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POUŽITÉ SKRATKY A POJMY 
 
BR  biosférická rezervácia 
CKP  centrálnokarpatský paleogén 
ČOV  čistiarep odpadových vôd 
EO  ekvivalentných obyvateľov 
ES  elektrická stanica 
EZ  environmentálna záťaž 
GNÚSES  generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability 
HZS  horská záchranná služba 
CHA  chránený areál 
CHKO   chránené krajinná oblasť 
CHVÚ  chránené vtáčie územie 
LH  limitné hodnoty 
LV  Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. Liptovský Mikuláš 
MCHÚ  maloplošné chránené územie 
MÚSES  miestny územný systém ekologickej stability 
NAPANT  národný park Nízke Tatry 
NKP  národná kultúrna pamiatka 
NMSKO  národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia 
NP  národný park 
NPP  národná prírodná pamiatka 
NPR  národná prírodná rezervácia 
OARn  objemová aktivita radónu 
OP  ochranné pásmo 
ORKO  oblasti riadenia kvality vzdušia 
OS  odovzdávacia stanica plynu 
OV  odpadová voda 
OVS  Oravská vodárenská spoločnosť a. s. Dolný Kubín  
PP  prírodná pamiatka 
PR  prírodná rezervácia 
PS SR  prenosová sústava Slovenskej republiky 
RS  regulačná stanica  
RÚSES  tegionálny územný systém ekologickej stability 
SEVAK  Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. Žilina 
SHMÚ  Slovenský hydrometeorologicky ústav 
SKV  skupinový vodovod 
SURDM ŽSK stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK 
SZ  stredné zdroje 
SZZO  stredné zdroje znečisťovania ovzdušia 
TANAP  Tatranský národný park 
TZL  tuhé znečisťujúce látky 
ÚEV  územie európskeho významu 
ÚPN R ŽK územný plán regiónu Žilinského kraja 
V1  variant 1 
V2  variant 2 
VCHÚ  veľkoplošné chránené územie 
VS  vodárenská spoločnosť 
VTL  vysokotlakový plynovod 
VZ  veľký zdroj 
VZZO  veľký zdroj znečisťovania 
WHO  svetová zdravotnícka organizácia 
ZZO  zdroj znečisťovania ovzdušia 
ŽK  Žilinský kraj (alebo aj Žilinský samosprávny kraj) 
ŽSK  Žilinský samosprávny kraj 
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A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI 
 
1.   OZNAČENIE 
 
Žilinský samosprávny kraj  
IČO: 37808427 
 

2.  SÍDLO 
 
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

 

3. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ KONTAKTNÉ  
ÚDAJE OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU OBSTARÁVATEĽA, OSOBY S ODBOR-
NOU SPÔSOBILOSŤOU NA OBSTARÁVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH 
PODKLADOV A ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE OBCAMI A 
SAMOSPRÁVNYMI KRAJMI (§ 2A STAVEBNÉHO ZÁKONA), OD KTOREJ 
MOŽNO DOSTAŤ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE O ÚZEMNOPLÁNOVACEJ 
DOKUMENTÁCII, A MIESTO NA KONZULTÁCIE 

 
Ing. Erika Jurinová  
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja 
Komenského 48, 011 09 Žilina 
Tel.:       041/5032700 
e-mail:   predseda@zilinskazupa.sk 

 
Ing. Katarína Náhliková 
Úrad ŽSK, odbor regionálneho rozvoja 
Komenského 48, 011 09 Žilina  
Tel.:        041/5032310 
e-mail:  katarina.nahlikova@zilinskazupa.sk 
 
Miesto a čas na konzultácie 
 
Úrad ŽSK, odbor regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:predseda@zilinskazupa.sk
mailto:katarina.nahlikova@zilinskazupa.sk
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II.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCII 

1. NÁZOV 

Územný plán regiónu Žilinského kraja, Koncept 
 
Obstarávateľ 

Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 
 
Spracovateľ 

AŽ PROJEKT s. r. o. 
 

2. ÚZEMIE 
 
Riešené územie Územného plánu regiónu Žilinského  kraja (ÚPN R ŽK) je vymedzené administratívnou 
hranicou Žilinského kraja, s celkovou rozlohou 6 809 km². Riešené územie pozostáva z 11 okresov: 
Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, 
Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina. Do územia Žilinského kraja spadá 315 obcí. 
 

Tab. 1  Vymedzenie Žilinského kraja 

Okres Počet obcí Rozloha v ha 
Počet obyvateľov  

(31.12.2021) 
Hustota obyv./km² 

Bytča  12 28 152 31 163 111 

Čadca  23 76 062 87 969 116 

Dolný Kubín  24 49 184 38 937 79 

Kysucké Nové Mesto  14 17 368 32 654 188 

Liptovský Mikuláš  56 134 103 71 685 53 

Martin  43 73 571 93 816 128 

Námestovo  24 69 046 63 563 92 

Ružomberok  25 64 680 57 036 88 

Turčianske Teplice  26 39 286 15 848 40 

Tvrdošín  15 47 892 35 802 75 

Žilina  53 81 508 161 052 198 

Spolu  315 680 852 689 525 101 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021 

 
ŽK susedí s nasledovnými regiónmi:  
I. Malopoľské vojvodstvo – Poľsko  
II. Sliezske vojvodstvo – Poľsko  
III. Moravskosliezsky kraj – Česká republika  
IV. Zlínsky kraj – Česká republika  
 
V rámci Slovenskej republiky:  
1. Trenčiansky samosprávny kraj  
2. Banskobystrický samosprávny kraj  
3. Prešovský samosprávny kraj 
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Obr. 1  Územné členenie SR na samosprávne kraje s vyznačením riešeného územia 

 
 

Obr. 2 Územné členenie Žilinského samosprávneho kraja na okresy 
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3. DOTKNUTÉ OBCE 

Podľa Nariadenia vlády SR č. 258/1996 Z. .z, v znení neskorších predpisov, ktorým sa vydáva zoznam 

obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v SR, územia okresov Žilinského kraja sa 

skladajú z týchto území miest a obcí: 

Okres Žilina 

Mestá: Žilina, Rajec, Rajecké Teplice 

Obce: Belá, Bitarová, Brezany, Čičmany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Dolná Tižina, Dolný 
Hričov, Ďurčiná, Fačkov, Gbeľany, Horný Hričov, Hôrky, Hričovské Podhradie, 
Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kotrčiná Lúčka, Kraspany, Kunerad, 
Lietava, Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná-Babkov, Lutiše, Lysica, Malá Čierna, Mojš, 
Nededza, Nezbudská Lúčka, Ovčiarsko, Paština Závada, Podhorie, Porúbka, Rajecká 
Lesná, , Rosina, Strápavy, Stránske, Stráža, Strečno, Svederník, Šuja, Teplička nad 
Váhom, Terchová, Turie, Varín, Veľká Čierna, Višpové, Zbypov,  

Okres Bytča 

Mesto: Bytča 

Obce: Hlboké nad Váhom, Hvozdnica, Jablonové, Kolárovice, Kotešová, Maršová-Rašov, 
Petrovice, Predmier, Súľov-Hradná, Štiavnik, Veľké Rovné 

Okres Čadca 

Mestá: Čadca, Krásno nad Kysucou, Turzovka 

Obce: Čierne, Dlhá nad Kysucou, Dunajov, Klokočov, Klubina, Korpa, Makov, Nová Bystrica, 
Olešná, Oščadnica, Podvysoká, Radôstka, Raková, Skalité, Stará Bystrica, Staškov, 
Svrčinovec, Vysoká nad Kysucou, Zákopčie, Zborov nad Bystricou 

Okres Dolný Kubín 

Mesto: Dolný Kubín  

Obce: Bziny, Dlhá nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, Istebné, Jasenová, Kraľovany, 
Krivá, Leštiny, Malatiná, Medzibrodie nad Oravou, Oravská Poruba, Oravský 
Podzámok, Osádka, Párnica, Pokryváč, Pribiš, Pucov, Sedliacka Dubová, Veličná, 
Vyšný Kubín, Zázrivá, Žaškov 

Okres Kysucké Nové Mesto 

Mesto: Kysucké Nové Mesto 

Obce: Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Kysucký Lieskovec, Lodno, Lopušné Pažite, Nesluša, 
Ochodnica, Povina, Radoľa, Rudina, Rudinka, Rudinská, Snežnica 

Okres Liptovský Mikuláš 

Mestá: Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok 

Obce: Bepadiková, Bobrovček, Bobrovec, Bobrovník, Bukovina, Demänovská Dolina, 
Dúbrava, Galovany, Gôtovany, Huty, Hybe, Ižipovce, Jakubovany, Jalovec, Jamník, 
Konská, Kráľova Lehota, Kvačany, Lazisko, Liptovská Anna, Liptovská Kokava, 
Liptovská Porúbka, Liptovská Sielnica, Liptovské Beharovce, Liptovské Kľačany, 
Liptovské Matiašovce, Liptovský Ján, Liptovský Ondrej, Liptovský Peter, Liptovský 
Trnovec, Ľubeľa, Malatíny, Malé Borové, Malužiná, Nižná Boca, Partizánska Ľupča, 
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Pavčina Lehota, Pavlova Ves, Podturep, Pribylina, Prosiek, Smrečany, Svätý Kríž, 
Trstené, Uhorská Ves, Vavrišovo, Važec, Veľké Borové, Veterná Poruba, Vlachy, 
Východná, Vyšná Boca, Závažná Poruba, Žiar 

Okres Martin 

Mestá: Martin, Turany, Vrútky 

Obce: Belá-Dulice, Benice, Blatnica, Bystrička, Ďanová, Diaková, Dolný Kalník, Dražkovce, 
Folkušová, Horný Kalník, Karlová, Kláštor pod Znievom, Košťany nad Turcom, 
Krpeľany, Laskár, Ležiachov, Lipovec, Necpaly, Nolčovo, Podhradie, Príbovce, Rakovo, 
Ratkovo, Sklabipa, Sklabinský Podzámok, Slovany, Socovce, Sučany, Šútovo, 
Trebostovo, Trnovo, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, Turčianske Kľačany, 
Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter, Valča, Vrícko, Záborie, Žabokreky 

Okres Námestovo 

Mesto: Námestovo,  

Obce: Babín, Bepadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Krušetnica, Lokca, Lomná, Mútne, 
Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, 
Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné, Zubrohlava 

Okres Ružomberok 

Mesto: Ružomberok,  

Obce: Bešepová, Hubová, Ivachnová, Kalameny, Komjatná, Likavka, Liptovská Lúžna, 
Liptovská Osada, Liptovská Štiavnica, Liptovská Teplá, Liptovské Revúce, Liptovské 
Sliače, Liptovský Michal, Lisková, Ľubochpa, Lúčky, Ludrová, Martinček, Potok, 
Stankovany, Štiavnička, Švošov, Turík, Valaská Dubová 

Okres Turčianske Teplice 

Mesto: Turčianske Teplice, 

Obce: Abramová, Blažovce, Bodorová, Borcová, Brieštie, Budiš, Čremošné, Dubové, Háj, 
Horná Štubpa, Ivančiná, Jasenovo, Jazernica, Kaľamenová, Liešno, Malý Čepčín, 
Moškovec, Mošovce, Ondrašová, Rakša, Rudno, Sklené, Slovenské Pravno, Turček, 
Veľký Čepčín 

Okres Tvrdošín 

Mestá: Tvrdošín, Trstená 

Obce: Brezovica, Čimhová, Habovka, Hladovka, Liesek, Nižná, Oravský Biely Potok, Podbiel, 
Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Vitanová, Zábiedovo, Zuberec 

4. DOTKNUTÉ ORGÁNY 

Dotknutými subjektmi sú všetky orgány samosprávy a štátnej správy na národnej a regionálnej úrovni 

v ŽSK. 

