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1. Úvod 
 
V rámci prípravy a realizácie nového  programového  obdobia  2021 – 2027 bude mať územná 
samospráva jednoduchší prístup k financovaniu svojich špecifických rozvojových potrieb 
v konkrétnom území  prostredníctvom využitia integrovaného územného prístupu.  Hlavným 
účelom integrovaného územného rozvoja je zabezpečenie realizácie cielených a prepojených 
intervencií  v rámci viacerých špecifických cieľov Programu  Slovensko 2021 - 2027, efektívne 
využitie rôznych finančných  nástrojov, zdrojov a programov EÚ.  
Nové úlohy partnerov v programovom období 2021 – 2027 sú zabezpečené  prostredníctvom  
Rady partnerstva Žilinského kraja, ktorá predstavuje platformu a nástroj pre územnú 
spoluprácu, je kolektívnym, koordinačným a rozhodovacím orgánom pre trvalú spoluprácu 
sociálno-ekonomických partnerov s cieľom rozvoja územia Žilinského kraja. Rada partnerstva 
koordinuje prípravu a implementáciu integrovanej územnej stratégie a slúži na zabezpečenie 
participatívneho manažmentu integrovaného územného rozvoja Žilinského kraja.  
 
Integrovaná územná stratégia Žilinského kraja (ďalej aj „IÚS Žilinského kraja“) je 
podmnožinou Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského 
samosprávneho kraja 2021+, ktorý predstavuje komplexnú rozvojovú stratégiu kraja. Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ (ďalej aj 
„PHSR ŽSK 2021+“) bol schválený zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja dňa 
26.09.2022.  IÚS Žilinského kraja zohľadňuje aktivity Programu Slovensko 2021 – 2027, ktoré 
je možné implementovať prostredníctvom integrovaného (mimo dopytového) prístupu. 
 
IÚS Žilinského kraja tak umožňuje v programovom období 2021 – 2027 podporiť integrovaný 
územný rozvoj využitím integrovaných územných investícií so zapojením Rady partnerstva 
Žilinského kraja. 
IÚS Žilinského kraja je  implementačnou stratégiou k dokumentu PHSR ŽSK 2021+. 
 
IÚS Žilinského kraja je spracovaná v súlade s Jednotným metodickým rámcom pre prípravu 
integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v Slovenskej republike 
v programovom období 2021 – 2027, vydaným Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“).  
 
Obsah a štruktúra dokumentu IÚS Žilinského kraja vychádza z článku 29 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060. 
Základné požiadavky na obsah IÚS Žilinského kraja tak boli v zmysle Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Európskej rady, a odporúčaní Európskeho výboru regiónov stanovené nasledovne: 

- geografická oblasť, 
- analýza potrieb rozvoja a potenciálu územia, 
- popis integrovaného prístupu k napĺňaniu identifikovaných potrieb a využitia 

potenciálu územia, 
- popis zapojenia partnerov na príprave a implementácii stratégie. 
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Financovanie implementácie IÚS Žilinského kraja sa realizuje prioritne s podporou fondov EÚ 
(granty a finančné nástroje) a iných zdrojov EÚ, vlastných zdrojov vo forme spolufinancovania 
a prípadne súkromných zdrojov.  
 
Význam IÚS Žilinského kraja  spočíva vo vytvorení podmienok pre integrovaný prístup pri 
riešení rozvoja územia, pričom ťažisko  spočíva hlavne v identifikácii a rozpracovaní 
rozvojových tém územia v súlade s politickými cieľmi EÚ, Partnerskej dohody SR a Programu  
Slovensko 2021 - 2027 a vytvorení súboru integrovaných riešení, ktorých realizácia 
maximalizuje synergiu a podporí sociálno-ekonomický rozvoj aj územia. 
 
Špecifické integrované územné riešenia budú tvorené pre jednotlivé regióny kraja 
prostredníctvom projektových zámerov, a to v spolupráci regionálnych a miestnych samospráv 
a partnerov z územia Žilinského kraja. 
 
IÚS Žilinského kraja  je členená nasledovne : Úvod, Vymedzenie územia, Analýza, Strategická 
časť, Popis integrovaného prístupu, Zapojenie partnerov, Vykonávacia časť. 
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2. Geografické vymedzenie územia  
 
IÚS Žilinského kraja je spracovaná pre územie Žilinského samosprávneho kraja. Žilinský kraj 
leží na severozápade Slovenska. Na západe hraničí s Českou republikou a na severe s Poľskou 
republikou. Na východe hraničí s Prešovským samosprávnym krajom, na juhu s 
Banskobystrickým a na juhozápade s Trenčianskym samosprávnym krajom. Žilinský kraj je so 
svojou rozlohou 6 809 km2 tretím najväčším krajom Slovenskej republiky a zaberá 13,8 % 
rozlohy štátu.  
 
Žilinský samosprávny kraj v zmysle územnosprávneho členenia predstavuje samosprávny 
celok regionálnej úrovne NUTS3.  
Územie kraja je členené na 11 okresov (LAU1): Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, 
Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Turčianske 
Teplice.  
 
Územie kraja sa delí na 5 prirodzených regiónov, ktoré sú vnímané ako  samostatné 
strategicko-plánovacie regióny (ďalej aj „SPR“) a tvoria základ územnej integrácie pri 
definovaní jednotlivých integrovaných územných investícií.  
 
Identifikované SPR Žilinského kraja: 

 SPR Horné Považie – okres Žilina, okres Bytča 
 SPR Kysuce – okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto 
 SPR Liptov – okres Liptovský Mikuláš, okres Ružomberok 
 SPR Orava – okres Dolný Kubín, okres Námestovo, okres Tvrdošín 
 SPR Turiec – okres Martin, okres Turčianske Teplice  

.  
V rámci Žilinského kraja sú vytvorené 3 územia udržateľného mestského rozvoja. Územie 
udržateľného mestského rozvoja(ďalej aj „UMR“) je územie jadrového mesta a obcí jeho 
zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie, medzi-komunálna spolupráca a 
implementácia spoločnej stratégie UMR, ktorá zabezpečuje efektívne využitie rozvojového 
potenciálu a riešenie problémov vo funkčne prepojenom území. Územia udržateľného 
mestského rozvoja boli zadefinované na základe ťažísk osídlenia 1. a 2. kategórie podľa 
Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Koncepcie územného rozvoja Slovenska 
2011.  
 
Prehľad UMR v Žilinskom kraji:  

 UMR Liptovský Mikuláš – Ružomberok so zaradenými obcami/mestami: 
o Bešeňová  
o Bobrovník  
o Demänovská Dolina  
o Galovany  
o Gôtovany  
o Ivachnová  
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o Likavka  
o Liptovská Sielnica  
o Liptovská Teplá  
o Liptovské Sliače  
o Liptovský Mikuláš  
o Liptovský Trnovec  
o Lisková  
o Prosiek  
o Ružomberok  
o Štiavnička  
o Turík 
o  Vlachy 

 
 UMR Martin so zaradenými obcami/mestami: 

o Bystrička 
o Diaková 
o Dražkovce 
o Košťany nad Turcom 
o Lipovec 
o Martin 
o Sučany 
o Turčianske Kľačany 
o Vrútky 
o Žabokreky 

 
 UMR Žilina so zaradenými obcami/mestami: 

o Bitarová 
o Divinka 
o Horný Hričov 
o Hôrky 
o Mojš 
o Ovčiarsko 
o Teplička nad Váhom 
o Lietavská Lúčka 
o Višňové 
o Žilina 
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Obrázok 1: Mapa vymedzenia prirodzených regiónov a území UMR v Žilinskom kraji  
 

 
 
 
Zdroj: PHSR ŽSK 2021+ 
Podrobnejšia charakteristika územia je bližšie uvedená v dokumente Program hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+. 
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3. Analýza problémov, potrieb rozvoja a potenciálu územia Žilinského 
kraja  
 
Na základe analýz vykonaných v procese spracovania  PHSR ŽSK 2021+ boli identifikované 
problémy a budúce potreby spojené s ďalším rozvojom Žilinského kraja, ktoré je možné 
v rámci vymedzených prioritných oblastí stručne zhrnúť nasledovne: 

Prioritná oblasť Inovácie a vzdelávanie 
- ekonomika kraja sa výraznejšie neposúva smerom k službám a produktom s vyššou 

pridanou hodnotou (len pozvoľný nárast hrubej pridanej hodnoty a stagnácia výdavkov 
na výskum a vývoj) a smerom k efektívnejšiemu využitiu vnútorného potenciálu územia 

- príležitosťou pre rozvoj je najmä 
o aktivácia a rozvoj výskumných a inovačných kapacít vo väzbe na identifikovaný 

priemyselný, inovačný a výskumný potenciál kraja (biomedicína 
a biotechnológie; informačné a komunikačné technológie; materiály 
a nanotechnológie; pokročilé priemyselné technológie; inteligentná doprava 
a riešenia pre Smart region a Smart  city)  

o rozvoj celoživotného vzdelávania, zlepšenie kvality a obsahu vzdelávania, 
zlepšenie kompetencií pedagógov a užšia spolupráca s praxou 

o zvládnutie digitálnej transformácie v priemysle a službách 
 

Prioritná oblasť Životné prostredie 
- zhoršujúca sa kvalita životného prostredia, znečistenie ovzdušia, nárast produkcie 

odpadu, dopady zmeny klímy, významné rozdiely v napojení obyvateľov na 
environmentálnu infraštruktúru (napr. okres Bytča, resp. problematické 
odkanalizovanie malých obcí napr. na Turci) 

- príležitosťou pre rozvoj je najmä 
o rozvoj obehového hospodárstva v kraji 
o riešenie alternatívneho spôsobu čistenia odpadových vôd v územiach, kde 

výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie, alebo 
vyžaduje neprimerane vysoké náklady  

o rozvoj regionálnej a lokálnej energetiky, zlepšovanie energetickej efektívnosti 
a efektívne využívane OZE 

o implementácia adaptačných opatrení na zmierňovanie dopadov zmeny klímy 
(vodozádržné opatrenia, zelená a modrá infraštruktúra)  
 

