Oznámenie o strategickom dokumente
A. Základné údaje o obstarávateľovi
1.
2.
3.
4.

5.

Názov:
Žilinský samosprávny kraj
Identifikačné číslo:
378 08 427
Adresa sídla:
Komenského 48, 011 09 Žilina
Meno, priezvisko, adresa, tel. č. a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa: Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina, tel. č.: 041/50
32 345, e-mail: predseda@zilinskazupa.sk
Meno, priezvisko, adresa, tel. č. a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno
dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto konzultácie:
Mgr. Katarína Bačé, Komenského 48, 011 09 Žilina, tel. č.: 041/50 32 345,
katarina.bace@zilinskazupa.sk
B. Základné údaje o strategickom dokumente:

Názov: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky
2014 – 2020 (ďalej aj „PHSR ŽSK 2014 – 2020“)
2. Charakter: Strednodobý strategicko - plánovací dokument, ktorý stanovuje priority a smery
rozvoja regiónu a bude poskytovať samosprávnemu kraju systémový nástroj na realizáciu
svojich rozvojových cieľov. Dokument zároveň prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti
územia pri efektívnom využití existujúcich zdrojov.
3. Hlavné ciele: Hlavným cieľom strategického dokumentu je definovanie priorít a koordinácia
aktivít v kraji tak, aby Žilinský samosprávny kraj dosiahol do roku 2020 pozitívnu zmenu
vedúcu k zvýšeniu kvality života jeho obyvateľov v integrujúcej sa Európe. Zároveň budú
definované ciele v 4 strategických oblastiach:

Ľudské zdroje,

Ekonomika,
1.




Vybavenosť územia,
Identita a sebestačnosť.

4. Obsah:
Analyticko – strategická časť obsahuje:
i.
súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku územia
Žilinského samosprávneho kraja a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia
v členení na jednotlivé okresy územia, regióny (Turiec, Považie, Liptov, Orava, Kysuce)
a logické sumárne zhrnutie podstatných faktov za celé územie,
ii.
hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie vrátane stavu verejného
zdravia, environmentálnej situácie a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy
územia v členení na jednotlivé okresy územia, regióny (Turiec, Považie, Liptov, Orava,
Kysuce) a logické sumárne zhrnutie podstatných faktov za celé územie,
iii.
analýzu väzieb existujúcich strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s
územím,
iv.
určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia, definovanie podmienok
udržateľného rozvoja územia v členení na jednotlivé okresy územia, regióny (Turiec,
Považie, Liptov, Orava, Kysuce) a logické sumárne zhrnutie podstatných faktov za celé
územie,
v.
prehľadne spracovanú stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík,
ktorá určí hlavné smery, priority, ciele rozvoja a možné scenáre vývoja územia pre roky
2014-2020 a v dlhodobom horizonte do roku 2025 a 2050,
vi.
najdôležitejšie výstupy Regionálnej výskumnej a inovačnej stratégie platnej pre územie,
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vii.

analýzu finančných potrieb, možností a zdrojov financovania plnenia Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 2020.

Programová časť – rozvojová stratégia obsahuje:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

zoznamy opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR ŽSK 2014 - 2020
spracované v členení na jednotlivé okresy územia, regióny (Turiec, Považie, Liptov,
Orava, Kysuce) a sumárne zhrnutie podstatných faktov za celé územie, zoznam opatrení
a aktivít bude členený na 4 základné strategické oblasti: ľudia, ekonomika, vybavenosť
územia, identita a sebestačnosť,
inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR ŽSK 2014 2020,
finančné zabezpečenie realizácie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a
organizačnej stránky realizácie PHSR ŽSK 2014 - 2020,
systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR ŽSK 2014 - 2020 s ustanovením
vhodných merateľných ukazovateľov vrátane zdrojov ich overenia,
časový harmonogram realizácie PHSR ŽSK 2014 - 2020 vrátane prioritizácie
jednotlivých opatrení a aktivít na zabezpečenie plnenia PHSR ŽSK 2014 - 2020.