Orgány štátnej správy 

Ministerstvá 

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 
- Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
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- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 
- Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 
- Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava – Staré Mesto 
- Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37 
- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 

811 05 Bratislava 
- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  

 
Okresné úrady v sídle kraja 
 

- Okresný úrad Žilina - odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/338, 
- 010 08 Žilina 
- Okresný úrad Žilina – odbor cestnej dopravy a pozemné komunikácie, Vysokoškolákov 
- 8556/338, 010 08 Žilina 
- Okresný úrad Žilina – odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina 
- Okresný úrad Žilina – odbor pozemkový a lesný, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina 
- Okresný úrad Žilina – odbor školstva, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina 
- Krajský pamiatkový úrad Žilina 
 
Regionálne orgány štátnej správy 
 

- Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina 
- Okresný úrad Bytča, Zámok 104, 014 01 Bytča 
- Okresný úrad Čadca, Palárikova 91, 022 01 Čadca 
- Okresný úrad Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín 
- Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin 
- Okresný úrad Námestovo, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo 
- Okresný úrad Ružomberok, Dončova 11, 034 01 Ružomberok 
- Okresný úrad Turčianske Teplice, UL. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice 
- Okresný úrad Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín 
 
Regionálne úrady verejného zdravotníctva  
 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine, Kuzmányho 27, 036 80 Martin 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, Ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský 

Mikuláš 
 
Orgány samosprávy 

Samosprávne kraje 
 

- Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
- Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
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Mestá, obce a ich združenia  
 

- Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava 
- Únia miest Slovenska, Biela 6, 811 01 Bratislava 
- Inštitút urbánneho rozvoja, Tomášikova 26, 821 01 Bratislava 
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, Oslobodenia 183, 013 05 Belá 
- Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Oslobodenia 183, 013 05 Belá 
- Združenie Dolný Liptov, Nám. A. Hlinka 1, 034 01 Ružomberok 
- Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
- Združenie miest a obcí Kysúc, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 
- Združenie miest a obcí Dolných Kysúc, Rudina 442, 023 31 Rudina 
- Združenie miest a obcí Rajeckej doliny, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec 
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131 Žilina 
- Združenie miest a obcí Biela Orava, Hattalova 1087, 029 01 Námestovo 
- Združenie miest a obcí Dolná Orava, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín 
- Združenie miest a obcí Horná Orava, Zábiedovo 76, 028 01 Trstená 
- Združenie miest a obcí – región Turiec, nám. Vajanského 1, 036 01 Martin 
- Mestá a obce v Žilinskom kraji 
 
Dotknuté susedné štáty 
 

- Česká republika (Moravskosliezsky kraj, Zlínsky kraj) 
- Poľská republika (Sliezske a Malopoľské vojvodstvo) 
 
Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení 

Dotknutou verejnosťou pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov je verejnosť, ktorá má 
záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením (§6a 
zákona č. 24/2006 Z.z.). 

5. SCHVAĽUJÚCI ORGÁN 

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 

6. VYJADRENIE O VPLYVOCH UZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE 
PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE 

V krajinách Európy sa vytvoril rad koncepčných dokumentov obsahujúcich odporučenia, ktoré 
upravujú postavenie riešeného priestoru v medzinárodných súvislostiach. Priestor Žilinského kraja je 
síce mimo dosahu a vplyvu aglomerácii metropolitného celoeurópskeho významu, ale pre ďalší vývoj 
štruktúr osídlenia budú dôležité prihraničné lokality pozdĺž hraníc s Poľskom a Českou republikou. 
 
ŽK susedí s nasledovnými regiónmi: 

 Malopoľské vojvodstvo – Poľsko 

 Sliezske vojvodstvo – Poľsko 

 Moravskosliezsky kraj – Česká republika 

 Zlínsky kraj – Česká republika 
 
V rámci Slovenskej republiky: 

 Trenčiansky samosprávny kraj 

 Banskobystrický samosprávny kraj 
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 Prešovský samosprávny kraj 

Danosti európskej komunikačnej siete ovplyvnia ďalší rozvoj sídelných štruktúr, predovšetkým v 
prepojeniach dohodnutých na medzinárodnej úrovni. Transeurópska dopravná sieť a predovšetkým 
križovania tejto siete v smere sever – juh a západ – východ, z ktorých najmä úsek základnej TEN-T 
siete Bratislava – Žilina – Košice – Vyšné Nemecké, vytvára podmienky pre doplnenie severojužného 
úseku základnej TEN-T siete na území SR v trase: 

 Skalité – Čadca - Žilina (Dolný Hričov) D1, peáž s úsekom č. 1, D1 Martin – Šášovské 
Podhradie – Zvolen – Šahy 

A súhrnnej TEN-T siete na území SR v trase: 

 Trstená – Dolný Kubín – Kraľovany/Hubová (D1), peáž s úsekom č. 1, Ružomberok – Banská 
Bystrica – Zvolen 

Širšie nadregionálne väzby vo vzťahu k Poľskej a Českej republike sa vytvárajú, resp. ďalej rozvíjajú v 
oblasti: 

 ochrany prírody - veľkoplošné chránené územia na slovenskej strane nadväzujú na 
chránené, 

 územia na poľskej strane a českej strane (Tatranský národný park na Tatrzansky park 
narodowy, Chránená krajinná oblasť Orava na Babiogórky park narodowy, Chránená krajinná 
oblasť Kysuce na CHKO Beskydy), 

 cestovného ruchu, kde sa vytvárajú podmienky pre spoločné obhospodarovanie a 
sprístuppovanie pohraničných rekreačných oblastí a zlepšenie úrovne malého cezhraničného 
styku, 

 cezhraničných spoločenských, kultúrnych a výchovno-vzdelávacích aktivít, podporujúcich 
stretávanie sa obidvoch komunít, vzájomné spoznávanie tradícií a propagáciu kultúrneho a 
prírodného dedičstva partnerských regiónov,  

 dopravy a technickej infraštruktúry - vytvárať podmienky pre rozvoj spoločnej vzájomne 
prepojenej železničnej a cestnej siete, zavádzať možnosti spoločného užívania energetických 
zariadení. 
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B.  ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH ÚZEMNOPLÁNOVACEJ  
DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 

 
Správa o hodnotení strategického dokumentu, Územného plánu regiónu Žilinského samosprávneho 
kraja, bola spracovaná na podkladoch:  

 Územného plánu regiónu Žilinského kraja, Koncept, Smerná časť,  

 Územného plánu regiónu Žilinského kraja, Koncept, Záväzná časť,  

 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽK 2021+, Analytická časť  

 a iných odborných podkladov. 

Navrhovaný koncept riešenia ÚPN R ŽK bol vypracovaný v 2 variantoch budúceho rozvoja kraja.  

Variant 1 - Konzervatívny scenár, vyplývajúci z komplexnej územnej analýzy a predpokladov 
demografického a socioekonomického vývoja, vo všeobecnosti sa predpokladá stagnácia resp. 
mierny rast. Ťažiskom koncepcie variantu je orientácia na existujúce zastavané územia obcí, vo 
zvyšovaní kvality a komplexity urbánnych prostredí (obslužných, sociálnych a pracoviskových funkcií), 
najmä kvality verejných komunikačných priestorov, v zvyšovaní kvality medzisídelných spojovacích 
línií a znižovaní dochádzkových vzdialeností. Fundamentálnym cieľom je v tomto kontexte, 
dobudovanie dopravnej infraštruktúry (vzhľadom na rastúcu mobilitu obyvateľstva) a technickej 
infraštruktúry pre minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie a záberov pôdy 
s vysokou bonitou. 

Variant 2 - Progresívny scenár, koncipovaný ako viac optimistický, založený na využití rozvojového 
územného potenciálu obcí, vo všeobecnosti sa predpokladá vyvážený rast. Z hľadiska štruktúry 
osídlenia sa v tomto variante predpokladajú heterogénne procesy (prechod zo štádia suburbanizácie 
do štádia reurbanizácie), pričom do roku 2040 sa zameriava na zvrátenie poklesu až čiastočný nárast 
miery urbanizácie najmä v dôsledku nastavených požiadaviek reurbanizácie a podpory 
koncentračných tendencií. V najviac rozvinutých aglomeráciách miest (krajského mesta, príp. 
okresných miest) sa očakáva tendencia vracania sa obyvateľov do centier miest, čo povedie 
k zvýšenému tlaku na zahusťovanie urbanizovaného územia miest. 

Návrhový horizont ÚPN R ŽK je stanovený do roku 2040, výhľadový horizont po roku 2040. 
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I.  ÚDAJE O VSTUPOCH 
 

1. PÔDA 
 
Ochrana poľnohospodárskej pôdy je stanovená v zákone č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa uvedeného 
zákona sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti do BPEJ zaradené do 9 skupín kvality 
pôdy. Najkvalitnejšie patria do 1. skupiny a najmenej kvalitné do 9. skupiny. Prvé 4 skupiny sú 
chránené podľa § 12 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy a možno ich dočasne alebo trvale 
použiť na nepoľnohospodárske účely iba v nevyhnutných prípadoch, ak nie je možné alternatívne 
riešenie. 

V Žilinskom kraji majú najväčšie zastúpenie pôdy skupín č. 9 (45,05 %), č. 7 (30,27 %). Chránené pôdy, 
teda pôdy 1. až 4. kvalitatívnej skupiny sa nachádzajú len v minimálnom rozsahu, ktoré tvoria iba 0,10 
% z rozlohy poľnohospodárskej pôdy. V rámci okresov sa chránené pôdy nachádzajú iba v okresoch 
Martin (0,91 %) a Turčianske Teplice (0,22 %). 

Na Slovensku je perspektívnym trendom rast podielu pôdy obhospodarovanej v systéme ekologickej 
poľnohospodárskej výroby a jeho výška v roku 2019 indikuje predpoklad splnenia cieľa Európskeho 
spoločenstva pre rok 2030 – dosiahnutia podielu 13,5 % pôdy obhospodarovanej v systéme 
ekologickej poľnohospodárskej výroby. 