Prioritná oblasť Infraštruktúra 
- slabý pokrok výstavby úsekov diaľnic a rýchlostných ciest zaradených do základnej 

siete TEN-T, rastúce dopravné zaťaženie na cestnej sieti v kraji, pretrvávajúci 
investičný dlh v dopravnej infraštruktúre, pokles atraktivity verejnej osobnej dopravy 
a vysoká dopravná nehodovosť 

- príležitosťou pre rozvoj je najmä 
o dokončenie úsekov diaľnic a rýchlostných ciest zaradených do základnej siete 

TEN-T v kraji a jeho kvalitné napojenie na európsku cestnú sieť 
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o modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry 
o budovanie regionálneho IDS vrátane súvisiacej infraštruktúry, zvyšovanie 

atraktívnosti verejnej osobnej dopravy a rozvoj nemotorovej dopravy  
 
Prioritná oblasť Sociálna stabilita 

- prebiehajúce demografické procesy, t. j. spomaľovanie reprodukcie a starnutie 
populácie a nárast podielu osôb v poproduktívnom veku, spojené so zvyšovaním 
nárokov na dostupnosť, kapacity a rôzne formy poskytovania sociálnych služieb 
a služieb zdravotnej starostlivosti (tlak na verejné rozpočty, nároky na poskytovateľov), 
ako aj nepriaznivá veková štruktúra lekárov poskytujúcich základnú zdravotnú 
starostlivosť 

- príležitosťou pre rozvoj je najmä 
o nastavenie efektívneho systému sociálnej starostlivosti s previazaním rôznych 

foriem poskytovania služieb, s využitím moderných (smart) prístupov a 
technológií (vrátane telemedicíny) a jeho prepojenie s oblasťou zdravotnej 
starostlivosti 

o nastavenie systematických intervencií v oblasti vzdelávacieho procesu 
s dôrazom na rozvoj celoživotného vzdelávania aj vo väzbe na potreby v oblasti 
sociálnych služieb  a zdravotnej starostlivosti   

o rozvoj služieb a produktov pre seniorov (strieborná ekonomika) a dostupnosť 
vhodného bývania  aj pre mladých 

o rozvoj služieb pre komunity, vrátane kvalitnej kultúrnej, voľnočasovej 
a športovej infraštruktúry   

o zlepšovanie digitálnej gramotnosti, elektronizácia  služieb a rozvoj spolupráce 
 

Prioritná oblasť Identita a sebestačnosť 
- nedostatočné využívanie potenciálu územia a slabá podpora odbytu a spracovania 

miestnych surovín, produktov; nedostatočné zhodnotenie kultúrneho, prírodného 
a historického potenciálu; konflikt medzi rozvojom cestovného ruchu a záujmami 
ochrany prírody, biodiverzity a krajiny; pozvoľná degradácia špecifického charakteru 
krajiny spojená s úpadkom hospodárenia v kultúrnej krajine a nízka účinnosť nástrojov 
na koordináciu a podporu činností v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja 

- príležitosťou pre rozvoj je najmä 
o stabilizácia a udržateľné využívanie miestneho potenciálu – prírodného, 

kultúrneho, ľudského pre udržateľnú regionálnu a lokálnu ekonomiku 
o zlepšenie kvality služieb cestovného ruchu a vytváranie podmienok pre jeho 

udržateľný rozvoj 
o zvýšenie príťažlivosti kraja, ako miesta pre štúdium, prácu a život a miesta pre 

mladých ľudí  
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Budúci rozvoj Žilinského kraja je podmienený efektívnym zhodnotením jeho špecifického 
potenciálu a potenciálu jeho regiónov, a to najmä: 
 polohového potenciálu, ktorý vyplýva z polohy kraja na križovatke transeurópskych 

dopravných koridorov zaradených do základnej siete TEN-T, z blízkosti priemyselných 
zón Ostravy a Katovíc, z polohy kraja ako súčasti považskej a žilinsko-podtatranskej 
rozvojovej osi, ktorý poskytuje možnosti aj pre cezhraničnú spoluprácu 

 inovačného a výskumno-vývojového potenciálu v oblastiach ako biomedicína a 
biotechnológie; informačné a komunikačné technológie; materiály a nanotechnológie; 
pokročilé priemyselné technológie; inteligentná doprava a riešenia pre Smart region a 
Smart city. Žilinský kraj disponuje druhým najväčším inovačný potenciálom (Inovačný 
potenciál krajov SR), pôsobí tu viacero univerzít, pričom najvýznamnejšia je Žilinská 
univerzita v Žiline (UNIZA), zameraná najmä na výrobné a dopravné systémy, IKT. V 
okolí UNIZA je postavený základ regionálneho inovačného ekosystému, súčasťou 
ktorého sú Výskumné centrum UNIZA, Univerzitný vedecký park UNIZA a 
spolupracujúce pracovisko BioMed v Martine 

 prírodného a kultúrneho potenciálu, jeho zhodnotenie pre udržateľnú regionálnu a 
lokálnu ekonomiku (cestovný ruch, kúpeľníctvo, kultúrno-kreatívny priemysel, 
udržateľné využívanie prírodných zdrojov – voda, pôda, lesy) 

 ľudského a kooperačného potenciálu, ktorý je podporený existenciou siete 
spolupracujúcich partnerov s rôznou oblasťou pôsobenia – napr. oblastné organizácie 
cestovného ruchu, miestne akčné skupiny, rozvojové agentúry, euroregionálne 
združenia, EZUS, klastrové organizácie, nadácie, občianske združenia 

 
Komplexná analýza je súčasťou dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja ŽSK 2021+. 
 
Prehľad kľúčových zistení v rámci prirodzených regiónov kraja: 
 
1. Horné Považie  

 Významná prítomnosť IT sektora v Žiline a okolí zahŕňajúca koncentráciu high-tech 
firiem, startupov a vysoko rozvinutú inovačnú infraštruktúru a infraštruktúru káblových 
optických sietí. 

 Potenciál pre rozvoj nových perspektívnych sektorov podporovaný sieťovaním, 
medzisektorovou spoluprácou a využitia cezhraničného priestoru s výkonnými 
regiónmi v Českej a Poľskej republike. 

 V kontexte rozvoja regiónu je ako významné ohrozenie identifikovaný odliv mladých a 
vzdelaných ľudí, únik talentov a pedagogických zamestnancov do iných regiónov 
(predovšetkým bratislavská aglomerácia) a do zahraničia. 

 Región Horné Považie je prioritne vnímaný ako prostredie, v ktorom kombinácia 
prítomnosti IT sektora a aktívnej Žilinskej univerzity s jej vedecko-výskumnými 
centrami, prítomnosť celého spektra vzdelávacích inštitúcií a prostredia zdravého 
ekonomického mixu územia vytvára multiplikačný efekt s výrazným potenciálom 
ovplyvňovať kvartérny rozvoj územia. 
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 Konkurencieschopnosť regiónu bude závisieť od kvality celoživotného vzdelávania 
a využitia inovácií vo vzdelávaní. 

 V oblasti životného prostredia je výzvou rozvoj obehového hospodárstva a zlepšenie 
nakladania s odpadovými vodami v niektorých oblastiach regiónu. 

 Zvyšuje sa intenzita prejavov dopadov zmeny klímy, problémom je znečistenie 
ovzdušia v meste Žilina a jeho okolí, ktorý je posilnený jeho lokalizáciou v kotline a 
silným dopravným zaťažením. 

 Potreba riešiť zníženie závislosti na fosílnych palivách, zlepšiť energetickú efektívnosť 
a efektívne využívať vhodné obnoviteľné zdroje. 

 Vysoký stupeň očakávaní je v regióne spojený s prevádzkou plne funkčného IDS 
verejnej osobnej dopravy s geografickou pôsobnosťou na celé územie Žilinského kraja, 
prepojeného s IDS na území Trenčianskeho kraja. Pozitívom je začatie realizácie IDS 
vo vybraných častiach ŽSK. 

 Pretrvávajúcim problémom je nedobudovanie D1 v regióne, dôsledkom čoho je 
neúmerné zaťaženie ciest nižšej kategórie s negatívnym dopadom na ich technický stav. 

 V závislosti od výsledkov smerovania prepravných prúdov IAD a VOD k sídelným 
centrám regiónu Žilina, Bytča a Rajec je potrebné zabezpečiť i ich náležitú kvalitatívnu 
a časovú dostupnosť cyklistickou dopravou.  

 Kvalitná digitálna dostupnosť vidieckeho územia Horného Považia si bude vyžadovať 
rozvoj optických sietí poslednej míle. 

 V rámci regiónu je zaznamenaná nerovnomerná dostupnosť ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti (okres Bytča ako okres s najnižším počtom ambulancií). 

 Prítomnosť širokého spektra poskytovaných sociálnych služieb vrátane existujúcej siete 
centier právnej pomoci a pomoci ženám ohrozených násilím. 

 V regióne je identifikovaná nedostatočná kapacita dostupného nájomného bývania 
(okres Bytča patrí k okresom s najnižším podielom v prepočte na 100 obyv.). 

 Región má dobré predpoklady pre rozvoj rôznych foriem turizmu (kúpeľný, kultúrny, 
vidiecky a pod.), pričom jeho atraktivitu môže zvýšiť rozvoj siete cyklistických trás 
a cielené využitie jeho historického a kultúrneho potenciálu. 

 
Vnímanie kľúčových tém v regióne na základe realizovaných prieskumov: 

 zlepšenie dopravnej dostupnosti a stavu dopravnej infraštruktúry 
 zlepšenie stavu životného prostredia – adaptácia na dopady klímy, kvalita ovzdušia, 

obehové hospodárstvo a zlepšovanie environmentálneho povedomia 
 podpora inovačných prístupov, VaV aktivít a rozvoj systému celoživotného vzdelávania 
 zvýšenie atraktivity regiónu – využitie prírodného, kultúrneho a historického potenciálu 

 
2. Kysuce 

 Rozvoj existujúcich sektorov podporovaný sieťovaním, medzisektorovou spoluprácou 
a využitím cezhraničného priestoru s výkonnými regiónmi v Českej a Poľskej republike 
je nevyhnutná podmienka pre zvýšenie ekonomickej aktivity územia.  

 Ekonomika regiónu je významne ovplyvnená pôsobením zahraničných investorov – 
najmä spoločnosťou Schaeffler a firmami napojenými na automobilový priemysel. 
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 Región zaostáva v oblasti inovácií najmä z dôvodu absencie vedecko-výskumnej 
infraštruktúry. 

 Pre budúci rozvoj je významná cielená podpora odborného vzdelávania a prípravy, 
celoživotného vzdelávania a významnej podpory existujúcich a nových mikropodnikov. 

 Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať zavedeniu komunitne vedených verejných 
služieb a podpore podnikania vrátane sociálneho podnikania. 

 Výzvou pre región je digitalizácia a inteligentné riešenia vo všetkých oblastiach života. 
 Región je výrazne ovplyvnený cezhraničným prenosom znečistenia ovzdušia, medzi 

„tradičné“ zdroje znečistenia patrí domáce vykurovanie a doprava.  
 Región je citlivý na prejavy zmeny klímy, najmä z pohľadu vodných zdrojov, a preto je 

v ňom, v porovnaní s inými regiónmi ŽSK, venovaná väčšia pozornosť projektom so 
zameraním na zadržiavanie vody v krajine. 

 Problematické nakladanie s odpadovými vodami v časti regiónu. 
 Región patrí medzi oblasti s veľký podielom lesnej pôdy, vysokou lesnatosťou, ale má 

v porovnaní s inými regiónmi ŽSK aj dlhodobo najhorší zdravotný stav lesov.  
 Oneskorenie prevádzkovania diaľnice D3 znamená pre Kysuce výrazný negatívny 

vplyv vzhľadom na neúnosnú situáciu vysokého dopravného zaťaženia na ceste I/11,  
ktorá funkcie diaľnice supluje. Okrem dopravného vplyvu absencie diaľnice D3 je 
potrebné zdôrazniť kritickú situáciu v produkcii emisií škodlivých látok z 
automobilovej dopravy, ktorá existuje z dôvodu rozsiahlych dopravných kongescií. 

 V rámci zlepšenia dostupnosti regiónu je potrebné zabezpečiť podmienky pre rozvoj 
IDS a aj náležitú kvalitatívnu a časovú dostupnosť cyklistickou dopravou k sídelným 
centrám regiónu Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turzovka, Krásno nad Kysucou. 

 V regióne je zaznamenaný a aj naďalej predpokladaný úbytok počtu obyvateľov 
spojený so zvyšovaním priemerného veku, pričom v regióne sú nedostatočné kapacity 
pobytových a terénnych sociálnych služieb, predovšetkým opatrovateľskej služby. 

 Medzi slabé stránky regiónu patrí nedostatočný počet zamestnancov v zdravotníctve, 
vysoký priemerný vek lekárov, neexistujúca konkurencia poskytovateľov sociálnych a 
zdravotných služieb. 

 V regióne je slabá dostupnosť infraštruktúry pre voľnočasové aktivity v komunite a 
nezáujem aktérov poskytovať komunitné služby. 

 Nerovnomerná dostupnosť dostupného nájomného bývania, pričom však okres Kysucké 
Nové Mesto je okresom s najvyšším podielom „nových“ nájomných bytov. 

 Pozitívom regiónu je blízkosť rozvojových centier v Českej republike a Poľsku ako aj 
rozvinutá tradícia cezhraničnej spolupráce. 

 Medzi obyvateľmi je silný pocit stotožnenia sa s regiónom (vnímanie regionálnej 
identity). 

 Región má zatiaľ nedostatočne využitý potenciál pre rozvoj špecifických foriem 
cestovného ruchu – laznícky turizmus, turizmus orientovaný na rodiny, prírodný 
turizmus, využitie drotárskej tradície, významných historických osobností pre tvorbu 
produktov cestovného ruchu. 

 Pre využitie potenciálu cestovného ruchu je potrebné zlepšiť kvalitu služieb a súvisiacej 
infraštruktúry (vrátane kultúrnej, športovej, voľnočasovej). 
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Vnímanie kľúčových tém v regióne na základe realizovaných prieskumov: 

 zlepšenie dopravnej dostupnosti a stavu dopravnej infraštruktúry a rozvoj nízko 
emisnej mobility, 

 zhodnotenie kultúrneho dedičstva  a rozvoj udržateľného cestovného ruchu 
 zlepšenie stavu životného prostredia – adaptácia na dopady zmeny klímy, energetická 

efektívnosť, kvalita ovzdušia, obehové hospodárstvo a ochrana prírody a biodiverzity 
 podpora rozvoja podnikania a digitalizácie služieb 
 

 
3. Orava 

 Existencia silných zamestnávateľov z oblasti priemyslu viaže na seba sieť finančne 
stabilných malých a stredných podnikov.  

 Príležitosťou pre ďalší rast miestnej ekonomiky je podpora revitalizácie drobného 
ekologicky orientovaného poľnohospodárstva a lesníctva ako významnej formy rastu 
ekonomickej, zelenej a udržateľnej sebestačnosti územia a vytvárania 
diverzifikovaných nových pracovných príležitostí. 

 Je potrebné zosúladiť stredné odborné vzdelávanie a prípravu s potrebami súčasného a 
budúceho trhu práce a podporiť špecifické programy celoživotného vzdelávania, 
podporiť duálne vzdelávanie a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania.  

 Ako jeden z dvoch regiónov Žilinského kraja región Orava nedisponuje verejnou 
infraštruktúrou VaV, a preto je vhodné podporovať vytváranie interných kapacít 
podnikateľských subjektov a ich spoluprácu s inštitúciami VaV v kraji aj formou 
cezhraničnej spolupráce. 

 Nerovnomerná úroveň nakladania s odpadovými vodami (Námestovo) a potreba 
dobudovania environmentálnej infraštruktúry (vodovody, kanalizácie) a identifikácie 
príležitosti pre alternatívne a udržateľné miestne riešenia.   

 Existencia náznakov zavádzania systému obehového hospodárstva s potenciálom na 
jeho ďalší rozvoj. 

 Pozornosť je potrebné venovať existujúcim environmentálnym záťažiam.   
 Vzhľadom na mix vykurovacích médií v regióne a s tým súvisiacu kvalitu ovzdušia 

(najmä okres Námestovo), je potrebné venovať pozornosť ekologizácii vykurovania 
najmä domácností, zlepšovaniu energetickej hospodárnosti a rozvoju využitia OZE. 

 Región reprezentuje špecifický vidiecky typ kultúrnej krajiny, v ktorom sa prelínajú 
lesohospodárske a poľnohospodárske krajinné prvky s vidieckym osídlením, väčšinou 
lokalizovaným v údoliach riek. 

 Región je jediným územím kraja, ktorý vykazuje prirodzený prírastok obyvateľov 
(najmä okres Námestovo), čo okrem iného spôsobuje zvýšené nároky na kvalitnú 
dopravnú obsluhu vidieckej krajiny. 

 Udržateľná mobilita obyvateľov bude vyžadovať zvýšené požiadavky na funkčnosť 
IDS, ale taktiež na kvalitnú a udržovanú sieť ciest I., II. a III. triedy a potrebu 
dobudovania rýchlostnej cesty R3. Rovnako bude potrebné zabezpečiť aj náležitú 
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kvalitatívnu a časovú dostupnosť cyklistickou dopravou k sídelným centrám regiónu – 
mestám Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a Trstená.  

 Ďalší rozvoj služieb bude podmienený dobrou digitálnou dostupnosťou vidieckeho 
územia Oravy. 

 Vzhľadom na vývoj demografie v regióne je zaznamenaná nedostatočná kapacita pre 
deti v predškolskom veku a služieb pre zosúlaďovanie rodinného a pracovného života. 

 V súvislosti so starnutím obyvateľstva (najmä okresy Dolný Kubín a Tvrdošín) bude 
potrebné venovať pozornosť modernizácii a rozvoju sociálnych služieb a ich 
infraštruktúry. 

 Región má historicky dobré väzby a rozvinutú spoluprácu s prihraničnými oblasťami 
Poľska, ktoré je potrebné rozvíjať a využiť pre rozvoj územia. 

 Región so silnou identitou a modelom tradičnej súdržnej rodiny, čo je príležitosťou pre 
rozvoj komunít a komunitne orientovaných služieb. 

 V regióne je potrebné podporiť existujúci potenciál pre rozvoj rôznych foriem 
cestovného ruchu – pamiatky UNESCO, Oravská priehrada a pod. a prírodného 
turizmu. 

 
Vnímanie kľúčových tém v regióne na základe realizovaných prieskumov: 

 zlepšenie dopravnej dostupnosti a stavu dopravnej infraštruktúry vrátane rozvoja 
infraštruktúry pre nízko emisnú mobilitu   

 riešenie problematiky nakladania s odpadom 
 zhodnotenie kultúrneho dedičstva, rozvoj udržateľného cestovného ruchu a podpora 

lokálnej ekonomiky 
 zlepšenie stavu životného prostredia – rozvoj environmentálnej infraštruktúry 

 
 
4. Liptov 

 Podpora malých a stredných podnikov s ekologickou výrobou môže vhodne vyvážiť 
štruktúru regionálnej ekonomiky silne orientovanú na cestovný ruch a podporiť 
udržateľné využívanie vnútorného potenciálu územia v mestách aj na vidieku.  

 Nízke zapojenie akademického sektora reprezentovaného dvoma vysokoškolskými 
inštitúciami do miestnych vecí verejných prostredníctvom transferu know-how a 
aplikovaného výskumu znižuje inovačnú výkonnosť regiónu Liptov.  

 Vznik mestskej funkčnej oblasti Ružomberok – Liptovský Mikuláš ako územia 
udržateľného mestského rozvoja je významnou príležitosťou pre zvýšenie ekonomickej 
výkonnosti regiónu Liptov a pre zvýšenie záujmu mladých ľudí o územie a zlepšenie 
kvality života obyvateľov.  

 Pre trh práce bude v budúcnosti dôležitá cielená migrácia a komplexné programy pre 
marginalizované skupiny obyvateľstva.  

 Obsah vzdelávania na stredných školách bude potrebné prepojiť s novými potrebami 
trhu práce v regióne a posilniť programy a služby celoživotného vzdelávania. 
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 Región je územím so špecifickým potenciálom s vysokým podielom chránených území, 
jedinečným prírodným a kultúrnym potenciálom a s potrebou vyvažovania verejného 
záujmu ochrany prírody a kultúrnych pamiatok s možnosťami rozvoja územia.  