5. Uvažované variantné riešenia: Strategický dokument nie je spracovaný variantne. Dokument je
dohodnutý a schválený na princípe partnerskej spolupráce a jeho výsledné znenie je výstupom
vzájomnej dohody so socio - ekonomickými partnermi.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:
05/ - 10/2014
verejné obstarávanie, výber dodávateľa
10/2014 – 03/2015
spracovanie analyticko – strategickej časti
03/ - 08/2015
spracovanie rozvojovej stratégie – programovej časti
06/2015
verejné pripomienkovanie PHSR ŽSK 2014 - 2020 (zverejnenie návrhu
PHSR ŽSK 2014 - 2020 na www.zilinskazupa.sk.sk, mediálna kampaň
o pripomienkovaní PHSR ŽSK 2014 - 2020, realizácia 5 stretnutí za účelom
predstavenia PHSR v regiónoch Žilinského kraja za účelom verejného
pripomienkovania
07 – 08/2015
zapracovanie pripomienok a návrhov z verejného pripomienkovania,
finalizácia dokumentu
09/ - 12/2015
schválenie PHSR ŽSK 2014 - 2020 Zastupiteľstvom ŽSK.

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: PHSR ŽSK 2014 – 2020 je spracovaný v súlade so
Zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.. Je
v súlade s platnou územno - plánovacou dokumentáciou vyššieho územného celku Žilinského kraja,
plne rešpektuje Rámcovú stratégiu Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja a je
kompatibilný s ostatnými čiastkovými koncepciami kraja a spracovanými rozvojovými dokumentmi
obcí, miest a mikroregiónov. Strategický dokument vychádza z nadradených národných koncepcií
a strategických dokumentov národného významu.
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
9. Druh schvaľovacieho dokumentu: Uznesenie Zastupiteľstva ŽSK
C. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
Požiadavky na vstupy:
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Makroekonomická analýza – vybrané ukazovatele,
Socio-ekonomická analýza Žilinského kraja,
Možné scenáre vývoja,
Analýza SWOT, kľúčové disparity, hlavné faktory rozvoja.

Údaje o výstupoch:
 Základná dlhodobá stratégia – vízia
 Vrcholový cieľ a štruktúra strategických a špecifických cieľov
 Zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR ŽSK 2014 – 2020,
 Finančný plán,
 Zoznam merateľných ukazovateľov,
 Návrh monitoringu plnenia a hodnotenia PHSR ŽSK 2014 - 2020.
Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
1. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: Vzhľadom na všeobecný charakter dokumentu bez
presného stanovenia spôsobu realizácie aktivít a možné variantné riešenia, nie je možné
vplyv na zdravotný stav obyvateľstva špecifikovať. Predpokladáme však, že vplyv bude
jednoznačne pozitívny, nakoľko návrhy aktivít uvedených v dokumente si kladú za cieľ
zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu: napr. zlepšiť kvalitu životného prostredia,
zintenzívniť využívanie obnoviteľných zdrojov energie, a pod..
2. Vplyvy na chránené územia: Vzhľadom na všeobecný charakter dokumentu bez presného
stanovenia spôsobu realizácie aktivít a možné variantné riešenia nie je možné špecifikovať.
Realizované aktivity v rámci implementácie PHSR ŽSK 2014 - 2020 budú realizované
v zmysle platnej legislatívy SR v oblasti ochrany prírody a krajiny, t.j. aj v súlade so
stupňom ochrany dotknutého územia. Žilinský kraj je región s najväčším plošným podielom
území v rôznom stupni ochrany v rámci SR. Národné parky (Malá Fatra, Veľká Fatra, Nízke
Tatry, Vysoké Tatry) a chránené krajinné oblasti (Strážovské Vrchy, Horná Orava, Kysuce)
pokrývajú viac ako 50% celkového územia Žilinského kraja. Maloplošné chránené územia
v kraji predstavujú 57 národných prírodných rezervácií, 15 prírodných rezervácií, 18
národných prírodných pamiatok, 14 prírodných pamiatok a 17 chránených areálov. Osobitný
význam pre Žilinský kraj má tiež sústava chránených území členských krajín Európskej únie
Natura 2000 (na území kraja sa nachádza, resp. čiastočne doň zasahuje 70 území európskeho
významu a 6 chránených vtáčích území). V zmysle Medzinárodnej dohody UNESCO
o ochrane významných prírodných krás v rámci programu „Človek a biosféra“ bola v roku
1993 spoločne s Poľskou časťou Tatranského národného parku vyhlásená Biosférická
rezervácia Tatry. V zmysle Dohovoru o mokradiach, majúcich medzinárodný význam,
najmä ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský dohovor) boli v Žilinskom kraji zapísané
do zoznamu ramsarských lokalít nasledujúce územia: Mokrade Turca, Mokrade Oravskej
kotliny, Rieka Orava a jej prítoky, Jaskyne Demänovskej doliny. Predpokladáme, že
úspešná implementácia PHSR ŽSK 2014 - 2020 bude mať pozitívny vplyv na ochranu
prírody, ochranu biodiverzity a chránené územia.
Je taktiež možné predpokladať, že realizáciou konkrétnych aktivít môže dôjsť k stretu
záujmov s ochranou prírody. Konkrétne aktivity vyplývajúce z implementácie PHSR ŽSK
2014 - 2020 však podliehajú samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona 24/2006 Z. z.
v platnom znení, v procese ktorého budú navrhnuté opatrenia na elimináciu, resp.
minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.
3. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: Vzhľadom na
všeobecný charakter dokumentu bez presného stanovenia spôsobu realizácie aktivít a možné
variantné riešenia, riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu, nie je možné
špecifikovať. Prípadné riziká spojené s vplyvom na životné prostredie nie sú známe, súvisia
najmä s realizáciou investičných akcií regionálneho až celoštátneho významu, ktoré
podliehajú samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona 24/2006 Z. z..

4. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: Vzhľadom na všeobecný
charakter dokumentu bez presného stanovenia spôsobu realizácie aktivít a možné variantné
riešenia nie je možné vplyvy presahujúce štátne hranice špecifikovať.
D. Dotknuté subjekty
1.

Vymedzenia zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: Vzhľadom na regionálny
charakter a obsah strategického dokumentu, sú zainteresovanou verejnosťou dotknuté
orgány štátnej správy, miestnej samosprávy, dotknuté právnické osoby v Žilinskom kraji,

ktoré sa zapoja do procesu implementácie PHSR ŽSK 2014 - 2020, resp. každý kto
prejaví záujem o strategický dokument či proces environmentálneho rozhodovania.
2.
3.

Zoznam dotknutých subjektov: viď príloha
Dotknuté susedné štáty: nemá cezhraničné vplyvy
E. Doplňujúce údaje

1.

Mapová a iná grafická dokumentácia: Dokument neobsahuje mapové a grafické časti.

2.

Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu:
2.1 Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja v znení jeho Zmien a doplnkov,
2.2 Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. v znení zákona č. 309/2014 Z. z.,
2.3 Národná stratégia regionálneho rozvoja SR,
2.4. Nadradené strategické rozvojové dokumenty na národnej úrovni (Koncepcia územného
rozvoja Slovenska 2001 v znení KÚRS 2011, Európa 2020, Partnerská dohoda 2014 –
2020, Programy cezhraničnej spolupráce PL-SK a SK – CZ 2014-2020)
2.5 Strategické rozvojové dokumenty na úrovni kraja (PHSR ŽSK pre roky 2007 - 2013,
Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja, odvetvové
rozvojové koncepcie a stratégie Úradu Žilinského samosprávneho kraja),
2.6 Informácie získané na pracovných rokovaniach s dotknutými subjektmi.
F. Miesto a dátum vypracovania oznámenia: Žilina, 28. máj 2015
G. Potvrdenie správnosti údajov

1. Meno spracovateľa oznámenia: Mgr. Katarína Bačé, odbor dopravy a regionálneho rozvoja
Úradu Žilinského samosprávneho kraja
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa,
pečiatka: Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja