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov je spracované v zmysle zákona č. 
220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a zákona č. 
326/2005 o lesoch v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok. 

Vyhodnotenie sa zameriava na špecifikáciu navrhovaných stavebných zámerov v rozsahu 
nadradených komunikačných systémov regionálneho a nadregionálneho významu pre účely získania 
predbežného súhlasu v zmysle § 13 zákona č. 220/2004 a § 5 a § 7 zákona č. 326/2005. Všetky 
ostatné stavebné a iné zámery regionálneho charakteru sa riešia v rámci územnoplánovacích 
dokumentácií jednotlivých obcí, prípadne sa odpatie poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy rieši 
individuálne pri konkrétnych stavbách. 

Je nevyhnutné zdôrazniť, že zábery sú vyhodnocované vzhľadom na etapu koncept a detail riešenia 
rámcovo, pričom výmery stavebných zámerov sú generalizované a zodpovedajú mierke spracovania 
územnoplánovacej dokumentácie na regionálnej úrovni (M 1:50 000). Ide teda o približný odhad, 
pričom reálny rozsah záberov poľnohospodárskej a lesnej pôdy bude riešený v územnoplánovacích 
dokumentáciách jednotlivých obcí. 

Pri vyhodnotení dôsledkov stavebných zámerov v členení podľa jednotlivých variantov riešenia 
konceptu sa vychádzalo z nasledovných podkladov: 

1. Navrhované stavebné zámery dopravného charakteru regionálneho a nadregionálneho významu 
vyjadrené plochou predpokladaného záberu pôdy, 

2. Bonitované pôdno-ekologické jednotky (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy),  

3. Register jednotiek priestorového rozdelenia lesa (Národné lesnícke centrum), 

4. Odvodnenia a závlahy (Hydromeliorácie, š. p.). 
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Tab. 2 Porovnanie variantov riešenia 

Výmery Variant 1 Variant 2 

Predpokladaná výmera 
stavebných zámerov (ha) 

Celková výmera 1588 1989 

Diaľnice a cesty 977 1215 

Železničné trate 36 200 

Cyklotrasy 574 574 

Predpokladaná výmera záberu 
pôdy pre odpatie (ha) 

Poľnohospodárska pôda 
z toho: 

1186 1166 

- chránená poľnohosp. pôda 773 900 

- hydromeliorácie 64 104 

Lesná pôda 71 77 

 
Podrobnejšie informácie o budúcom možnom využití poľnohospodárskej a lesnej pôdy pre stavebné 
účely je prehľadne spracovaný v ÚPN R ŽK Koncept – smerná časť, v kap. 22.1 a 22.2. 

Porovnanie variantov 

Z hľadiska porovnania variantov má vyššie nároky na zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy pre 
stavebné účely variant 2, čo je dané predpokladaným vyváženým rastom v porovnaní s variantom 1, 
kde sa predpokladá stagnáciu, respektíve miernu regresiu vo väčšine z analyzovaných oblastí.. 
 

2. VODA 

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou 

Zdrojmi vody využívanými na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na území ŽK sú podzemné vody, 
priame odbery z tokov a vodárenské nádrže. V ŽK sa využíva 218 zdrojov podzemnej vody na odbery 
na hromadné zásobovanie pitnou vodou. Ich využiteľná výdatnosť po znížení o ekologické limity je 2 
192 l.s-1. Najvýznamnejšie zdroje sú v okrese Martin (500 l.s-1 – pramene Necpaly – Lazce 59 l.s-1, 
pramene v Blatnickej doline) a Žilina (400 l.s-1 – pramene a vrt v oblasti Fačkova 84 l.s-1, vrty Lietava, 
Lietavská Svinná 120 l.s-1, zdroje Teplička 160 l.s-1), významné zdroje sú aj na Orave v oblasti Oravíc. 

Takmer celá táto oblasť s významnými zdrojmi vody vysokej kvality je zahrnutá do CHVO Strážovské 
vrchy. Najvýznamnejšie pramene s vysokou výdatnosťou vystupujú v širšom okolí obce Liptovská 
Porúbka, Liptovský Hrádok. Významné množstvo podzemných vôd vystupuje v Západných Tatrách v 
povodí Oravy, v okolí obce Zuberec.  

S cieľom zabezpečiť ekologicky únosnú exploatáciu podzemných vôd na uspokojovanie potrieb 
obyvateľov, bola pri pramepoch znížená minimálna výdatnosť a pri vrtoch doporučená výdatnosť o 
koeficient tzv. ekologického limitu, ktorý sa pohybuje vo väzbe na geologické, hydrogeologické a 
hydrologické podmienky od 5 % do 30 %. 

Na území Žilinského kraja sa nachádza 21 vodárenských tokov, najviac v okresoch Liptovský Mikuláš 
(6) a Čadca (5). V okresoch Žilina, Kysucké Nové Mesto a Dolný Kubín sa nenachádzajú žiadne 
vodárenské toky. 

V súčasnosti sú v Žilinskom kraji vybudované dve vodárenské nádrže - Nová Bystrica v okrese Čadca a 
Turček v okrese Turčianske Teplice. Kapacita úpravne vody VN Nová Bystrica je 1 030 l.s-1 a kapacita 
úpravne vody VN Turček 500 l.s-1. Vodárenský zdroj Turček sa nachádza na území Žilinského kraja, ale 
voda z neho je odoberaná StVPS, a. s. Banská Bystrica a distribuovaná väčšinou do BB kraja (v rámci 
ŽK dodávky v množstve cca 2,5 l/s obce Sklené a Turček).  
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Významný pokles spotreby vody vo verejných vodovodoch zmierpuje tlak na budovanie nových 
zdrojov vody pre potreby Žilinského kraja. 

Vypracovanie, vyhodnocovanie, aktualizovanie plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie krajov 
zabezpečujú príslušné okresné úrady v sídle kraja, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákonov č. 276/2000 Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 

Podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja je 
stanovenie základnej koncepcie optimálneho rozvoja zásobovania pitnou vodou a odkanalizovanie a 
čistenie odpadových vôd sídel Žilinského kraja a zahrpuje zhodnotenie jestvujúceho stavu v 
zásobovaní vodou a odkanalizovaní miest a obcí s návrhom výhľadového riešenia do roku 2027. 

Obce s verejným vodovodom 

Z hodnotenia súčasného stavu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov 
vyplýva, že z celkového počtu obyvateľstva Žilinského kraja bolo k 31.12.2018 zásobovaných pitnou 
vodou 98,4 %. Z hodnotenia vyplýva, že ide o vyššiu zásobovanosť o 14,7 % ako je celoslovenský 
priemer (83,7 %). V porovnaní so zásobovanosťou jednotlivých krajov ide o tretiu najpriaznivejšiu 
situáciu na Slovensku po Bratislavskom a Trenčianskom kraji.  

Zásobovanosť v jednotlivých okresoch kraja dosahuje rôznu úrovep. Najlepšie je zásobovaný región 
Turca spolu s Liptovom. V Oravskom regióne okres Námestovo zaostáva za ostatnými dvoma okresmi 
Tvrdošín a Dolný Kubín. Výrazný rozdiel zásobovanosti je medzi okresmi Žilina a Bytča. Najmenej 
obyvateľov zásobovaných z verejného vodovodu je v regióne Kysúc (okresy Čadca a Kysucké Nové 
Mesto).  

K 31.12.2018 bolo v Žilinskom kraji evidovaných 315 sídiel, z nich v 309 bol vybudovaný aspop v časti 
sídla verejný vodovod. Z tohto pohľadu sú na tom najlepšie v okresoch Čadca, Dolný Kubín, Kysucké 
Nové Mesto, Turčianske Teplice a Tvrdošín, kde je vo všetkých sídlach vybudovaný aspop v časti obce 
verejný vodovod. 

Veľmi dobrá úrovep je aj v okresoch Martin, Námestovo, Žilina a Ružomberok. Vyššiu úrovep než je 
celoslovenský priemer dosahujú aj zostávajúce dva okresy Bytča a Liptovský Mikuláš. 

Územie Žilinského kraja spadá do pôsobnosti piatich vodárenských spoločností, ktorými sú:  

- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Žilina - okresy Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, 
Čadca, 

- Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Dolný Kubín - okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, 
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš - okres Liptovský Mikuláš, 
- Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Ružomberok – okres Ružomberok, 
- Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., Martin – okresy Martin, Turčianske Teplice. 

Obce bez verejného vodovodu a návrh na riešenie 

Z celkového počtu 315 obcí v kraji sú 3 obce, t. j. cca 0,95 % z celkového počtu obcí, bez verejného 
vodovodu. Bez verejného vodovodu sú 3 obce v okrese Liptovský Mikuláš (Bukovina, Veľké Borové, 
Huty) – vo výhľadovom období sa plánuje výstavba obecných vodovodov. 

Najlepšia situácia je v okresoch Čadca, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Ružomberok, Martin, Turčianske 
Teplice a Tvrdošín, kde majú vo všetkých obciach vybudovaný aspop v časti obce verejný vodovod.  

V prevažnej väčšine ide o sídla do 1 000 obyvateľov, nad 1 000 sú len 4 z nich. V časti týchto obcí je už 
vodovod rozostavaný, v ďalších sa bude realizovať v rámci schválených projektov spolufinancovaných 
EÚ.  
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Obce s rozostavaným vodovodom 

V Žilinskom kraji bol k 31.12.2018 rozostavaný verejný vodovod vo viacerých obciach. V okrese 
Liptovský Mikuláš v obciach Bobrovček, Pavlova Ves, Liptovské Behárovce, Malé Borové a 
dobudovanie obecného vodovodu Nižná Boca. Vodovody sú rozostavané už dlhšie, najmä z dôvodov 
nezabezpečeného financovania. Je preto potrebné prioritne zabezpečiť ich dokončenie na základe 
plánu rozvoja kraja. 

Zdroje pre náhradné zásobovanie pitnou vodou 

Náhradné – núdzové zásobovanie pitnou vodou je osobitný a limitovaný spôsob nutnej dodávky 
vody. Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody. Náhradné  
zásobovanie vodou sa rieši pre každú obec v dvoch úrovniach. 

1. Zásobovanie pitnou vodou, ktorá bude riešená dopravou vody v cisternách, inými 
dopravnými prostriedkami alebo formou balenej vody 

2. Zásobovanie úžitkovou vodou určenej prioritne pre pokrytie hygienických potrieb 
obyvateľstva, ktorú podľa povahy situácie možno používať z vodovodu, ktorá nemusí spĺpať 
štandardné požiadavky pitnej vody. Rozhodnutie o prípustnej kvalite úžitkovej vody je 
v kompetencii RÚ verejného zdravotníctva. 