 Atraktivita regiónu a rozvoj cestovného ruchu prinášajú aj problémy spojené napr. 
s dopravou, odpadovým hospodárstvom, nadmernou urbanizáciou krajiny 
či negatívnymi vplyvmi na chránené územia, s ktorými sa bude potrebné vysporiadať. 

 Existencia environmentálnych záťaží a prítomnosť priemyslu s dopadom na životné 
prostredie. 

 Napriek pomerne rozvinutej environmentálnej infraštruktúre sú v regióne obce bez 
verejného vodovodu a problematické je nakladanie s odpadovými vodami v malých 
obciach. 

 Pozitívom je v regióne sa rozvíjajúca myšlienka rozvoja zdieľanej resp. komunitnej 
energetiky. 

 Územie regiónu sa vyznačuje najvyššími hodnotami návštevnosti a prenocovaní v 
cestovnom ruchu na Slovensku. Rezorty cestovného ruchu Liptova (Demänovská 
dolina, Liptovská Mara, Nízke, Západné, Vysoké Tatry, Veľká Fatra) a mobilita 
obyvateľov a návštevníkov si bude vyžadovať zvýšené požiadavky na funkčnosť IDS, 
ale taktiež na kvalitnú a udržovanú sieť ciest a  primerané zabezpečenie dopravnou 
obsluhou vrátane cyklistickej infraštruktúry. 

 Región sa, vzhľadom na prítomnosť dvoch všeobecných nemocníc, ktorých existenciu 
je nutné zachovať, vyznačuje dobrou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti. 

 Región je v rámci kraja územím s najväčším zastúpením marginalizovaných rómskych 
komunít. 

 V regióne je pomerne dobre vybudovaná infraštruktúra cestovného ruchu, zavedená 
silná destinačná značka LIPTOV, dobre fungujúca oblastná organizácia cestovného 
ruchu, pozornosť je však potrebné venovať zvyšovaniu kvality služieb, rozvoju verejnej 
infraštruktúry cestovného ruchu a zhodnoteniu historického a kultúrneho potenciálu. 
 

Vnímanie kľúčových tém v regióne na základe realizovaných prieskumov: 
 rozvoj obehového hospodárstva 
 zlepšenie stavu životného prostredia – adaptácia na dopady klímy, energetická 

efektívnosť, kvalita ovzdušia, obehové hospodárstvo a ochrana prírody a biodiverzity 
 zhodnotenie prírodného a kultúrneho dedičstva  a rozvoj rôznych foriem udržateľného 

cestovného ruchu 
 podpora rozvoja podnikania, rozvoja talentu, kreativity a nadania 
 zlepšenie dopravnej dostupnosti a stavu dopravnej infraštruktúry a rozvoj nízkoemisnej 

mobility 
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5. Turiec 
 Región má vysoký potenciál pre rast podielu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorý 

tvorí nadpriemerne vybudovaná kultúrna infraštruktúra (divadlá, galérie, múzeá, Matica 
slovenská, národný archív), vrátane moderných technológií v oblasti digitalizácie a 
zastúpenie zachovaných tradičných remeselných výrobkov.  

 Pre vedu, výskum a inovácie má rozhodujúci význam vybudovanie medzinárodne 
významnej infraštruktúry a spolupráca Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského a Žilinskej univerzity, s dôrazom na rozvoj medzinárodnej spolupráce a 
spolupráce s MSP v Žilinskom kraji.  

 Spojenie vedy a výskumu v zdravotníctve (BioMed Martin) a plánované investície do 
zdravotníckej infraštruktúry môžu vytvoriť podmienky pre rozvoj striebornej 
ekonomiky a nových produktov cestovného ruchu v regióne.  

 Využitie potenciálu lokálnej ekonomiky (farmy, malí výrobcovia, chovatelia a pod.) je 
predpokladom pre udržanie krajiny a ekonomickej aktivity na vidieku.  

 Nerovnováha na trhu práce môže vzniknúť nedostatočnou tvorbou nových pracovných 
miest pre vybrané skupiny obyvateľstva, ako sú starší zamestnanci a najmä ženy 50+ na 
vidieku.  

 Vznik mestskej funkčnej oblasti Martin ako územia udržateľného mestského rozvoja je 
významnou príležitosťou pre zvýšenie atraktívnosti regiónu. 

 Región je územím so špecifickým potenciálom vzhľadom na jedinečné kúpele - 
Turčianske Teplice, či zdroje minerálnych vôd (Budiš, Kláštorná).  

 Napriek dostatočne rozvinutému zásobovaniu obcí pitnou vodou z verejného vodovodu 
nie je v regióne dostatočne riešené nakladanie s odpadovými vodami v malých obciach. 

 Existencia skládky odpadov v Hornej Štubni a v Martine sú potenciálom pre zámer 
nového technologického zariadenia na materiálové a energetické zhodnocovanie 
odpadov. 

 Výzvou pre región je nedostatočne preskúmaný geotermálny potenciál územia, 
možnosť využitia iných OZE s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia. 

 Oneskorenie prevádzkovania diaľnice D1 spôsobuje vysoké dopravné zaťaženia na 
ceste I/18 (naplnenie kapacity cesty 94 %), ktorá funkcie diaľnice supluje. Okrem 
dopravného vplyvu absencie diaľnice D1 je potrebné zdôrazniť kritickú situáciu v 
produkcii emisii škodlivých látok z automobilovej dopravy, ktorá existuje z dôvodu 
rozsiahlych dopravných kongescií. 

 V závislosti od výsledkov smerovania prepravných prúdov IAD a VOD k sídelným 
centrám regiónu Martin, Turčianske Teplice a Vrútky, je potrebné zabezpečiť aj ich 
náležitú kvalitatívnu a časovú dostupnosť cyklistickou dopravou.  

 Kvalitná digitálna dostupnosť vidieckeho územia Turca si bude vyžadovať rozvoj 
optických sieti poslednej míle.  

 V regióne je najlepšia situácia v počte miest v zariadeniach sociálnych služieb 
a v zariadeniach pre seniorov zo všetkých regiónov ŽSK, avšak slabá dostupnosť 
terénnej opatrovateľskej starostlivosti v oblasti Horný Turiec.   

 Región sa, vzhľadom na prítomnosť Univerzitnej nemocnice Martin, vyznačuje dobrou 
dostupnosťou zdravotnej starostlivosti. 
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Vnímanie kľúčových tém v regióne na základe realizovaných prieskumov: 

 zlepšenie dopravnej dostupnosti 
 rozvoj obehového hospodárstva 
 dostupnosť a kvalita služieb zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, rozvoj 

komunitných služieb 
 zhodnotenie prírodného a kultúrneho dedičstva a rozvoj udržateľného cestovného ruchu 

a spolupráce v regióne 
 podpora inovácií a zlepšenie konkurencieschopnosti regiónu 
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4. Strategická časť IÚS Žilinského kraja 
 
Strategická časť vychádza zo stratégie definovanej v procese tvorby dokumentu PHSR ŽSK 
2021+ a je výsledkom práce a dohody aktérov zapojených do jeho tvorby. 
Cieľom realizácie stratégie je vyvážený a udržateľný rozvoj kraja, kvalitné prostredie a 
spokojní ľudia v kraji a jeho regiónoch, čo je podmienené: 
 dobrým životným prostredím 
 vyhovujúcim pracovným uplatnením, ktoré je podmienené fungujúcou ekonomikou 
 kvalitou a dostupnosťou služieb (sociálnej a zdravotnej starostlivosti, občianskej 

vybavenosti) 
 kvalitným vzdelávaním vrátane celoživotného vzdelávania 
 vyhovujúcou infraštruktúrou (dopravnou, technickou, energetickou, informačnou) 
 možnosťou kultúrneho, športového a voľnočasového vyžitia 
 širokou spoluprácou medzi aktérmi v území 

 
 
Vízia rozvoja Žilinského kraja do roku 2030: 
Žilinský kraj – miesto rozumných a udržateľných riešení pre všetkých. 
 
Hlavný cieľ: 
Žilinský kraj a jeho regióny efektívne zhodnocujú svoj potenciál, pričom sú 
rešpektované limity životného prostredia. Zlepšuje sa ekonomická a sociálna 
stabilita regiónov a vytvárajú sa podmienky pre kvalitný život obyvateľov a 
pôsobenie firiem. Ekonomické ukazovatele a indikátory kvality života                                
v regiónoch kraja sa približujú k priemeru EÚ. 
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Obrázok č. 2: Schéma strategickej časti PHSR ŽSK 2021+ / IÚS Žilinského kraja 
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Keďže IÚS Žilinského kraja tvorí podmnožinu PHSR ŽSK 2021+, prioritné oblasti, strategické ciele a špecifické ciele IÚS Žilinského kraja 
vychádzajú z PHSR ŽSK 2021+.  
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán Programu Slovensko 2021 - 2027 
identifikovalo typy aktivít v rámci špecifických cieľov politiky súdržnosti EÚ, ktorých realizácia je v rozhodovacej kompetencii Rady partnerstva. 
V nasledovnej časti sú v rámci špecifického cieľa IÚS Žilinského kraja identifikované jeho prepojenia na špecifický cieľ Programu Slovensko 
2021 – 2027 a následne uvedené opatrenia Programu Slovensko 2021 – 2027 v rozhodovacej kompetencii Rady partnerstva Žilinského kraja. 

