 
frekventovaných ciest)

3 000  externé - EU Ing. Mráz

Úsek Teplička nad Váhom - Žilina, dĺžka 0,4 km

prepojenia cyklotrás na VD Žilina, dĺžka 0,5 km
v príprave

Prebieha spracovanie DSP 
(na úsek Teplička nad 
Váhom - Žiilina je vydané 
ÚR)

2024 - 2025
Zvýšenie bezpečnosti cyklistov (riešenie mimo 
frekventovaných ciest)

400  externé - EU Plán obnovy Ing. Mráz

Úsek Lipovec - Sučany, 1,5 mil. eur, dĺžka 7 km 

Sučany - Krpeľany, 2 mil. eur, dĺžka 8 km 
v príprave

Spracovaná DÚR, prebieha 
IČ k vydaniu ÚR a MPV 
pozemkov

2023 - 2025
Zvýšenie bezpečnosti cyklistov (riešenie mimo 
frekventovaných ciest)

3 500  Kombinované P Slovensko, Plán obnovy Ing. Mráz

Informácie pre cestujúcich – Systém Multimodálneho 
plánovania pre cestujúcich

pripravený
prebehlo VO na realizácia I. 
Fázy-  zber a implementáciu 
dát

2023

Zvýšenie atraktívnosti VOD čo bude viesť k 
nárastu počtu prepravených cestujúcich čo má 
v konečnom dôsledku výrazne pozitívny vplyv 
na ŽP.

80  externé - EU P Slovensko riaditeľ odboru dopravy

Rozvoj dispečerského riadenia VOD - vytvorenie potrebných 
modulov a rozhraní DCS IDŽK umožňujúcich pripojenie 
moderných foriem dopravy do procesov v IDS ŽSK

v príprave
príprava podkladov pre 
realizáciu VO

2023

Zvýšenie atraktívnosti VOD čo bude viesť k 
nárastu počtu prepravených cestujúcich čo má 
v konečnom dôsledku výrazne pozitívny vplyv 
na ŽP. Taktiež zvýšenie efektívnosti kontrolnej 
činnosti.

300  externé - EU P Slovensko riaditeľ odboru dopravy

Kysuce I

Infraštruktúra pre IDS ŽSK - Modernizácia a rekonštrukcia 
prestupového uzla (usporiadanie a výstavba priestoru 
autobusovej stanice na moderné prestupné miesto P+R a B+R - 
hrana/hrana) - KNM

v príprave
prebieha príprava podkladov 
pre realizáciu VO, projekt 
pripravený

2023

Zvýšenie atraktívnosti VOD čo bude viesť k 
nárastu počtu prepravených cestujúcich čo má 
v konečnom dôsledku výrazne pozitívny vplyv 
na ŽP.Taktiež významné navýšenie bezpečnosti 
pri prestupe.

1 400  externé - EU P Slovensko riaditeľ odboru dopravy

Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, stavebný objekt "K3-
Prestavby križovatky cesty II/583 s cestou III/011073 a 
sanácia zosuvu v km 14,14-14,95

pripravuje sa prebieha inžinierska činnosť 2023-2025

Zrealizovaním projektu sa zlepší komfort 
účastníkov cestnej premávky na predmetnej 
komunikácii. Zvýši sa bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky. zlepší sa stavebno-technický 
stav mosta.

5 000  externé - EU ŽSK

Rekonštrukcia vybraných úsekov - v súlade s potrebami a 
výsledkami SURDM

pripravený 2023

Zrealizovaním prpjektov sa zlepší komfort 
účastníkov cestnej premávky na predmetnej 
komunikácii. Zvýši sa bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky

13 000  externé - EU 13 000 riaditeľ odboru dopravy

riaditeľ odboru dopravy

Celkom 35 180

Modernizácia a rekonštrukcia vybraných 
úsekov ciest II. a III. triedy v regiónoch 

kraja
Idoprava

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

3.2 Zvýšiť atraktivitu nízko 
emisnej cestnej dopravy a 
nemotorovej dopravy

3.3 Zlepšiť dopravnú 
dostupnosť územia

Integrovaný dopravný systém (IDS)doprava

ŽSK N

doprava ŽSK I
Vážska cyklodopravná trasa (11 úsekov v 

celkovej dĺžke 50,8 km)

ŽSK
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Oblasť Subregión
Typ 

projektu
Projektový zámer

(názov)
Stručný popis Špecifický cieľ PHRSR Stav prípravy

Popíšte stav 
pripravenosti 

projektu

Predpokladaný 
termín realizácie Prečo by mal byť tento projekt realizovaný?