Vodárenské objekty vybrané (určené) na náhradné zásobovanie vodou musia byť technicky 
zabezpečené podľa STN 755 040 núdzové zásobovanie vodou. Rozsah náhradného zásobovania 
a prevádzkové hodnoty potrebného množstva vody stanovuje prevádzkovateľ vodovodu v spolupráci 
s príslušným správnym orgánom. 

Pri výbere príslušných vodných zdrojov je potrebné prihliadať k ich charakteru, podmienkam pre ich 
zabezpečenie proti zneužitiu a k dopravným podmienkam. Za takéto zdroje na náhradné zásobovanie 
sú určené predovšetkým vodné zdroje podzemných vôd s gravitačnou dopravou vody, bez nároku na 
energetické zdroje a úpravu vody, okrem hygienického zabezpečenia pitnej vody. Ide najmä 
o hĺbkové šachtové a vstané studne, nachádzajúce sa v územiach neohrozovaných záplavami 
a v územiach odolných proti povrchovej kontaminácii. Ide o dostatočné kapacitné zdroje s kvalitou 
spĺpajúcou požiadavky na akosť pitnej vody. 

Kvalita vody a kapacity vodných zdrojov 

V nasledovnej tab. sú uvedené informácie o kvalite vody a kapacite vodných zdrojov, ako aj návrhy na 
riešenie.  

 
Tab. 3 Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov, 

prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie k termínu 31.12.2018 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina 

Vodovod Definovanie problému Návrh na riešenie 

Okres Čadca 

Klokočov  Poruchy na vodovodnom 
potrubí 

Rekonštrukcia rozvodnej siete a rozšírenie obecného 
vodovodu 

SKV Žilina - Dunajov poruchy na vodovodnom 
potrubí 

rekonštrukcia rozvodnej siete 

SKV Žilina - Čadca poruchy na vodovodnom 
potrubí, vysoké straty 

rekonštrukcia rozvodnej siete 

SKV Žilina -Turzovka poruchy na vodovodnom 
potrubí, vysoké straty 

rekonštrukcia rozvodnej siete 

SKV Žilina – Krásno nad poruchy na vodovodnom rekonštrukcia rozvodnej siete 
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Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina 

Vodovod Definovanie problému Návrh na riešenie 

Kysucou potrubí, vysoké straty 

SKV Žilina - Raková poruchy na vodovodnom 
potrubí, vysoké straty 

rekonštrukcia rozvodnej siete 

Raková - Korchap kvalita vody v nesúlade 
s platnou legislatívou pri 
zákalových stavoch 

prepojenie na SKV Nová Bystrica – Čadca - Žilina 

SKV Žilina - Svrčinovec poruchy na vodovodnom 
potrubí, vysoké straty 

rekonštrukcia rozvodnej siete 

Okres Kysucké Nové Mesto 

Dolný Vadičov nedostatočná výdatnosť VZ vybudovanie prepojenia na vodovod Horný Vadičov 

Oškerda nedostatočná výdatnosť VZ prepojenie na SKV Žilina  

Nesluša problémy s kvalitou, 
nedostatočná kapacita 
vodojemov a nedostatočná 
výdatnosť VZ 

zvýšenie kapacity vodojemov – výstavba nových, prepojenie 
na SKV Kysucké Nové Mesto, vybudovanie filtračných staníc 

Okres Žilina 

Hričovské Podhradie nedostatočná výdatnosť VZ prepojenie obecného vodovodu na SKV Žilina 

SKV Belá nedostatočná výdatnosť VZ 
a kvalita vody v súlade 
s platnou legislatívou 

dobudovanie a intenzifikácia existujúcej ÚV na As  

Malá Čierna  nedostatočná výdatnosť VZ 
Malá Čierna 

prepojenie na vodovod Veľká Čierna  

Nezbudská Lúčka kvalita vody vo VZ nevyhovuje 
– tvrdosť vody 

vybudovanie prepojenia Nezbudská Lúčka na SKV Gbeľany 

SKV Žilina – Žilina M.Č. 
Budatín, Bytčica, 
Strážov, Staré mesto, 
Solinky, Vlčince  

poruchy na vodovodnom 
potrubí, vysoké straty 

rekonštrukcia rozvodnej siete 

Čičmany nedostatočná výdatnosť VZ intenzifikácia existujúceho VZ 

SKV Žilina – prívodné 
potrubia z VZ Fačkov, VZ 
Kamenná Poruba,        
VZ Strápavy, VZ Patúch  

poruchy na vodovodnom 
potrubí 

rekonštrukcia prívodných potrubí  

Okres Bytča 

SKV Bytča – Mestská 
časť Hrabové 

nedostatočná výdatnosť VZ intenzifikácia existujúceho VZ, alternatívne zriadenie DČS 
z SKV Bytča na posilnenie hornej časti MČ 

VV Veľké Rovné Zlý technický stav a veľké straty Napojenie na SEVaK 

Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Dolný Kubín 

Okres Námestovo 

Vodovod Definovanie problému Návrh na riešenie 

Breza nedostatočná výdatnosť VZ       Napojenie na OSV 

Oravské Veselé  nedostatočná výdatnosť VZ Budovanie nového vodojemu. Vybudovanie nových 
vodovodných radov 

Možnosť napojenie na OSV 

Oravská Polhora nedostatočná výdatnosť VZ Napojenie na VZ Hlasná rieka, rekonštrukcia rozvodnej siete, 
alternatívne napojenie na OSV 
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Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina 

Vodovod Definovanie problému Návrh na riešenie 

Novoť nedostatočná výdatnosť VZ Napojenie na OSV, záchyt nových vodných zdrojov 

Lomná nedostatočná výdatnosť VZ prívod vody z Krušetnica napojenie na OSV 

Bepadovo nedostatočná výdatnosť  VZ Napojenie na OSV, alt. Na SKV Oravské Veselé-Mutné 

Mutné nedostatočná výdatnosť VZ Napojenie na OSV, alter. nové vodné zdroje Randová + ÚV 

Oravská Lesná nedostatočná výdatnosť VZ Napojenie na OSV, rekonštrukcia ÚV 

Babín nedostatočná výdatnosť VZ Napojenie na vodovod Hruštín 

Zákamenné nedostatočná výdatnosť VZ Napojenie na OSV 

Krušetnica nedostatočná výdatnosť VZ Napojenie na OSV 

Vasiľov  nedostatočná výdatnosť VZ Napojenie na vodovod Hruštín 

Rabčice nedostatočná výdatnosť VZ Napojenie na OSV 

Sihelné nedostatočná výdatnosť VZ Napojenie na OSV 

Rabča  Rekonštrukcia vlastných rozvodov VS,  

Možnosť napojenie na OSV 

Okres Tvrdošín 

Brezovica nedostatočná výdatnosť VZ Napojenie na OSV 

SKV Hladovka – Suchá 
Hora 

nedostatočná výdatnosť VZ Napojenie na OSV 

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 

Okres Ružomberok 

Komjatná Veľké straty v starých 
potrubiach 

Rekonštrukcia potrubia 

Zdroj: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja (aktualizácia 2013),  Plán 
rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027   

Z analýzy súčasného stavu rozvoja zásobovania obyvateľstva Žilinského kraja pitnou vodou 
z verejných vodovodov vyplýva, že okrem budovania nových vodovodov v obciach bez vodovodu 
a dobudovania sietí tam, kde je vodovod v prevádzke, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj 
poruchám na vodovodných sieťach a rekonštrukciám poruchových sietí. Vysoké straty vody sú 
typické najmä pre menšie vodovodné systémy a obecné vodovody. Treba pamätať na včasnú obnovu 
vodovodnej siete v jednotlivých aglomeráciách. 

Zdroje problémové z hľadiska dodávanej kvality a kvantity a návrh na ich vyradenie z prevádzky 

Problémy vo vodovodoch z hľadiska poklesu výdatnosti vodných zdrojov a deficitu v období 
minimálnych výdatností vodných zdrojov uvádza v Žilinskom kraji okres Čadca, Žilina a Námestovo. 

VZ Korpa – k.ú. Čadca, kapacita 1 l/s. VZ sa nachádza v intraviláne a nie je možné dodržať ochranné 
pásma VZ.  

Vzhľadom k tomu, že priame odbery z tokov sú zo všetkých zdrojov najzraniteľnejšie a často je 
problém zabezpečiť ochranné opatrenia v povodí vodárenského toku, čo spôsobuje najmä 
epidemiologické riziko, po doporučení hygienikov sa postupne tieto zdroje vyraďujú. 

Taktiež sú na vyradenie navrhnuté zdroje podzemnej vody, ktoré nevyhovujú kvalitatívne, alebo nie 
je možné zabezpečiť ich dostatočnú ochranu v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany vôd. 
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Potreba vody pre navrhnutý optimálny rozvoj 

Pre účely plánu rozvoja verejných vodovodov bola potreba vody stanovená s ohľadom na doterajší 
vývoj tohto ukazovateľa a očakávané trendy, pre plánované vodovody bola stanovená podľa vyhlášky 
MŽP SR č. 684/2006 Z.z. Potreba vody je určená počtom zásobovaných obyvateľov a výškou 
špecifickej potreby pitnej vody. 

Spotreba vody sa od roku 1991 dlhodobo znižuje u všetkých odberateľov, v domácnostiach aj 
v priemysle. V domácnostiach najmä dôsledkom racionálneho využívania vôd v súvislosti so 
zavedením meračov vody a zvýšením poplatkov za vodu, v priemysle zas vďaka zavádzaniu nových 
výrobných postupov, ale aj kvôli zníženiu výroby alebo reorganizácii podnikov. 

Klesajúci trend odberov vody na pitné účely pretrváva, ale možno pozorovať jeho postupné 
zmierpovanie.  

Pokles odberov pitnej vody sa prejavil vo všetkých zásobovaných mestách a obciach Žilinského kraja. 
V mnohých obciach klesli pod dolnú hranicu hygienického minima (80 l/obyv./dep).  

V roku 2018 bola priemerná spotreba na jedného obyvateľa v domácnosti v SR 78  l/obyv/dep, čo je 
hodnota pod hygienickým minimom, ktoré bolo stanovené WHO na 80,0 l.obyv/dep. Predpokladá sa, 
že výhľadová špecifická potreba vody pre domácnosti v SR dosiahne 89,3 l/obyv/dep v roku 2027. 
Špecifická potreba vody pre priemysel by už nemala klesať, naopak očakáva sa oživenie priemyselnej 
výroby. Celková špecifická potreba bola v roku 2018 vo výške 165,2 l/obyv/dep  

V Žilinskom kraji dosiahla priemerná spotreba vody na jedného obyvateľa pre domácnosti úrovep 97 
l/obyv/dep. Predpokladaný vývoj potrieb vody v jednotlivých okresoch a na území pôsobnosti 
jednotlivých akciových spoločnosti v roku 2022 a 2027 je uvedený v tab.4.  

Rámcová bilancia zdrojov a potrieb vody  

Z globálneho pohľadu rámcovej bilancie potrieb vody, ktoré budú zodpovedať rozvoju verejných 
vodovodov a zdrojov vody využívaných na území kraja vyplýva, že vybudované kapacity zdrojov budú 
pokrývať všetky potreby. 
 

Tab. 4 Rámcová bilancia potrieb pitnej vody do roku 2022 a 2027 a využívaných VZ po znížení ich výdatnosti  
o nevyhovujúce zdroje vody podľa vodárenských spoločností v Žilinskom kraji  

Vodárenská 
spoločnosť 

Potreba vody  Qmax Výdatnosť vodných zdrojov po úprave Bilancia 

2022 2027 Vodárenské 
spoločnosti 

Obecné 
úrady 

Spolu         
VS + OÚ 

2022 2027 

Severoslovenská VS  547 596 1 481 77 1 558 1 011 962 

Oravská VS 190 224 683 72 755 565 531 

Liptovská VS 158 170 750 29 779 621 610 

VS Ružomberok  104 111 514 27 541 437 430 

Turčianska VS 209 220 824 3 827 618 607 

Spolu Žilinský kraj 3553,28  3188,5  211,21 1  

Zdroj: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja (aktualizácia 2013)                        
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027   

Výhľadová kapacita  vodných zdrojov v jednotlivých okresoch v l/s je uvedená v tabuľke Výhľadová 
kapacita VZ zahspa výdatnosti podzemných zdrojov vody (znížené o ekologické limity a vyradené 
zdroje), odbery z vodárenských tokov (znížené o vyradené zdroje) a odbery z vodárenských nádrží. 
 

Tab. 5  Výhľadová kapacita vodných zdrojov v Žilinskom kraji  

Okres BY CA KNM ZA DK NO TV LM RK MT TT 

(VK) 76 1111 65,5 486 56 26 207 435,5 189,5 466 70,5 

Zdroj: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja (aktualizácia 2013)                      
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027  
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Vysoko prebytkové je ako celok územie v pôsobnosti SEVAK a.s. Žilina, pričom ale 3 zo 4 okresov sa 
vyznačujú nepostačujúcimi využiteľnými zásobami podzemných vôd vo výhľadových rokoch. Tento 
deficit je kompenzovaný odberom povrchovej vody z vodárenskej nádrže Nová Bystrica. Množstvo 
možnej odoberanej vody je obmedzené kapacitou prislúchajúcej úpravne vody.   

Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. (LVS) Liptovský Mikuláš disponuje s vysoko prebytkovými 
zdrojmi podzemných vôd. Tiež využíva a plánuje v sledovanom období využívať jeden zdroj 
povrchovej vody. 

Obdobne je to s výdatnosťou zdrojov podzemných vôd u Turčianskej vodárenskej spoločnosti a. s. 
Martin (TurVod) v okrese Martin. V okrese Turčianske Teplice je možné prípadný deficit podzemných 
vôd riešiť odberom z vodárenskej nádrže Turček.  

Z bilancie spracovanej pre vodovody Oravskej vodárenskej spoločnosti a.s. (OVS) Dolný Kubín 
vyplýva, že ani tieto nebudú, v prípade realizácie plánovaného rozvoja verejných vodovodov, nárastu 
zásobovanosti a vyradenia povrchových zdrojov vody, deficitné. Plánuje sa to riešiť dodávkou vody 
z iných systémov v rámci spoločnosti, budovaním prívodov vody, prípadne využitím nových zdrojov. 

Z posúdenia súčasnej kapacity vodných zdrojov využívaných na zásobovanie pitnou vodou na území 
Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s. (VSR) a predpokladaných výhľadových potrieb pitnej vody 
vyplýva, že v systéme sa javí deficit. Vzhľadom na to, že výhľadová kapacita zdrojov vody v 
pôsobnosti VSR a.s. je 541 l/s (údaj z roku 2018), nebude problémom navsšiť  kapacitu na 
požadovanú úrovep.  

Stratégia zásobovania obyvateľstva na území bez verejných vodovodov 

Strategickým cieľom je zabezpečiť kvalitnú pitnú vodu pre všetkých obyvateľov kraja. Obce v dosahu 
hlavných vodárenských systémov budú postupne na ne napájané a obyvatelia budú zásobovaní 
pitnou vodou dodávanou zo zdrojov kvalitnej vody. 

Do obcí, ktoré sú mimo dosahu terajších prívodov vody a veľkokapacitných zdrojov by postupne mali 
byť budované prívody vody. Ak je možnosť využívania miestnych zdrojov s dostatočnou výdatnosťou 
a vyhovujúcou kvalitou, bude efektívnejšie zriadiť miestny vodovod. 

Koncepcia krytia potrieb pitnej vody 

Koncepcia rozvoja verejných vodovodov je orientovaná predovšetkým na využívanie kapacít 
vybudovaných zdrojov pitnej vody. Všade tam, kde je dostatok zdrojov podzemnej vody vyhovujúcej 
kvality, sa prednostne na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou budú aj v budúcnosti využívať tieto 
zdroje. Z hľadiska systémového riešenia danej skutočnosti je potrebné vypracovať kvalitný 
hydrogeologický prieskum, ktorý poskytne dostatočne presné údaje o potenciálnych zdrojoch pitnej 
vody.  Vodovody na území Žilinského kraja sú zásobované v prevažnej miere na báze podzemných 
zdrojov pitnej vody. V okresoch pôsobnosti SEVAK a.s. sa bude využívať aj veľkokapacitný zdroj 
povrchovej vody – vodárenská nádrž Nová Bystrica. 

Realizácia Plánu rozvoja verejných vodovodov nebude mať nepriaznivý vplyv na ekologické 
podmienky krajiny, pretože potreby vody budú v prevažnej miere kryté z existujúcich zdrojov vody 
a teda nebude zaťažovať krajinu zvýšenými odbermi vody z prostredia. Naopak, Plán rozvoja 
predpokladá zníženie exploatácie týchto zdrojov tak, aby boli dodržané ekologické limity zdroja 
a súčasne zohľadpuje aj predpokladané vplyvy globálneho otepľovania.  

Bolo by žiaduce, aby sa v obciach súčasne s výstavbou verejného vodovodu realizovala aj výstavba 
verejnej kanalizácie, lebo je pravdepodobné, že sa zvýši spotreba vody a teda aj produkcia odpadovej 
vody, čo nepriaznivo ovplyvní kvalitu životného prostredia. 
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Realizácia Plánu rozvoja verejných vodovodov zvýši životnú úrovep obyvateľov a priaznivo ovplyvní 
rozvoj regiónov, v obciach bez verejného vodovodu je minimálne predpoklad rozvoja výrobných 
prevádzok a zvyšovanie zamestnanosti. 

Priority výstavby verejných vodovodov  

Na naplnenie strategického cieľa rozvoja verejných vodovodov sú stanovené nasledovné priority 
výstavby verejných vodovodov: 

Zvyšovať podiel obyvateľov zásobovaných bezchybnou a kvalitnou pitnou vodou z verejných 
vodovodov, hlavne v tých okresoch, ktoré v súčasnosti nedosahujú ani celoslovenskú úrovep, t.j. 
v okresoch Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Čadca a Bytča, týmito cestami: 

 urýchlením dokončením rozostavaných vodovodov v obciach 

 výstavbou nových vodovodov predovšetkým v sídlach ležiacich v blízkosti jestvujúcich 
skupinových vodovodov . 

 samostatné vodovody budovať tam, kde sú disponibilné miestne zdroje, pretože prívody 
z jestvujúcich skupinových vodovodov  by boli neekonomické 

 realizáciou opatrení na odstránenie nedostatkov v problémových vodovodoch (kvalita 
a kvantita).  

 pre spoľahlivé zásobovanie vodou doplniť chýbajúce akumulácie, prednostne pre vodovody 
a skupinové vodovody , ktoré sú v súčasnosti pripojené na diaľkové systémy. 

 Realizáciou sankčných opatrení pri prevádzkovaní skupinových vodovodov s nedostatočne 
zabezpečenou kvalitou vody. 

 Rekonštrukciou vodovodných sietí so zameraním sa na znižovanie strát pitnej vody. 

Na zabezpečenie týchto cieľov výstavby verejných vodovodov budú smerované podpory 
prostredníctvom programového financovania. 

Návrh rozvoja verejných vodovodov 

Okrem  návrhu investícií do vodárenských zariadení, navrhujú sa v rámci samosprávnych jednotiek 
kraja a vodárenských spoločností nasledujúce investičné aktivity: 

Zoznam projektov vodárenskej infraštruktúry, ktoré boli v procese EIA podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
O posudzovaní vplyvov na životné prostredie... obsahuje navrhované činnosti za obdobie: 

- prvého Plánu rozvoja VVaVK – roky 2006-2015 pre územie Slovenskej republiky (schváleného 
v roku 2006) 

- prvej aktualizácie Plánu rozvoja VVaVK – roky 2015-2027 pre územie Slovenskej republiky - 
(schváleného v roku 2015) 

Oravská VS  

 Okres Tvrdošín  
 Nedostatočná výdatnosť VZ – napojenie na Oravský skupinový vodovod – 3 obce: Brezovica, 

Hladovka, Suchá hora 

 Okres Dolný Kubín 
 Vybudovanie SKV Osádka – Leštiny – Malatiná s napojením na OSK( obce Leštiny, Osádka, 

Malatiná 

Turčianska VS – TurVod 

 Okres Turčianske Teplice 
 Modernizácia úpravne vody Turček (obec Turček) 
 SKV Turčianske Teplice – prívod vody z Hornej Štubne (obec Turčianske Teplice) 
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Liptovská VS 

 Okres Liptovský Mikuláš 
 Prívod vody z Prosieka (Ižipovce) 
 Dobudovanie skupinového vodovodu Bobrovček, Pavlova Ves, Liptovské Beharovce 
 Dobudovanie obecného vodovodu Nižná Boca 

VS Ružomberok 

 Okres Ružomberok 
 Rekonštrukcia potrubia vodovodu Komjatná z dôvodu veľkých strát 

Ide o investičné aktivity prevažne s vyriešenými resp. jestvujúcimi zdrojmi vôd s dostatočnou 
rezervou schválenou z hľadiska využiteľných množstiev Komisiou MŽP SR a nenavrhujú sa žiadne 
nové zdroje podzemných vôd s dopadom na bilanciu. Vplyvy sú spojené len so stavebnou činnosťou 
pri budovaní vodovodov bez predpokladu závažného dopadu na vodné pomery. 

Ďalšími investíciami rozvoja verejných vodovodov sú investície, ktoré budú realizované spolu 
s investíciami do kanalizácie – uvedené v kapitole Odvádzanie a čistenie odpadových vôd. 

Pozitívnym príspevkom k zlepšeniu situácie v zásobovaní je rekonštrukcia vodovodu Komjatná, čím sa 
budú eliminovať straty v potrubí.  

Posúdenie súčasného stavu ochrany vodných zdrojov 

Rozhodujúcim faktorom pri ochrane kvality vodných zdrojov je problematika zdrojov znečisťovania 
vôd, či už s priamym alebo nepriamym dopadom na vodné zdroje. 

Ochrana množstva vôd, kvantitatívna ochrana, je založená na zvyšovaní akumulačnej schopnosti 
krajiny a na kontrole dodržiavania vypočítaných hodnôt pre odoberané množstvá vôd. Za tým účelom 
sa stanovujú limity využívania zásob podzemných vôd (ekologické limity), ako aj záväzné minimálne 
prietoky. 

Oba aspekty ochrany vôd sú premietnuté v tzv. územnej ochrane vôd. Táto je zabezpečovaná v troch 
rovinách: 

 vo všeobecnej, vyplývajúcej z vodného zákona 

 v širšej – regionálnej ochrane, realizovanej formou chránených vodohospodárskych oblastí 

Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) je územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí 
významnú prirodzenú akumuláciu vôd. Podmienky ochrany vôd v CHVO sú upravené v § 31 zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách.   

V súčasnosti sú v Žilinskom kraji vyhlásené 4 chránené vodohospodárske oblasti (CHVO) s celkovou 
rozlohou 4547 km2, a to CHVO Strážovské vrchy, CHVO Beskydy-Javorníky, CHVO Veľká Fatra a CHVO 
Nízke Tatry. 

Jednou z kľúčových úloh ochrany využívaných zdrojov vôd na úseku kvalitatívnej ochrany je riešenie 
problematiky zdrojov znečistenia, a to bodových zdrojov znečistenia alebo plošných zdrojov 
znečistenia. 

Rozhodujúcimi zdrojmi bodového znečistenia sú vypúšťané odpadové vody, komunálne, ale aj 
priemyselné.   

V súčasnosti prevádzkované komunálne ČOV, ktorých technológia čistenia odpadových vôd 
nezodpovedá kritériám ostatných legislatívnych predpisov, najmä na odstrapovanie nutrientov sú 
súčasťou riešenia Plánu rozvoja verejných kanalizácií. Na produkcii znečistenia sa však podieľa aj 
priemysel, ktorý nie je napojený na komunálne ČOV. 
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Zdroje plošného znečistenia sú ťažšie identifikovateľné než bodové, ale ich účinky sú rovnako 
dlhodobé a ťažko odstrániteľné. Najväčšími zdrojmi plošného znečistenia sú: poľnohospodárstvo, 
odkaliská a rozptýlené skládky, kontaminované závlahové, ale i zrážkové vody. 

Návrh ochrany pred povodňami 

Na ochranu proti povodniam sú v návrhu zahrnuté ďalšie potrebné úpravy tokov, vrátane ich 
ohradzovania, resp. budovania poldrov. 

Zoznam projektov vodárenskej infraštruktúry v povodí Váhu – v súlade s opatreniami Plánu 
manažmentu čiastkového povodia Váh: 

a) Čadca - Sihelník, úprava Kysuce,  
b) Podkylava-Olešná - Staškov, úprava toku Olešnianka,  
c) Olešna, Staškov – Čierny potok,  
d) Vysoká nad Kysucou – Kysuca,  
e) Raďoľa - Vadičový potok,  
f) Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Lopušné Pažite - Vadičový potok,  
g) Radôstka, Lutiše - Radôstka  
h) Oravská Polhora, Rabča, Zubrohlava - úprava Polhoranky,  
i) Oravská Polhora, Rabča, Rabčie - Bystrá  
j) Kysucký Lieskovec úprava toku Kysuca,  
k) Žilina – Kysuva úprava Bánovského, Rosinského, Trnovského a Zaparovského potoka  
l) Oravská Jasenica, Oravské Veselé - Veselianka, Biela Orava,  
m) Habovka, Podbieľ, Zuberec - Studený potok  
n) Čimhová, Liesek, Trstená, Tvrdošín, Vitanová - Oravice, úprava toku Oravica,  
o) Staškov, Podvysoká, Turzovka, úprava toku Kysuca  
p) Malý Čepčín, Turčianske Teplica – Teplica  
q) Benice, Dubové, Košťany nad Turcom, Príbovce, Rakovo, Socovce, Turček – Turiec  
r) Benice, Valča,– Valčiansky potok  
s) Belá-Dulice, Žabokreky – Beliansky potok  
t) Rajecké Teplice – Rajčianka  
u) Lietavská Lúčka – Rajčianka  
v) Bodorová, Blažovce – Dolinka  
w) Bobrovec, Liptovský Mikuláš, - Jalovský potok,  
x) Liptovské Kľačany, Vlachy - Kľačianka,  
y) Krásno nad Kysucou – pravostanná ochranná hrádza Kysuce,  
z) Raková – Raková - Trstená 

Rezervovať územie poldra Dvorec na rieke Turiec pre ochranu aglomerácie Martin – Vrútky 
a Radôstka na potoku Radôstka. 

Návrh vodných nádrží 

V rámci konceptu sú navrhované vodné nádrže: Garajky (vodný tok Ipoltica), VN Oravská Polhora 
(Polhoranka), VN Ľubochpa (Ľubochpanka), VN Rusnákovci (Klubinský potok). 

V rámci konceptu sú navrhované priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na 
akumuláciu vody (Plán rozvoja VVaVK pre územie  Žilinského kraja v rámci Slovenskej republiky na 
roky 2021-2027 podľa jednotlivých povodí): 

Povodie rieky Váh: 

 Využitie hydroenergetického potenciálu Váhu v úseku Krpeľany- Ružomberok 

 MVE Lisková 
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 MVE Liptovská Teplá II 

 Malá vodná elektrárep na rieke Váh – Liptovský Ján 

 MVE Švošov 

 Stredisko rekreácie Huty 

 Vodná stavba: MVE Krivá 

 Demänovská Dolina – vodná nádrž Zadná Voda 

Povodie rieky Orava: 

 Vodné dielo Kraľovany 

 Vodné dielo Medzibrodie nad Oravou 

 Horný Štefanov, Lokalita Magura – Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch 

Povodie rieky Kysuca: 

 Komplexné riešenie SCR Veľká Rača 

 Dobudovanie strediska vidieckej rekreácie Veľké Rovné – Dolinky. 

Porovnanie variantov 

Návrhy v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a rozvoja verejných vodovodov na území ŽK 
nie sú riešené variantne. 
 

3. SUROVINY 
 
Jednou z hlavných úloh regionálnej politiky je stanovenie priestorových limitov a časových termínov 
dobývania ložísk nerastných surovín v územných plánoch vyšších územných celkov s rešpektovaním 
únosnosti územia. 

Vyhradené a nevyhradené ložiská nerastných surovín v Žilinskom kraji boli spracované na podkladoch 
vedených Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra a ich prehľad je uvedený v kap. C.II.1. 

Primárny význam majú nerastné suroviny využívané na stavebné účely ako sú štrky, piesky, dolomity, 
vápence a ďalšie. Ostatné nerasty nie sú zväčša dobývané.  

Priestorové rozmiestnenie nerastných surovín na území ŽK je relatívne rovnomerné, pričom naviac 
stavebných surovín sa nachádza v okresoch križovaných riekami Váh, Orava. Rudné suroviny ako zlato 
a antimón sa nachádzajú v južnej časti okresu LM a energetické horniny (bituminózne) sa vyskytujú 
v blízkosti hraníc s Poľskom v okrese TS. 

Porovnanie variantov 

Návrhy v oblasti ťažby nerastných surovín na území ŽK nie sú riešené variantne. 
 

4. ENERGETICKÉ ZDROJE 
 
Zásobovanie elektrickou energiou 

Pre zásobovanie elektrickou energiou Žilinského kraja má dôležité postavenie využitie potenciálu 
vodnej energie na výrobu elektrickej energie v sústave vodných elektrární na riekach Váh a Orava a 
tranzit energetických médií po nadradenej 400 kV sieti v prieťahu východ - západ a sever - juh cez 
riešené územie ŽK.  

Výroba elektrickej energie na území ŽK je zabezpečovaná vo forme vodných elektrární, tepelných 
elektrární, veterné elektrárne v súčasnosti nie sú zastúpené. Prenos elektrickej energie v kraji sa 
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uskutočpuje po prenosovom systéme 400 - 220 - 110 kV prostredníctvom energetických uzlov 
400/220/110 kV transformovní ako aj distribučných sústav veľmi vysokého napätia (VVN) 110 kV. 

V bilančnom území Žilinského kraja majú prioritné postavenie teplárep Žilina a teplárep Martin, 
zabezpečujúce základnú výrobu elektrickej energie. V rámci operačného programu kvalite životného 
prostredia, začala Žilinská teplárenská, a.s. pripravovať projekt, ktorého cieľom je výmena a úprava 
potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinskej teplárenskej, a.s., 
ktorá zabezpečuje transformáciu pary na horúcu vodu, zmena teplonosného média z pary na horúcu 
vodu v meste Žilina. 

Na základe projektu „Ekologizácia spoločnosti Martinská teplárenská, a.s.“, bolo ukončené používania 
uhlia v Martinskej teplárni. V rámci projektu boli inštalované štyri horúco-vodné kotly s jednotkovým 
výkonom 14,3 MW a tri kogeneračné jednotky s elektrickým výkonom 9,34 MW na palivo zemný 
plyn, ako pokračovanie projektov inovácie a modernizácie technológie výroby tepla a elektriny a 
modernizácie horúco-vodnej rozvodnej siete. 

Martinská teplárenská, a. s., sa naďalej snaží modernizovať svoje zariadenia tak, aby spĺpali najvyššie 
možné parametre v oblasti účinnosti aj v oblasti ochrany životného prostredia. S týmto cieľom bude v 
roku 2022 zrealizovaná denitrifikácia kotla na biomasu a inštalácia nového elektrostatického 
odlučovača, čoho výsledkom bude zníženie TZL. „V rokoch 2023 – 2024 čaká teplárep rekonštrukcia 
chemickej úpravne vody, ktorá je predpokladom zlepšenia stavu distribučnej siete, ako aj realizácia 
projektu suchého odberu popolčeka za kotlom K4. Následne sa v rokoch 2024 – 2025 plánuje výmena 
parnej turbíny TG2 zapojenej za kotlom K4 na biomasu. V strednodobom horizonte bude preverovať 
možnosti využitia slnečnej energie v kombinácii s vhodnou technológiou akumulácie energie. 

Prenosová sústava 

Prenosová sústava Slovenskej republiky (PS SR) je súčasťou elektrizačnej PS kontinentálnej Európy. 
Prenosová sústava 400 kV riešeného územia s napojením na celoeurópsku 400 kV sústavu prechádza 
severnou časťou na smere Lemešany - Spišská Nová Ves - Liptovská Mara - Sučany - Varín - Nošovice 
(Česká republika), v smere sever - juh Sučany - Horná Ždapa - Levice a Varín - Bošáca. 

Prenosová sústava v Žilinskom kraji tiež disponuje dvojitým vedením (V7001) s napätím 110 kV, ktoré 
napája ES Sučany a Vodnú elektrárep Sučany. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s. uvažuje s 
nasledovnými rozvojovými zámermi, pre ktoré je potrebné v ďalších územnoplánovacích 
dokumentáciách rezervovať príslušné koridory a priestory pre:  

 Výstavbu nového 400 kV vedenia sa pripravuje vybudovať s výnimkou lokálnych odchýlok v 
prevažnej miere v koridore existujúceho vedenia V404144. V súčasnosti prebieha proces 
posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie, v ktorom je výstavba nového vedenia 400 
kV posudzovaná variantne, v koridore existujúceho vedenia V404 Varín - Nošovice a v novej 
trase, ktorý je zapracovaný v ÚPN mesta Čadca, resp. v ÚPN R ŽK.  

 Zdvojenie severnej vetvy v úseku od ES L. Mara po ES Sp. N. Ves145. Pre uvedený zámer je 
potrebné zálohovať koridor o šírke 80 m. Trasovanie nového 2 x 400 kV vedenia v regióne ŽK 
je s výnimkou minimálnych odchýlok v prevažnej miere umiestnené v koridore existujúceho 
220 kV vedenia V273.  

 Zabezpečiť koridor pre 2 x 110 kV vedenie v súbehu s existujúcim vedením V7001146 počítať 
s rozšírením areálu existujúcej elektrickej stanice Sučany cca o 15 metrov smerom na západ 
od hranice pozemkov SEPS,  

 V rozsahu ŽK rezervovať koridor pre výstavbu nového medzištátneho vedenia 2 x 400 kV Varín 
– štátna hranica SR/PR (Byczyna), ktorý bol schválený Nariadením vlády SR a vyšiel v Zbierke 
zákonov č. 461/2011, konkrétne v bode: „12.2.2.12. koridor pre nové medzištátne 2x400 kV 
vedenie ZVN v profile Varín – štátna hranica s Poľskou republikou (Byczyna)“, 

 Vybudovanie nového nadzemného vedenia 110 kV z ES Čadca – ES Turzovka, vrátane ES, 
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 Zabezpečiť koridor pre nové nadzemné vedenie 110 kV Turzovka – Kysucké Nové Mesto, 

 Vybudovanie nového nadzemného vedenia 110 kV Sučany- Turčianske Teplice, vrátane ES, 

 Vybudovanie nového nadzemného vedenia 110 kV Varín – Terchová, vrátane ES, 

 Vybudovanie nového nadzemného vedenia 110 kV Vavrečka – Námestovo, vrátane ES, 

 Vybudovanie nového nadzemného vedenia 110 kV Liptovská Mara – Sv. Kríž Jasná, vrátane 
ES, 

 Zabezpečiť koridor pre nové nadzemné vedenie 110 kV Sučany – Lisková – Medzibrod, 

 Vybudovanie nového nadzemného vedenia 110 kV VE Sučany – ES Sučany, 

 Zabezpečiť koridor pre nové nadzemné vedenie pre 2x110 kV vedenie v súbehu s existujúcim 
vedením V7001. 

 
Tab. 6 Vzdušné vedenia VVN v Žilinskom kraji – Návrh, výhľad 

Napätie 
(kV) 

Názov (úsek) Okresy, ktorými vedenie prechádza Poznámka 

110 ES Čadca – ES Turzovka  CA návrh 

110 Turzovka – Kysucké Nové Mesto  CA, KNM výhľad 

110 Sučany- Turčianske Teplice  MT, TR návrh 

110 Varín – Terchová  ZA návrh 

110 Vavrečka - Námestovo  NO návrh 

110 Liptovská Mara – Sv. Kríž Jasná  LM návrh 

110 Sučany – Lisková - Medzibrod  MT, RK návrh/výhľad 

2x110 VE Sučany – ES Sučany  MT návrh 

Distribučná sústava 

Distribučné vedenia 110 kV slúžia pre rozdelenie elektrickej energie z nadradenej sústavy (uzol Varín, 
Sučany, Liptovská Mara) a zdrojov elektrickej energie (tepelné a vodné elektrárne) pre zásobovanie 
distribučných staníc 110/22 kV. 
 

Zásobovanie plynom 

Cez Slovenskú republiku prechádza približne 20 % plynu, ktorý spotrebuje Európa. Distribučná sieť 
plynu v SR patrí k najvyspelejším vo svete. Vyše 98 % plynu, ktorý sa v SR spotrebuje, sa musí dovážať. 
Zásobovanie zemným plynom sa v ŽK zabezpečuje prostredníctvom vysokotlakových (VTL) 
plynovodov, VTL prípojok a sústavy regulačných staníc (RS), ktoré umožpujú využitie zemného plynu 
vo všetkých formách spotreby (vykurovanie, príprava teplej úžitkovej vody, varenie a technologické 
účely). Z hľadiska nadradenej plynárenskej sústavy Slovenska je hlavný zdroj zemného plynu pre kraj 
medzištátny VTL plynovod Bratstvo s prepojovacími VTL plynovodmi Malženice – Považská Bystrica, 
severné Slovensko a Rimavská Sobota – Michalová – Liptovská Kokava.  

Podľa poskytnutých údajov z SPP a. s. bolo v roku 2020 na území Žilinského kraja plynofikovaných 208 
obcí, čo predstavuje 66,00 % z celkového počtu obcí 315. 100% zásobovanosť plynom obcí je na 
území troch okresov (Bytča, Kysucké Nové Mesto a Tvrdošín). Najnižšia zásobovanosť plynom obcí 
(pod 50%) je v okresoch Námestovo (iba 20,80%) Turčianske Teplice a Ružomberok. 

V rámci záväznej časti konceptu ÚPN R ŽK je navrhované podporovať rozvoj plynofikácie územia 
kraja, chrániť koridory existujúcich a navrhovaných plynovodov a plynárenských zariadení. Zvýšiť 
percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomicky efektívnych oblastiach a v územiach so zvýšenými 
požiadavkami na ochranu životného a prírodného prostredia (Národné parky, ich OP, CHKO a pod.). 
Zriaďovať zásobovacie VTL a STL prepojovacie sústavy plynovodov hlavne v okresoch Námestovo, 
Ružomberok, Liptovský Mikuláš. Vytvoriť územné podmienky pre realizáciu plynárenských zariadení, 
prípadne ich rekonštrukciu a pri využívaní územia chrániť vybudované plynárenské zariadenia 
predpísanými ochrannými pásmami. 
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Zásobovanie teplom 

Spôsob zabezpečovania teplom sa delí na decentralizovaný a centralizovaný, pričom je závislý od 
hustoty zástavby, roku výstavby objektov a ich charakteru. Centralizovaný systém zásobovania teplom 
sa uplatpuje v krajskom meste Žilina a vo všetkých okresných mestách ŽK. Zdrojom energie je 
predovšetkým zemný plyn. 

V zmysle pripravovanej legislatívy je potrebné nové zdroje tepla riešiť výstavbou kogeneračných 
zdrojov s kombinovanou výrobou tepla a elektrickej energie  –  PPC (paroplynový cyklus). Toto 
riešenie je potrebné uplatpovať aj pri rekonštrukcii existujúcich zdrojov tepla (teplární, kotolní, 
výhrevní). S prihliadnutím na hustú sieť plynárenských zariadení u menších objektov sa navrhuje riešiť 
telefikáciu samostatnými tepelnými zdrojmi, reprezentovanými kotolpami a palivovou základnou 
zemný plyn, ako aj tiež vo väčšej miere budovať využívanie obnoviteľných zdrojov a slnka. 

V rámci Záväznej časti konceptu ÚPN R ŽK sú v oblasti zásobovania teplom je navrhované: budovanie 
kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla tam, kde je to ekonomicky a environmentálne 
zdôvodniteľné, udržať a inovovať už vybudované systémy s centralizovaným zásobovaním 
obyvateľstva teplom, vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a 
druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike. Podporovať 
a presadzovať v podhorských obciach využitie miestnych energetických zdrojov (biomasa, 
geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby obyvateľstva a služieb pri zohľadnení 
miestnych podmienok. 

Porovnanie variantov 

Návrhy v oblasti energetických zdrojov na území ŽK nie sú riešené variantne. 
 

5. NÁROKY NA DOPRAVU A INÚ INFRAŠTRUKTÚRU 
 
ÚPN R ŽK Zadanie uvádza ciele, ktoré je potrebné v riešení ÚPN R ŽK dosiahnuť. V oblasti dopravy 
a dopravného vybavenia ide predovšetkým o: 

 plnohodnotné zapojenie Žilinského kraja do medzinárodných a celoslovenských sídelných, 
ekologických a hospodárskych štruktúr, v oblasti dopravy prostredníctvom zlepšenia fyzickej 
dopravnej dostupnosti, 

 vyvážený rozvoj kraja z hľadiska sídelných, socioekonomických, územnotechnických, 
environmentálnych a krajinno-ekologických aspektov, v oblasti dopravy prostredníctvom 
zabezpečenia adekvátnych environmentálne udržateľných dopravných a digitálnych prepojení 
sídelných a hospodárskych komplexov v urbanizovanej, vidieckej a prírodnej krajine, 

 stanovenie zásad a regulatívov usporiadania verejného dopravného vybavenia,  

 sídelný rozvoj vychádzajúci z princípov polycentrickej koncepcie, ktorá systém miest a obcí chápe 
ako sieť charakterizovanú funkčným zdieľaním úloh a špecializáciou v záujme vytvárania 
požadovanej spoločnej funkčnej komplexnosti, v oblasti dopravy s dôrazom na gravitačne 
zdôvodnenú lokalizáciu verejnej vybavenosti v prirodzených sídelných centrách s pozitívnym 
dosahom na prepravnú náročnosť, 

 pri územnom rozvoji a tvorbe krajiny kraja zohľadniť východiskové klimatické charakteristiky a ich 
predpokladané zmeny k návrhovému horizontu ÚPN-R, vrátane adaptácie územia na klimatické 
zmeny, v oblasti dopravy s cieľom zníženia prepravnej náročnosti systému verejnej 
a individuálnej dopravy. 

Požiadavky na riešenie verejného dopravného vybavenia definované v ÚPN R ŽK Zadanie sú 
usporiadané do variantných návrhov, ktoré sa v riešení jednotlivých požiadaviek líšia v závislosti od 
celkovej koncepcie návrhu. 
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Variant 1 je založený na plnej akceptácii riešení uvedených v Záväznej časti KURS 2001 v znení KURS 
2011. V prípade problematík, ktoré nie sú predmetom riešení v Záväznej časti KURS 2001 v znení 
KURS 2011 Variant 1 postupuje podľa schválených rozvojových plánov správcov a vlastníkov 
predmetnej dopravnej infraštruktúry.  