 
 

Prioritná oblasť 1: Inovácie a vzdelávanie 

Strategický cieľ 1: Rozvíjať prostredie pre ekonomiku založenú na inováciách a podpore celoživotného 
vzdelávania 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a jeho regiónov 

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO1.1 ROZVOJ A ROZŠÍRENIE VÝSKUMNÝCH A INOVAČNÝCH KAPACÍT A VYUŽÍVANIE POKROČILÝCH TECHNOLÓGIÍ 

OPATRENIE 1.1.1 Podpora medzisektorovej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a zvyšovanie výskumných a inovačných kapacít 
v podnikoch  

 
RSO1. 2 VYUŽÍVANIE PRÍNOSOV DIGITALIZÁCIE PRE OBČANOV, PODNIKY, VÝSKUMNÉ ORGANIZÁCIE A ORGÁNY VEREJNEJ SPRÁVY 

OPATRENIE 1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov 
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity 

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO1.1 ROZVOJ A ROZŠÍRENIE VÝSKUMNÝCH A INOVAČNÝCH KAPACÍT A VYUŽÍVANIE POKROČILÝCH TECHNOLÓGIÍ 
 
OPATRENIE 1.1.1 Podpora medzisektorovej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a zvyšovanie výskumných a inovačných kapacít v 
podnikoch  
 
RSO1. 2 VYUŽÍVANIE PRÍNOSOV DIGITALIZÁCIE PRE OBČANOV, PODNIKY, VÝSKUMNÉ ORGANIZÁCIE A ORGÁNY VEREJNEJ SPRÁVY 

OPATRENIE 1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3 Vybudovať  flexibilný a adaptabilný systém celoživotného vzdelávania  

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO1.4 ROZVOJ ZRUČNOSTÍ PRE INTELIGENTNÚ ŠPECIALIZÁCIU, PRIEMYSELNÚ TRANSFORMÁCIU A PODNIKANIE 
 
OPATRENIE 1.4.1 Zručnosti pre posilnenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu a budovanie kapacít pre RIS3 
 
RSO4.2 ZLEPŠENIE ROVNÉHO PRÍSTUPU K INKLUZÍVNYM A KVALITNÝM SLUŽBÁM V OBLASTI VZDELÁVANIA, ODBORNEJ PRÍPRAVY 

A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ROZVÍJANÍM DOSTUPNEJ INFRAŠTRUKTÚRY VRÁTANE POSILŇOVANIA ODOLNOSTI PRE DIŠTANČNÉ 

A ONLINE VZDELÁVANIE A ODBORNÚ PRÍPRAVU  
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4 Vytvoriť priestor pre  rozvoj talentu, nadania a kreativity 

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO1.4 ROZVOJ ZRUČNOSTÍ PRE INTELIGENTNÚ ŠPECIALIZÁCIU, PRIEMYSELNÚ TRANSFORMÁCIU A PODNIKANIE 
 
OPATRENIE 1.4.1 Zručnosti pre posilnenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu a budovanie kapacít pre RIS3 
 
RSO4.2 ZLEPŠENIE ROVNÉHO PRÍSTUPU K INKLUZÍVNYM A KVALITNÝM SLUŽBÁM V OBLASTI VZDELÁVANIA, ODBORNEJ PRÍPRAVY 

A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ROZVÍJANÍM DOSTUPNEJ INFRAŠTRUKTÚRY VRÁTANE POSILŇOVANIA ODOLNOSTI PRE DIŠTANČNÉ 

A ONLINE VZDELÁVANIE A ODBORNÚ PRÍPRAVU  
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Prioritná oblasť 2. Životné prostredie 

Strategický cieľ 2: Zachovať prírodné hodnoty a biodiverzitu a podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy 
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie s odpadom 

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO2.6 PODPORA PRECHODU NA OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO, KTORÉ EFEKTÍVNE VYUŽÍVA ZDROJE  
 
OPATRENIE 2.6.1. Podpora vybraných aktivít v oblasti predchádzania vzniku odpadov  
 
OPATRENIE 2.6.2. Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov 
 
OPATRENIE 2.6.3. Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie, recyklácie odpadov vrátane anaeróbneho a aeróbneho spracovania biologicky 
rozložiteľných odpadov  
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2 Podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy 

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO2.4 PODPORA ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY A PREVENCIE RIZIKA KATASTROF A ODOLNOSTI S PRIHLIADNUTÍM NA EKOSYSTÉMOVÉ 

PRÍSTUPY  
 
OPATRENIE 2.4.1 Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami  
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RSO2.7 POSILNENIE OCHRANY A ZACHOVANIA PRÍRODY, BIODIVERZITY A ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY, A TO AJ V MESTSKÝCH 

OBLASTIACH, A ZNÍŽENIA VŠETKÝCH FORIEM ZNEČISTENIA  
 
OPATRENIE 2.7.3. Podpora biologickej a krajinnej diverzity a kvality ekosystémových služieb prostredníctvom udržovania a budovania zelenej 
a modrej infraštruktúry a prevencie a manažmentu inváznych nepôvodných druhov 
 
OPATRENIE 2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách  
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.3 Zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť produkciu skleníkových plynov 

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO2.1 PODPORA ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A ZNIŽOVANIA EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV  
 
OPATRENIE 2.1.2. Znižovanie energetickej náročnosti budov  
 
RSO2.2 PODPORA ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV V SÚLADE SO SMERNICOU (EÚ) 2018/2001 O PODPORE VYUŽÍVANIA ENERGIE 

Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV VRÁTANE KRITÉRIÍ UDRŽATEĽNOSTI, KTORÉ SÚ V NEJ STANOVENÉ  
 
OPATRENIE 2.2.2. Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou  
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt 

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO2.5 PODPORA PRÍSTUPU K VODE A UDRŽATEĽNÉHO VODNÉHO HOSPODÁRSTVA  
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OPATRENIE 2.5.2. Podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO so zameraním 
najmä na územia prioritné z environmentálneho hľadiska mimo dobiehajúcich regiónov  
 
OPATRENIE 2.5.4. Výstavba verejných vodovodov v obciach nad 2 000 obyvateľov a v obciach do 2 000 obyvateľov mimo dobiehajúcich 
regiónov za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami  
 
OPATRENIE 2.5.7. Obnova verejnej stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO 
 
OPATRENIE 2.5.8. Obnova verejných vodovodov v obciach nad 2 000 obyvateľov  
 
 
RSO2.7 POSILNENIE OCHRANY A ZACHOVANIA PRÍRODY, BIODIVERZITY A ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY, A TO AJ V MESTSKÝCH 

OBLASTIACH, A ZNÍŽENIA VŠETKÝCH FORIEM ZNEČISTENIA  
 
OPATRENIE 2.7.3. Podpora biologickej a krajinnej diverzity a kvality ekosystémových služieb prostredníctvom udržovania a budovania zelenej 
a modrej infraštruktúry a prevencie a manažmentu inváznych nepôvodných druhov 
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Prioritná oblasť 3: Infraštruktúra 

Strategický cieľ 3: Infraštruktúra podporujúca udržateľnú mobilitu a technickú vybavenosť zlepšujúca 
kvalitu života 

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

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO2.8 PODPORA UDRŽATEĽNEJ MULTIMODÁLNEJ MESTSKEJ MOBILITY AKO SÚČASTI PRECHODU NA HOSPODÁRSTVO S NULOVOU 

BILANCIOU UHLÍKA  
 
OPATRENIE 2.8.1. Rozvoj verejnej dopravy 
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2 Zvýšiť atraktivitu nízkoemisnej cestnej dopravy a nemotorovej dopravy 

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO2.8 PODPORA UDRŽATEĽNEJ MULTIMODÁLNEJ MESTSKEJ MOBILITY AKO SÚČASTI PRECHODU NA HOSPODÁRSTVO S NULOVOU 

BILANCIOU UHLÍKA  
 
OPATRENIE 2.8.1. Rozvoj verejnej dopravy 
 
OPATRENIE 2.8.2. Podpora cyklodopravy 
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia 

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO3.2 ROZVOJ A POSILŇOVANIE UDRŽATEĽNEJ, INTELIGENTNEJ A INTERMODÁLNEJ VNÚTROŠTÁTNEJ, REGIONÁLNEJ A MIESTNEJ 

MOBILITY ODOLNEJ PROTI ZMENE KLÍMY VRÁTANE ZLEPŠENÉHO PRÍSTUPU K TEN-T A CEZHRANIČNEJ MOBILITY 
 
OPATRENIE 3.2.3. Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie 
a výstavby ciest II. a III. triedy 
 
OPATRENIE 3.2.4. Miestne komunikácie  
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Prioritná oblasť 4: Sociálna stabilita 

Strategický cieľ 4: Dosiahnuť udržateľnú kvalitu života podporenú dostupnosťou služieb  
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1 Udržať a vytvárať dobré pracovné príležitosti 

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO4.1 ZVYŠOVANIE ÚČINNOSTI A INKLUZÍVNOSTI TRHOV PRÁCE A PRÍSTUPU KU KVALITNÉMU ZAMESTNANIU ROZVÍJANÍM SOCIÁLNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY A PODPORU SOCIÁLNEHO HOSPODÁRSTVA  
 
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4. 2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby zdravotnej starostlivosti a sociálne služby 

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO4.3 PODPORA SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ZAČLENENIA MARGINALIZOVANÝCH KOMUNÍT, DOMÁCNOSTÍ S NÍZKYM PRÍJMOM 

A ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN VRÁTANE OSÔB S OSOBITNÝMI POTREBAMI PROSTREDNÍCTVOM INTEGROVANÝCH AKCIÍ VRÁTANE BÝVANIA 

A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
 
RSO4.5 ZABEZPEČENIE ROVNÉHO PRÍSTUPU K ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A ZVÝŠENIE ODOLNOSTI SYSTÉMOV ZDRAVOTNEJ 

STAROSTLIVOSTI VRÁTANE PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI A PODPORY PRECHODU Z INŠTITUCIONÁLNEJ STAROSTLIVOSTI NA RODINNÚ 

A KOMUNITNÚ STAROSTLIVOSŤ  
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.3 Posilniť rozvoj služieb pre komunitu 

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO4.3 PODPORA SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ZAČLENENIA MARGINALIZOVANÝCH KOMUNÍT, DOMÁCNOSTÍ S NÍZKYM PRÍJMOM 

A ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN VRÁTANE OSÔB S OSOBITNÝMI POTREBAMI PROSTREDNÍCTVOM INTEGROVANÝCH AKCIÍ VRÁTANE BÝVANIA 

A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
 
RSO5.2 PODPORA INTEGROVANÉHO A INKLUZÍVNEHO SOCIÁLNEHO, HOSPODÁRSKEHO A ENVIRONMENTÁLNEHO MIESTNEHO ROZVOJA, 
KULTÚRY, PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA, UDRŽATEĽNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU A BEZPEČNOSTI V INÝCH AKO MESTSKÝCH OBLASTIACH 
 
OPATRENIE 5.2.2. Investície zvyšujúce kvalitu verejných politík a odolnosť demokracie prostredníctvom projektov spolupráce v komunite 
občianskej spoločnosti a komunity partnerov a samosprávy, prípadne intervenčné projekty v komunite občianskej spoločnosti a komunity 
partnerov a samosprávy na zvýšenie kvality verejných politík a odolnosť demokracie  
 
OPATRENIE 5.2.3. Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov  
 
OPATRENIE 5.2.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku  
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Prioritná oblasť 5: Identita a sebestačnosť 

Strategický cieľ 5: Atraktívne, konkurencieschopné, odolné a udržateľné regióny 
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti ekosystémových služieb 

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO5.2 PODPORA INTEGROVANÉHO A INKLUZÍVNEHO SOCIÁLNEHO, HOSPODÁRSKEHO A ENVIRONMENTÁLNEHO MIESTNEHO ROZVOJA, 
KULTÚRY, PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA, UDRŽATEĽNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU A BEZPEČNOSTI V INÝCH AKO MESTSKÝCH OBLASTIACH 
 
OPATRENIE 5.2.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku  
 
OPATRENIE 5.2.5. Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry 
podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch  
 

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

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO5.2 PODPORA INTEGROVANÉHO A INKLUZÍVNEHO SOCIÁLNEHO, HOSPODÁRSKEHO A ENVIRONMENTÁLNEHO MIESTNEHO ROZVOJA, 
KULTÚRY, PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA, UDRŽATEĽNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU A BEZPEČNOSTI V INÝCH AKO MESTSKÝCH OBLASTIACH 
 
OPATRENIE 5.2.5. Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry 
podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch  
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.3 Rozvíjať aktívne komunity a posilňovať územnú spoluprácu 

Prepojenie na ŠC Programu Slovensko:  
RSO5.2 PODPORA INTEGROVANÉHO A INKLUZÍVNEHO SOCIÁLNEHO, HOSPODÁRSKEHO A ENVIRONMENTÁLNEHO MIESTNEHO ROZVOJA, 
KULTÚRY, PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA, UDRŽATEĽNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU A BEZPEČNOSTI V INÝCH AKO MESTSKÝCH OBLASTIACH 
 
OPATRENIE 5.2.1. Investície do rozvoja administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych samospráv a MNO 
pôsobiacich v komunite alebo partnerov pôsobiacich v komunite  
 
OPATRENIE 5.2.2. Investície zvyšujúce kvalitu verejných politík a odolnosť demokracie prostredníctvom projektov spolupráce v komunite 
občianskej spoločnosti a komunity partnerov a samosprávy, prípadne intervenčné projekty v komunite občianskej spoločnosti a komunity 
partnerov a samosprávy na zvýšenie kvality verejných politík a odolnosť demokracie  
 
 
 
Prehľad väzieb medzi opatreniami Programu Slovensko 2021 – 2027, cieľmi a integrovanými riešeniami IÚS Žilinského kraja je spracovaný 
v Prílohe č. 1. 
 



Integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - návrh 
 

 
32 

Verzia 1.0 

5. Opis integrovaného prístupu  
 
Nastavenie integrovaného prístupu na riešenie identifikovaných potrieb rozvoja a potenciálu 
územia Žilinského kraja a jeho regiónov vychádza z Jednotného metodického rámca pre 
prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v Slovenskej 
republike v programovom období 2021 – 2027 vydaným Ministerstvom investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.  
V rámci územia Žilinského kraja je cieľom integrovaného prístupu vzájomné prepojenie 
investícií v rámci územia s ambíciou čo najväčšieho socioekonomického efektu, tzn. aby došlo 
k maximálnej funkčnej previazanosti jednotlivých úrovní integrácie plánovaných investícií.  
 
Integrácia investícií je dosahovaná na nasledovných úrovniach:  

 Tematická – kombinácia aktivít v rámci viac ako jedného špecifického cieľa politiky 
súdržnosti EÚ alebo v rámci viac ako jedného opatrenia jedného špecifického cieľa;  

 Územná – kombinácia aktivít realizovaných na spojitom území, bez ohľadu na 
administratívne hranice obcí;  

 Organizačná – kombinácia aktivít rôznych zainteresovaných strán a partnerov v 
území;  

 Finančná – investícia môže integrovať aktivity podporené prostredníctvom zdrojov 
Programu Slovensko 2021 - 2027. V prípade kombinácie zdrojov Programu 
Slovensko 2021 – 2027 a iných zdrojov podpory, hovoríme o integrovanom 
investičnom balíku, pričom časť aktivít financovaných mimo mechanizmu 
integrovaných územných investícií (t.j. podpora z EFRR vo vybraných špecifických 
cieľoch kohéznej politiky) je implementovaná v zmysle pravidiel implementácie 
predmetného zdroja financovania.  

 
V rámci IÚS Žilinského kraja je dôraz kladený na územnú a tematickú integráciu s previazaním 
na integráciu aktérov – zapojených subjektov zo súkromného a neziskového sektora. 
 
 
 
Pre napĺňanie IÚS Žilinského kraja sú navrhnuté nasledovné integrované riešenia, ktoré 
spoločne vytvárajú funkčný a prepojený celok: 

1. Zelený kraj 
2. Atraktívny kraj 
3. Sociálny (súdržný) kraj 
4. Moderný (rozumný) kraj 

 
Každé integrované riešenie obsahuje opatrenia/ aktivity, ktoré budú napĺňané prostredníctvom 
konkrétnych projektových zámerov. Tieto budú definované pre jednotlivé prirodzené regióny 
kraja (Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava, Turiec), ktoré predstavujú špecifické strategicko-
plánovacie regióny Žilinského kraja.  
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Projektové zámery, ktoré vstupujú do viacerých integrovaných riešení sú označované ako 
prierezové. Integrované riešenia vychádzajú z PHSR ŽSK 2021+ a sú definované aj vo 
väzbe na aktivity podporované v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027.  
  
Integrované územné riešenia a k nim prislúchajúce projektové zámery budú dopĺňané 
a aktualizované na základe priebežného procesu identifikácie relevantných projektov z územia 
a ich následného posúdenia podľa dohodnutých kritérií v rámci implementácie IÚS Žilinského 
kraja. 
 
Popis integrovaných riešení 
 

1:  Zelený kraj 

Integrované riešenie sa zameriava na oblasť adaptácie na zmenu klímy, hospodárenie 
s vodou, energetickú efektívnosť, obehové hospodárstvo a využívanie lokálnych zdrojov.  

Návrh reaguje na identifikované problémy spojené s klimatickými zmenami a ich prejavmi, 
neexistenciou lokálnej a regionálnej energetickej koncepcie, nadpriemernou spotrebou tepla, 
slabým postupom v plnení záväzkov v oblasti environmentálnej infraštruktúry, nízkou mierou 
recyklácie, zhoršenou kvalitou ovzdušia v niektorých oblastiach kraja a reflektuje potrebu 
zachovania biodiverzity (vysoký podiel cenných území v kraji a ich ochrana vo väzbe na 
udržateľný rozvoj). 

Väzba na prioritnú oblasť PHSR ŽSK 2021+/ IÚS: Prioritná oblasť 2, Prioritná oblasť 4 
a príspevok k ďalším prioritným oblastiam 

Väzba na cieľ politiky súdržnosti: CP2   

 

Cieľ: prispieť k ochrane a starostlivosti o životné prostredie, zlepšiť dostupnosť 
environmentálnej infraštruktúry a podporiť dosiahnutie environmentálnych a klimatických 
záväzkov   

Indikátor:  
podiel obyvateľov napojených na kanalizáciu s čistením odpadových vôd 
emisie znečisťujúcich látok 
podiel komunálneho odpadu ukladaného na skládku 
 
Opatrenia/ aktivity: 
Zlepšovanie energetickej efektívnosti 
Podpora využívania OZE 
Budovanie modrej a zelenej infraštruktúry (aj implementácia vodozádržných opatrení) 
Podpora diverzity a ekosystémových služieb (prírodné dedičstvo, verejné priestranstvá, zeleň 
..) 
Rozvoj a skvalitnenie vodohospodárskej infraštruktúry 
Obehové hospodárstvo 
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Územie: Žilinský kraj a jeho prirodzené regióny (SPR) 

Prierezová téma a väzba na integrované riešenia: 

Digitalizácia  procesov a využitie „inteligentných“ riešení 
Atraktívny kraj 
Sociálny kraj 

Predpokladaná alokácia: bude doplnené 

Zapojenie partnerov: 
Podľa kompetencií a charakteru projektu – štátna správa, regionálna a miestna samospráva, 
sociálno-ekonomickí partneri  
 
2:  Atraktívny kraj 

Integrované riešenie sa zameriava na zlepšenie atraktívnosti kraja pre obyvateľov 
a návštevníkov so zameraním na rozvoj podmienok pre udržateľnú mobilitu, zlepšenie služieb 
cestovného ruchu a rozvoj a zhodnotenie kultúrneho, prírodného a historického potenciálu 
kraja.  

Návrh reaguje na identifikované problémy spojené s problematickou dostupnosťou, 
nedostatočnou infraštruktúrou nemotorovej dopravy, vysokou nehodovosťou a nárastom 
individuálnej automobilovej dopravy. Reaguje aj na konflikt medzi rozvojom cestovného ruchu 
a záujmami ochrany prírody a krajiny (cca 60% podiel územia kraja sú územia s rôznym 
stupňom ochrany), nedostatočné zhodnotenie kultúrneho, prírodného a historického potenciálu 
a nedostatočnú ponuku a kvalitu služieb v cestovnom ruchu  

Väzba na prioritnú oblasť PHSR ŽSK 2021+/ IÚS: Prioritná oblasť 3, Prioritná oblasť 5 
a príspevok k ďalším prioritným oblastiam 

Väzba na cieľ politiky súdržnosti: CP2 , CP3, CP5  

Cieľ: podporiť rast atraktívnosti regiónov ako miesta pre život a oddych, podporiť lokálnu 
ekonomiku zhodnocujúcu kultúrny a prírodný potenciál územia a rozvoj udržateľného 
cestovného ruchu 

Indikátor:  
rozsah integrovanej dopravy – počet liniek verejnej osobnej dopravy zapojených do IDS 
nové/modernizované úseky cestnej a železničnej siete  
dĺžka nových komunikácií kostrovej siete ŽSK vyhradených pre cyklistickú dopravu  
počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach  
počet návštevníkov zariadení kultúry ŽSK   
 

 
Opatrenia/ aktivity: 
Rozvoj verejnej dopravy, IDS a cyklodopravy 
Modernizácia a výstavba ciest II. a III. triedy, miestnych komunikácií 
Rozvoj infraštruktúry CR 
Rozvoj infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity 



Integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - návrh 
 

 
35 

Verzia 1.0 

Zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva   
 
Územie: Žilinský kraj a jeho prirodzené regióny (SPR) 

Prierezová téma a väzba na integrované riešenia: 

Digitalizácia  procesov a využitie „inteligentných“ riešení 
Zelený kraj 
Sociálny kraj 

Predpokladaná alokácia: bude doplnené 
 
Zapojenie partnerov: 
Podľa kompetencií a charakteru projektu – štátna správa, regionálna a miestna samospráva, 
sociálno-ekonomickí partneri 
 
3:  Sociálny (súdržný) kraj 

Integrované riešenie sa zameriava na zlepšenie podmienok pre život obyvateľov 
prostredníctvom zlepšovania dostupnosti a skvalitňovania zdravotnej starostlivosti a sociálnych 
služieb, zlepšovanie bezpečnosti, dostupnosti vhodného bývania, sociálnej infraštruktúry 
a podmienok pre rozvoj komunít.  

Návrh reaguje na identifikované problémy spojené s  demografickým vývojom v kraji a jeho 
regiónoch – trend starnutia a úbytku populácie, odchod mladých z regiónu a zvyšujúce sa 
nároky na sociálnu a zdravotnú starostlivosť a ich integráciu pri dlhodobej starostlivosti, 
nevyužívanie nových prístupov v zabezpečovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti, nárast 
vekom podmienených ochorení (cukrovka, demencia), nepriaznivú vekovú štruktúru lekárov 
poskytujúcich základnú zdravotnú starostlivosť a potrebu zlepšenia zdravotného stavu 
obyvateľov.   

Väzba na prioritnú oblasť PHSR / IÚS: Prioritná oblasť 4, Prioritná oblasť 5 a príspevok 
k ďalším prioritným oblastiam 

Väzba na cieľ politiky súdržnosti: CP4, CP5   

Cieľ: zabezpečiť sociálnu stabilitu a podmienky pre plnohodnotný život obyvateľov, so 
zohľadnením špecifických potrieb znevýhodnených alebo ohrozených skupín obyvateľov  
a rozvoj komunít; hľadať riešenia pre udržateľný systém zdravotnej starostlivosti 
a poskytovania sociálnych služieb; podporiť zdravý životný štýl – preventívne programy a 
aktívne starnutie    

Indikátor:  
počet zariadení sociálnych služieb  
počet miest v zariadeniach sociálnych služieb 
počet trestných činov a inej protispoločenskej činnosti  
objem finančných prostriedkov na podporu komunitného života 
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Opatrenia/ aktivity: 
Modernizácia a dobudovanie zariadení dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti  
Zlepšovanie podmienok pre rozvoj komunitných sociálnych služieb 
Zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti vrátane rozvoja ambulantnej starostlivosti a 
centier  integrovanej  zdravotnej starostlivosti 
Infraštruktúra bývania pre odkázané skupiny obyvateľov 
Rozvoj sociálnej infraštruktúry 
 
Územie: Žilinský kraj a jeho prirodzené regióny (SPR) 

Prierezová téma a väzba na integrované riešenia: 

Digitalizácia  procesov a využitie „inteligentných“ riešení 
Atraktívny kraj 
Moderný kraj 

Predpokladaná alokácia: bude doplnené 

Zapojenie partnerov: 
Podľa kompetencií a charakteru projektu – štátna správa, regionálna a miestna samospráva, 
sociálno-ekonomickí partneri 
 
4:  Moderný kraj 

Integrované riešenie sa zameriava na podporu ekonomického rozvoja, aktiváciu a rozvoj 
výskumných a inovačných kapacít a podporného regionálneho inovačného ekosystému, na 
zlepšenie kvality a obsahu vzdelávania a úzke prepojenie vzdelávania s praxou, implementáciu 
inovatívnych riešení v činnosti samosprávy, zvládnutie digitálnej transformácie v priemysle a 
službách a rozvoj príslušných kapacít.  

Návrh reaguje na identifikované problémy spojené so spomalením dynamiky rozvoja, 
stagnáciou výdavkov na výskumno - vývojové a inovačné aktivity, štruktúrou priemyslu a jeho 
silnou orientáciou na sektor automotive, slabú pripravenosť územnej samosprávy a schopnosť 
reagovať na výzvy spojené s nástupom nových technológií, krízových javov a s tým súvisiacimi 
nárokmi na ľudský kapitál a celoživotné vzdelávanie.   

Väzba na prioritnú oblasť PHSR / IÚS: Prioritná oblasť 1, Prioritná oblasť 5 a príspevok 
k ďalším prioritným oblastiam 

Väzba na cieľ politiky súdržnosti: CP1, CP4, CP5   

Cieľ: podporiť inovačné prístupy v regióne, tvorbu výskumných prepojení a väzieb medzi  
výskumno-vývojovým prostredím a praxou, podporiť implementáciu smart riešení 
uľahčujúcich život občanov a zlepšujúcich kvalitu verejných služieb, zvyšovať úroveň 
digitalizácie a rozvíjať vzdelávanie reagujúce na podnety praxe 

Indikátor:  
výdavky na vedu a výskum  

výsledky národného testovania študentov - maturita  
účasť 25 – 64-ročných na vzdelávaní   
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pilotné aktivity a projekty 
 
 
Opatrenia/ aktivity: 
Rozvoj spolupráce v oblasti VaVaI a podpora inovačných aktivít 
Inteligentné riadenia a inovatívne riešenia v činnosti samosprávy 
Rozvoj personálnych kapacít  v regiónoch 
Modernizácia vzdelávacej infraštruktúry vrátane podmienok pre neformálne a voľnočasové 
vzdelávanie  
Podpora praktického vyučovania – napr. duálne vzdelávanie, vyučovanie na pracovisku, 
vrátane jeho inovácie 
 
Územie: Žilinský kraj a jeho prirodzené regióny (SPR) 

Prierezová téma a väzba na integrované riešenia: 

Atraktívny kraj 
Zelený kraj 
Sociálny (súdržný) kraj 

Predpokladaná alokácia: bude doplnené 

Zapojenie partnerov: 
Podľa kompetencií a charakteru projektu – štátna správa, regionálna a miestna samospráva, 
sociálno-ekonomickí partneri 
 
 
Schéma integrovaných riešení a štruktúra informácií o integrovanom územnom riešení sú 
uvedené v Prílohe č. 2. 
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6. Zapojenie partnerov do prípravy a plnenia Integrovanej územnej 
stratégie Žilinského kraja 
 
Jedným z dôvodov výberu koncepcie integrovaných územných stratégií a nadväzujúcich 
integrovaných územných investícií v programovom období 2021-2027 je akceptovanie princípu 
„zdola nahor“ a akceptovanie požiadavky riešiť špecifické potreby regiónov a využívať 
možnosti legislatívy EÚ, kedy členský štát môže podporovať integrovaný územný rozvoj na 
základe stratégií územného alebo miestneho rozvoja prostredníctvom integrovaných územných 
investícií. Integrované územné investície budú definované prostredníctvom projektových 
zámerov pripravených v spolupráci regionálnych a miestnych samospráv a partnerov v území 
Žilinského kraja.  
 
Integrovaná územná stratégia Žilinského kraja (ďalej aj „IÚS Žilinského kraja“) je 
podmnožinou PHSR ŽSK2021+, ktorý bol spracovaný za aktívnej účasti spektra expertov a so 
zapojením partnerov a verejnosti. V rámci procesu spracovania bolo vytvorených 10 
pracovných skupín – 5 tematických pracovných skupín a 5 územných pracovných skupín. 
Prehľad členov projektového tímu a pracovných skupín je uvedený na www.hrajzakraj.sk .  
Široká laická a odborná verejnosť bola o procese informovaná a mala možnosť zapojiť sa do 
procesu tvorby PHSR ŽSK 2021+ aj prostredníctvom: 

- komunikačných kanálov (web a facebook hrajZAkraj) 
- prieskumu medzi obyvateľmi v regiónoch (august – september 2021) zameraného 

na vnímanie pozitív a negatív v kraji  
- on-line diskusných fór, ktoré sa realizovali na prelome novembra a decembra  2021  
- verejných prezentácií v regiónoch kraja, ktoré boli realizované na prelome apríla a mája 

2022. 
 
Do procesu tvorby bola zapojená aj Rada partnerstva Žilinského kraja, ktorá bola o postupe 
a výstupoch informovaná v rámci svojich zasadnutí dňa 25.2.2021, 30.6.2021, 1.2.2022 
a 27.10.2022. 
 

Subjekty zapojené do plnenia IÚS Žilinského kraja 
 

1. Rada partnerstva Žilinského kraja   
Rada partnerstva je vytvorená v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 121/2022 Z. z. o 
príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za spolupráce 
subjektov miestnej a regionálnej samosprávy a jej pôsobenie upravuje Štatút Rady 
partnerstva. Ide o regionálnu platformu, ktorá sa skladá z členov zastupujúcich jednak Žilinský 
samosprávny kraj, miestnu územnú samosprávu (mestá, obce a združenia obcí) a štát, ale aj 
podnikateľský a akademický sektor, zástupcov z oblasti vzdelávania a občiansku spoločnosť v 
území kraja.    
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Úlohy Rady partnerstva na základe zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej 
únie:   

a) koordinuje prípravu a realizáciu integrovanej územnej stratégie, prostredníctvom ktorej 
sa realizuje integrovaná územná investícia, 

b) schvaľuje integrovanú územnú stratégiu, 
c) schvaľuje projektové zámery integrovanej územnej investície, ktorých predmet patrí do 

jej pôsobnosti. 
 