Odhadovaný 
rozpočet 

(v tis. EUR)

Zdroj 
financovania

Pracovná poznámka Garant

Manažérsky informačný systém (MIS) - centrálny MIS pre 
zriaďovateľa zdravotníckych zariadení 

v príprave 2023 - 2025 Zber informácií a kvalitné vyhodnocovanie 400  externé - EU Ing. Kučerák

Nemocničný informačný systém (NIS) - unifikácia a inovácia 
NIS pre nemocnice zriaďované ŽSK

idea/štúdia 2023 - 2025
NIS v nemocniciach sú zastaralé, hrozí výpoveď podpory od 
dodávateľov

1 500  externé - EU Ing. Kučerák

Časť 1 - FBRL, DOS

Časť 2 - v skelete SO 02 - HOSPIC, intenzivistické centrum, 
administratívna časť (kancelárie, práčovňa, výdajňa jedla, 
kaplnka)

zdravotníctvo Orava I
Centrá integrovanej zdravotnej 
starostlivosti

Oravská poliklinika Námestovo

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

pripravený

Projekt týkajúci sa 
Oravskej 
polikliniky 
pripravený na 
realizáciu.

2023
Dostupnosť a komplexnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti na 
jednom mieste

1 080  Kombinované OZ

zdravotníctvo ŽSK I Energetický audit zdravotníckych zariadení Energetický audit v zdravotníckych zariadeniach ŽSK
2.3 Zlepšiť kvalitu ovzdušia a 
znížiť produkciu skleníkových 
plynov

v príprave
Pripravuje odbor 
investičný

2023 - 2025 Riešenie zníženia energetickej náročnosti zdravotníckych zariadení 150  Kombinované 
suma bude upravená na 
základe prebiehajúcich 
rokovaní

OZ

zdravotníctvo ŽSK I Ľudské zdroje v zdravotníctve
Podporný program ŽSK zameraný na zastabilizovanie 
zdravotníckych pracovníkov v Žilinskom kraji

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

pripravený

Projekt sa 
realizuje od r. 
2018, cieľ 
zastabilizovať 
zdravotníckych 
pracovníkov je 
dlhodobý

2023 - 2025
Zastabilizovanie siete, dlhodobo sa eviduje nedostatok zdravotníckych 
pracovníkov, ich fluktuáciu, vysoký vek..

1 050  Vlastné zdroje OZ

Celkom 7 280

Inteligentné zdravotníctvo ŽSK

Oravská poliklinika Námestovo - Dostavba 
polikliniky - objekt SO - 01 pre potreby 
FBRL, DOS a technického zázemia - I. a II. 
Etapa

2023 - 2025
Efektívne využitie priestorov budovy polikliniky na poskytovanie 
následnej zdravotnej starostlivosti

3 100  Kombinované 

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

v príprave

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

zdravotníctvo ŽSK N

zdravotníctvo OZOrava I
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Oblasť Subregión
Typ 

projektu
Projektový zámer

(názov)
Stručný popis Špecifický cieľ PHRSR Stav prípravy

Popíšte stav 
pripravenosti 

projektu

Predpokladaný 
termín realizácie Prečo by mal byť tento projekt realizovaný?

Odhadovaný 
rozpočet 

(v tis. EUR)

Zdroj 
financovania

Pracovná poznámka Garant

2.4 Zabezpečiť ochranu 
prírodných hodnôt

5.3 Rozvíjať aktívne 
komunity a posilňovať 
územnú spoluprácu

RR ŽSK N Podpora rozvoja inovačného ekosystému
Podpora inovačného ekosystému - aktivity vychádzajúce z 
inovačnej stratégie, realizácia Inovačného ocenenia, pôsobenie 
INOVIE

1.2 Podporiť inovačné 
prístupy a výskumno-
inovačné aktivity

pripravený Prebieha realizácia 2023 - 2025 200  Vlastné zdroje 
rozbehnutý proces - plus 
hľadanie externých zdrojov 
na rozvoj - P Slovensko

ORR

RR ŽSK N Adaptácia na zmenu klímy
príprava, návrh a realizácia opatrení v jednotlivých regiónoch 
(adaptácia na zmenu klímy) aj vo väzbe na dokument 
Ozdravenie klímy ŽSK

2.2 Podporiť adaptáciu na 
dopady zmeny klímy

v príprave 2023 - 2025
príprava na klimatické zmeny - prípravné kroky, ako podklad pre 
získavanie externých zdrojov

30  Vlastné zdroje 
plus hľadanie externých 
zdrojov na rrozšírenie aktivít

ORR

RR ŽSK N Projekt LIFE
proces aktualizácie, implementácie a vyhodnocovania plnenia 
programov na zlepšenie kvality ovzdušia

2.3 Zlepšiť kvalitu ovzdušia 
a znížiť produkciu 
skleníkových plynov

pripravený Prebieha realizácia 2023 - 2025 55  externé - EU ORR

Celkom 365

80  Vlastné zdroje pripravený Prebieha realizácia 2023 - 2025RR ŽSK N
Vypracovanie územného plánu VÚC 
Žilinského kraja a príslušných 
územnoplánovacích podkladov

Pokračovanie spracovania územného plánu VÚC rozbehnutý proces ORR
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Oblasť Subregión
Typ 

projektu
Projektový zámer

(názov)
Stručný popis Špecifický cieľ PHRSR Stav prípravy

Popíšte stav 
pripravenosti 

projektu

Predpokladaný 
termín realizácie Prečo by mal byť tento projekt realizovaný?