Predsedom RP je predseda Žilinského samosprávneho kraja.    
Rada partnerstva Žilinského kraja sa skladá zo 4 komôr:  

1. Komora regionálnej samosprávy, 
2. Komora miestnej samosprávy, 
3. Komora sociálno-ekonomických partnerov, 
4. Komora štátnej správy. 

Administratívnym zázemím Rady partnerstva Žilinského kraja je Technický 
sekretariát. Zoznam členov Rady partnerstva Žilinského kraja je zverejnený na webstránke 
ŽSK. 
 

2. Regionálne rady partnerstva    
Na účely efektívnejšieho regionálneho plánovania je územie Žilinského samosprávneho kraja 
rozdelené na 5 strategicko-plánovacích regiónov:   

 Horné Považie,     

 Kysuce,     

 Liptov,     

 Orava,     

 Turiec.  

V každom z týchto regiónov, v rámci spolupráce regionálnych združení miest a obcí a obcí, 
ktoré nie sú v nich združené, je vytvorená Regionálna rada partnerstva, ktorá má svojho 
zástupcu v komore miestnej samosprávy Rady partnerstva Žilinského kraja. Regionálne rady 
partnerstva sú zapojené do procesu prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia IÚS 
Žilinského kraja a do tvorby zoznamu aktivít na zaradenie do IÚS. 
   

3. Kooperačné rady udržateľného mestského rozvoja (UMR)   
Kooperačné rady UMR sú kľúčovým inštitucionálnym mechanizmom pre rozvoj mestského 
územia UMR prostredníctvom IÚS UMR a ich implementáciu v rámci Programu Slovensko 
2021 - 2027. Sú špecifickým typom  strategicko-plánovacieho regiónu, pričom v záujme 
koordinácie je zástupca Kooperačnej rady členom Rady partnerstva Žilinského kraja bez 
hlasovacieho práva.  
 

4. Tematické komisie    
Tematické komisie tvoria pracovný organizačný rámec, ktorý môže byť zložený z členov Rady 
partnerstva a externých expertov. Tematické komisie sa podieľajú na vypracovaní IÚS v danej 
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tematickej oblasti, na navrhovaní aktivít a na monitorovaní a hodnotení realizácie projektov 
IÚI.  
 

5. Ďalší relevantní partneri a verejnosť 
V záujme informovania celého spektra ďalších možných partnerov a verejnosti zaujímajúcich 
sa o rozvoj Žilinského kraja bude pokračovať informovanie a zber podnetov prostredníctvom 
informačných kanálov využitých pri tvorbe PHSR ŽSK 2021+, konkrétne 
https://www.hrajzakraj.sk/ a https://www.facebook.com/HrajZAkraj/ . 
 
Štruktúra riadenia implementácie integrovaných územných investícií je stanovená v súlade so 
znením článku 29 Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) a Zákona č. 
121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie. Mechanizmus implementácie 
integrovaných územných investícií je založený na princípe partnerstva, pričom viacúrovňové 
riadenie sa uplatňuje najmä pri príprave, schvaľovaní, implementácií, monitorovaní 
a hodnotení integrovaných územných investícií, ktoré sa vykonáva v partnerstve zástupcov 
samospráv, štátnej správy a sociálno-ekonomických partnerov. 
 
 
 

  



Integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - návrh 
 

 
41 

Verzia 1.0 

7. Vykonávacia časť IÚS Žilinského kraja 
 
Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie 
S ohľadom na definovaný územný rozmer a princípy tvorby IÚS Žilinského kraja je navrhnutý 
model koordinácie procesov strategického plánovania v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorý 
je využitý pri tvorbe a následnej implementácii PHSR ŽSK 2021+, ale aj pri implementácii IÚS 
Žilinského kraja. 
 
Model zahŕňa úroveň strategicko-plánovacieho (prirodzeného) regiónu reprezentovanú 
Regionálnou radou partnerstva regiónu, úroveň mestského rozvoja a regionálnu úroveň  
reprezentovanú Radou partnerstva Žilinského kraja a definuje spôsob ich prepojenia a 
koordinačné procesy. 
Kľúčovým inštitucionálnym mechanizmom na stanovenie územných cieľov na úrovni regiónu 
Žilinského kraja prostredníctvom IÚS Žilinského kraja a ich implementáciu v rámci Programu 
Slovensko 2021-2027 je Rada partnerstva Žilinského kraja. 
 
 
Obrázok č. 3: Schéma modelu riadenia regionálneho rozvoja   
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Monitorovanie a hodnotenie  
Cieľom monitorovania IÚS Žilinského kraja je sledovať pokrok dosiahnutý pri realizácii 
stratégie. Cieľom hodnotenia IÚS Žilinského kraja je posúdiť účinnosť, efektívnosť a vplyv 
stratégie na stanovený hlavný cieľ a víziu rozvoja Žilinského kraja. Monitorovanie 
a hodnotenie IÚS Žilinského kraja sa bude vykonávať minimálne raz ročne k 31.12. príslušného 
kalendárneho roka v zmysle programovej dokumentácie Programu Slovensko 2021 – 2027. 
Podklady pre zabezpečenie monitorovania a hodnotenia IÚS Žilinského kraja vypracováva 
Technický sekretariát Rady partnerstva. Podklady sú následne predložené na schválenie Rade 
partnerstva. 
 
Indikatívny finančný rámec 
V rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 bola vyčlenená pre realizáciu IÚS v priamej 
rozhodovacej právomoci regiónov alokácia vo výške 1 136 778 567 EUR. 
Alokácia vyčlenená MIRRI SR pre IÚS Žilinského kraja je vo výške 107 409 920 EUR. 
Zreálnenie prerozdelenia tejto alokácie (prípadná modifikácia technokratického prerozdelenia) 
pre jednotlivé opatrenia Programu Slovensko 2021 – 2027 bude zrealizované po zverejnení 
programovej dokumentácie Programu Slovensko 2021 – 2027 a na základe rokovaní v 
regiónoch. 
 
Merateľná ukazovatele: 
V rámci navrhnutých integrovaných riešení sú stanovená základné ukazovatele v súlade 
s PHSR ŽSK 2021+. Merateľné ukazovatele IÚS Žilinského kraja budú doplnené na základe 
dopracovania programovej dokumentácie Programu Slovensko 2021 – 2027 a po finalizácií 
finančnej alokácie pre jednotlivé opatrenia Programu Slovensko určenej pre IÚS Žilinského 
kraja.     
 
Projektový zásobník 
Projektový zásobník je otvorený prehľad projektových zámerov vychádzajúci z potrieb kraja 
a jeho prirodzených regiónov, ktorý administruje Technický sekretariát Rady partnerstva 
Žilinského kraja a tvorí základ pre hodnotenie a výber zámerov v Rade partnerstva Žilinského 
kraja.   
 
Výber projektov zo zásobníka projektov IÚS Žilinského kraja do projektového zámeru IÚI 
podlieha schvaľovaniu v Rade partnerstva. Pred rozhodovaním o zaradení projektov do 
projektového zámeru prejdú jednotlivé projekty hodnotením, ktoré vykonáva sekretariát Rady 
partnerstva a v prípade potreby, budú konzultované s príslušným orgánom.   
 
Základnými hodnotiacimi kritériami sú:  

 Posúdenie súladu projektu s IÚS Žilinského kraja – posúdenie miery dopadu 
projektu na strategický cieľ IÚS Žilinského kraja, previazanosť projektu s inými 
projektami IÚI, väzba na plnenie indikátorov IÚS. 
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 Posúdenie významnosti projektu – posúdenie veľkosti územia, na ktoré má projekt 
pozitívny dopad, vplyv na riešenie problémov cieľových skupín, súlad s PHSR ŽSK 
2021+, súlad s Programom Slovensko 2021 – 2027. 

 Posúdenie realizovateľnosti projektu – posúdenie stavu pripravenosti projektu (stav 
predprojektovej prípravy, časový predpoklad začiatku realizácie projektu), časový 
harmonogram realizácie projektu, zdroj financovania projektu. 

 Posúdenie rizík projektu – posúdenie rizík ohrozujúcich úspešnú realizáciu projektu 
z oblasti legislatívy, majetkovo-právneho vysporiadania predmetu projektu, časovej 
realizácie projektu, finančnej a prevádzkovej udržateľnosti projektu. 

 
V záujme plynulej prípravy a implementácie projektov je cieľom  udržovať aktuálnu databázu 
projektových zámerov, ich aktuálnych parametrov (finančný objem, stav pripravenosti  a pod.), 
získať prehľad o vzájomných väzbách (s cieľom minimalizovať konflikty a maximalizovať 
synergické efekty) a sledovať ich nadväznosť na ciele IÚS Žilinského kraja a PHSR ŽSK 
2021+.  
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Zoznam príloh: 
 
Príloha č. 1: Previazanie opatrení Programu Slovensko 2021 – 2027 s cieľmi a integrovanými 
riešeniami IÚS Žilinského kraja  
Príloha č. 2: Schéma integrovaných riešení a štruktúra informácií o integrovanom územnom 
riešení  
 
 
Zoznam obrázkov: 
 
Obrázok č. 1: Mapa vymedzenia prirodzených regiónov a území UMR v Žilinskom kraji 
Obrázok č. 2: Schéma strategickej časti PHSR ŽSK 2021+ / IÚS Žilinského kraja 
Obrázok č. 3: Schéma modelu riadenia regionálneho rozvoja   
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Zoznam skratiek 
 
CR – cestovný ruch 
EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja 
EÚ – Európska únia 
EZÚS – Európske zoskupenie územnej spolupráce 
IAD – individuálna automobilová doprava 
IDS – integrovaný dopravný systém 
IKT – informačno-komunikačné technológie 
IÚI – integrovaná územná investícia 
IÚS – integrovaná územná stratégia 
MIRRI SR – Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
OZE – obnoviteľné zdroje energie 
PHSR ŽSK 2021+ - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho 
kraja 2021 + 
SPR – strategicko-plánovacie regióny 
ŠC – špecifický cieľ 
TEN-T – trans-európska dopravná sieť  
UMR – udržateľný mestský rozvoj 
UNIZA – Žilinská univerzita v Žiline 
VaV – výskum a vývoj 
VaVaI – výskum, vývoj a inovácie 
VOD – verejná osobná doprava 
ŽSK – Žilinský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