Odhadovaný 
rozpočet 

(v tis. EUR)

Zdroj 
financovania

Pracovná poznámka Garant

1. SMART prístupy v soc. službách. Zahŕňa nákup 
nasledujúcich položiek: systém na monitorovanie vit.funkcií, 
dohľadový systém pre zariadenia soc. služieb a pre občanov v 
domácom prostredí; nákup techniky (PC vybavenie)

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

Zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnych služieb, zjednodušenie 
prístupu k informáciám; poskytovať kvalitné a efektívne sociálne 
služby; zlepšenie digitálnych zručností

2. Vytvorenie serverovej HCI cloudovej platformy, osadenie 40 
ks meteoastaníc

3.3 Zlepšiť dopravnú 
dostupnosť územia

Zefektívnenie výkonu zimnej údržby ciest II. a III. triedy, monitoring a 
následné zhodnocovanie úrovne kvality ovdušia v dotknutej lokalite.

3. Systém monitoringu návštevnosti a získavania analytických 
dát

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

Vytvorenie prehľadu o vyťaženosti, návštevnosti a záujmu o jednotlivé 
expozície/kultúrne inštitúcie a nastavenie marketingu. Nástroj na 
získavanie primárnych dát - nevyhnutnosť pre manažérske a 
marketingové rozhodnutia.

4. Rozvoj GIS
1.1 Vytvoriť podmienky pre 
udržateľný ekonomický rozvoj 
kraja a jeho regiónov

Rozvoj GIS

Úrad ŽSK ŽSK N Zlepšovanie bezpečnosti IS ŽK a OvZP Riešenie kybernetickej bezpečnosti 
1.1 Vytvoriť podmienky pre 
udržateľný ekonomický rozvoj 
kraja a jeho regiónov

pripravený
Podaný projekt, 

prebieha VO
2023 Naplnenie potrieb zákona o kybernetickej bezpečnosti 360  externé - EU Ing. Kučerák

Úrad ŽSK ŽSK N
Manažment údajov ŽSK - centrálne 
komponenty štátu

Napojenie CSRU (systém centrálnej správy referenčných 
údajov) a Open Data

1.1 Vytvoriť podmienky pre 
udržateľný ekonomický rozvoj 
kraja a jeho regiónov

pripravený 2023
Zvýšenie kvality interných údajov v ŽSK, zlepšenie procesov 
vybavovania agiend

900  externé - EU projekt OP II Ing. Kučerák

Úrad ŽSK ŽSK N
Ekonomický informačný a manažérsky 
systém

Ekonomický informačný a manažérsky systém pre úrad a OvZP 
so samostatnými modulmi (agendami) - dodávka a 
implementácia komplexného ekonomického informačného 
systému,vrátane analýzy potrieb obstarávateľa/užívateľov, 
spracovania návrhu nastavenia systému, migráciu 
jestvujúceho systému, testovanie a implementáciu riešení. 

1.1 Vytvoriť podmienky pre 
udržateľný ekonomický rozvoj 
kraja a jeho regiónov

v príprave 2023 - 2025  externé - EU 
P Slovensko - odhad rozpočtu 
bude doplnený po realizácii 
prípravných fáz

Ing. Gazdíková/ Ing. 
Kučerák

Úrad ŽSK ŽSK N
Podprora rozvoja územia kraja - 
prostredníctvom výziev dotačnej schémy

Nástroj na podporu rozvoja regiónu a realizácie PHSR
5.3 Rozvíjať aktívne komunity a 
posilňovať územnú spoluprácu

pripravený 2023 - 2025 500  Vlastné zdroje OE

Celkom 4 260

legenda:

typ projektu I investičný projekt
N neinvestičný projekt

financovanie externé - EÚ zdroje EÚ + spolufinancovanie ŽSK
(možné) vlastné zdroje vlastné zdroje ŽSK resp. OvZP

externé - iné mimorozpočtové zdroje, napr. ŠR a 
pod.

kombinované kombinácia rôznych vyššie uvedených

stav prípravy idea/štúdia projekt v prvotnej fáze, napr. štúdia, koncept zámeru a pod.
v príprave projekt v procese prípravy, napr. prebiehajú projektové práce, proces získavania povolení, vyjadrení, tvorba rozpočtu, komunikácia s partnermi a pod.
pripravený príprava projektu ukončená, je možné prejsť do realizačnej fázy resp. začať proces VO

Spracovaný a 
podaný projekt na 

MIRRI  v rámci 
výzvy OP II 
vrátane CBA 

analýzy

2023 2 500  externé - EU Úrad ŽSK ŽSK N Moderné technológie v ŽSK pripravený podaný projekt, OP II Ing. Kučerák