Variant 2 navrhuje zachovanie výsledných riešení dopravných problematík podľa odporúčaného 
variantu krajskej dopravnej stratégie plánu trvalo udržateľnej mobility SURDM ŽSK. 

V kontexte obidvoch Variantov je potrebné pripomenúť, že kritériom k zaradeniu projektov do 
Variantov je ich stav vo vzťahu k procesu povinného posudzovania ich vplyvu na životné prostredie. 

Dopravné väzby sú koncentrované v údolí Váhu (regióny Horné Považie, Turiec a Liptov), kde je 
dopravná infraštruktúra súčasťou hierarchicky najvyššej úrovne Základnej siete a Siete Európskych 
dopravných koridorov TEN-T. Výrazná dopravno-gravitačná pozícia FMO Žilina je reflektovaná jej 
zaradením medzi Mestské dopravné uzly siete TEN-T. Okrem údolia Váhu existujú výrazné dopravné 
väzby i v sídelných koridoroch Kysúc, Turca (súčasť Základnej siete TEN-T) a Oravy (súčasť Súhrnnej 
siete TEN-T). 

Dlhodobý trend rastu výkonov cestnej nákladnej dopravy a poklesu výkonov železničnej nákladnej 
dopravy v krajinách V4 je predovšetkým viazaný na štrukturálne zmeny v ekonomike krajín od 
začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia, viazaný na globalizáciu ekonomiky a postupné 
presadzovanie nových výrobných technológii vo svete. 

Dopravná sústava Žilinského kraja pozostáva zo systémov cestnej, železničnej, leteckej 
a kombinovanej dopravy. Vzájomné prepojenie jednotlivých dopravných úsekov je na európskej 
úrovni koordinované formou multimodálnych koridorov. 

Cestná doprava 

Územím kraja prechádzajú dôležité medzinárodné cestné ťahy:  

- E50 Česko – Žilina – Košice – Ukrajina, 
- E75 (sever – juhozápad) Poľsko – Čadca – Žilina – Maďarsko – Rakúsko, 
- E77 Poľsko – Trstená – Dolný Kubín – Šahy– Maďarsko, 
- E442 Česko – Makov – Bytča – Žilina s pripojením na E50 a E75. 

Cez kraj vedie aj diaľničná sieť, ktorej ďalšie úseky sú stále vo výstavbe. Dobudovanie diaľničnej siete 
pomôže SR napojiť sa na medzinárodné koridory. 

Žilina leží na križovatke európskych multimodálnych koridorov číslo Va (Terst – Viedep – Bratislava – 
Žilina - Ukrajina) a číslo VI (Gdansk – Bielsko – Biala – Zwardop – Skalité – Žilina). Cez mesto vedú 
medzinárodné trasy dopravy E 50 (Paríž – Praha – Žilina – Ukrajina), E 75 (Balt –Žilina – Belehrad –
Atény) a E 442 (Drážďany – Žilina).  

Na pravidelnej verejnej preprave osôb na území kraja sa podieľa verejná autobusová doprava 
a železničná osobná doprava. Pravidelná autobusová doprava vykonávaná podnikmi SAD Žilina, a. s. 
a ARRIVA Liorbus, a. s. zabezpečuje plošnú obsluhu územia. 

Podniky SAD zabezpečujú mestskú hromadnú dopravu v týchto mestách: Čadca, Kysucké Nové 
Mesto, Martin, Vrútky, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín. V meste Žilina mestskú 
autobusovú dopravu zabezpečuje Dopravný podnik mesta Žilina, prevádzkujúci trolejbusovú 
a autobusovú dopravu. 

Železničná doprava 

Poloha Žilinského kraja je významná aj pre železničnú dopravu. Podiel vnútornej železničnej prepravy 
osôb na území ŽK reprezentuje 63 %. 
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Dôležité je križovanie železničných tratí E 42 a E 52. Priame vlakové spojenia sú zo Žiliny do Prahy, 
Varšavy, Moskvy a Budapešti. 

Regionálny charakter majú železnice Čadca – Makov na Kysuciach, Žilina – Rajec a Kraľovany – 
Trstená na Orave. Centrálnym uzlom je Žilina s novou zriaďovacou stanicou Teplička nad Váhom. 

V rámci IDS Žilinského kraja sa počíta s využívaním všetkých doterajších železničných staníc a zastávok.  

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia hlavného železničného koridoru Bratislava – Žilina – Košice – 
Čierna nad Tisou na rýchlosť 140 - 160 km/h. 

Letecká doprava 

V rámci ŽK je uvedené letisko Žilina – Dolný Hričov jediným verejným letiskom schváleným pre 
medzinárodnú dopravu, ktoré zabezpečovalo dopravnú obslužnosť regiónu Severozápadného 
Slovenska – prevádzkovaním liniek pravidelnej regionálnej leteckej dopravy. Letisko má ideálne 
priame napojenie na diaľničnú sieť prostredníctvom pripojenia do diaľničnej križovatky D1 a D3 v 
Dolnom Hričove. Letisko ďalej zabezpečuje obchodné lety všeobecného letectva pre podniky v 
spádovej oblasti a charterové lety spojené so športovými a kultúrnymi podujatiami. 

Letisko JASNA je nové verejné, medzinárodné letisko v súkromnom vlastníctve, vybavené 
asfaltobetónovou dráhou. Spevnená dráha s dĺžkou 550 metrov a šírkou 15 metrov umožpuje 
celoročnú prevádzku. Letisko je umiestnené na Liptove, v blízkosti Demänovskej doliny a atraktívnej 
destinácie cestovného ruchu Jasná. Letisko vzniklo rekonštrukciou pôvodného práškarského letiska 
Gôtovany, vybudovaného v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. 

Na území ŽS sa taktiež nachádzajú dve letiská využívané aeroklubmi v Martine/Dražkovciach a v 
Ružomberku/Liskovej, ktoré majú štatút civilných letísk určených pre vnútroštátnu nepravidelnú 
dopravu.  

Dopravný úrad SR prezentuje súčasnú sieť letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve a heliportov 
v ŽK v nasledujúcom usporiadaní: 

- Letisko Košťany; 
- Letisko Dolná Štubpa; 
- Letisko Liptovský Ondrej; 
- Heliport pre leteckú záchrannú službu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina; 
- Heliport pre leteckú záchrannú službu Nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš; 
- Heliport pre leteckú záchrannú službu Nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši-Jégého v 

Dolnom Kubíne; 
- Heliport Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok. 

Cyklistická doprava 

V rámci vnímania nízkoemisnej mobility sa v mestských aglomeráciach – výraznejšie ako vo vidieckej 
krajine – uplatpuje podiel výkonov cyklistickej a pešej dopravy. V mestských aglomeráciách prevažuje 
cyklistická doprava pravidelná (práca a škola), vo vidieckej krajine prevláda cyklistická doprava 
nepravidelná vo väčšine prípadov cykloturistická. 

V súčasnosti je väčší podiel vybudovaných cyklotrás na území miest a obcí, aj keď taktiež v 
obmedzenej podobe. 

Čiastková/neúplná cyklistická infraštruktúra sa nachádza v mestách Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, 
Turzovka, Dolný Kubín, Rajec. 
Súčasný stav ucelených cyklistických komunikácii reprezentujú cyklotrasy: 
- Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica; 
- Žilina – Budatín – Vodné dielo Žilina – Varín / Strečno; 
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- Teplička n. Váhom – Nededza – Gbeľany; 
- Vodné dielo Žilina – Teplička n. Váhom; 
- Dunajov – Oščadnica; 
- Cyklocestička okolo Oravskej priehrady; 
- Trstená – Nowy Targ (PR); 
- Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová; 
- Cyklochodník Žiar – Smrečany – Liptovský Mikuláš – Liptovský Trnovec; 
- Námestovo – Klin – Oravské Veselé – Jelešne (PR); 
- Ružomberok – Korytnica (tzv. Korytnička, ktorá však nie je legálne vybudovanou cyklocestičkou a 

plní skôr turistickú funkciu), 
- Vybudovanie cyklotrasy Pltníky – Vrútky po nábreží rieky Turiec. 

Vodná doprava 

- E 81, C – E 81 Vážska vodná cesta Komárno – Žilina 

a) Rešpektovať a vo výhľadovom období realizovať Vážsku vodnú cestu Komárno – Žilina v trase 
koryta, vodných nádrží a elektrárenského kanálu rieky Váh, 

b) Rešpektovať a vo výhľadovom období realizovať verejný prístav P 81 – 11 Žilina/Strážov. 

- Prieplavné prepojenie riek E 81 Váh – E 30 Odra 

a) Rešpektovať a vo výhľadovom období realizovať prieplav v koridore rieky Kysuca a Čerpanka 
vrátane vodných nádrží, mostov a tunelov, 

b) verejný prístav P 81 – 12 Čadca. 

Porovnanie variantov 

Podrobné vyhodnotenie variantov v oblasti dopravy na území ŽK je vzhľadom na značný rozsah 
spracované v kap. C.III.13.1. 
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II.  ÚDAJE O VÝSTUPOCH 
 
1. OVZDUŠIE 
 
Ovzdušie je jednou z najdôležitejších, ale zárovep aj najviac poškodených zložiek životného 
prostredia. Znečistené ovzdušie, najmä v dôsledku silného emisno-imisného zaťaženia zo zdrojov 
znečisťovania, je potenciálnou hrozbou pre zdravie obyvateľstva.  

Ochrana ovzdušia v Slovenskej republike je zakotvená v zákone č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov. Kritériá kvality ovzdušia (limitné a cieľové hodnoty, medze tolerancie, horné a 
dolné medze na hodnotenie a ďalšie) sú uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 360/2010 Z.z. o kvalite 
ovzdušia.  

Kvalitu ovzdušia v kraji ovplyvpuje predovšetkým činnosť veľkých priemyselných zdrojov, ktoré sú tu 
lokalizované, napr. teplárenské spoločnosti, cementárne, papierenský priemysel, ferozliatinársky a 
chemický priemysel. 

Zdroje znečistenia ovzdušia 

Dominantný podiel na znečistení ovzdušia v Žilinskom kraji má energetika, strojárska výroba, 
drevárska výroba, chemický priemysel (výroba papiera a celulózy). Prevažná časť emisnej záťaže v 
regióne pochádza najmä z okresu Ružomberok, Martin a Žilina kde sú situované veľké priemyselné 
zdroje, ktoré sú významnými zástupcami palivovo-energetického a chemického priemyslu v 
Slovenskej republike. 

V Žilinskom kraji bolo v roku 2019 evidovaných v databáze Národného emisného informačného 
systému (NEIS) 1614 veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré uvádza nasledovná 
tabuľka. 
 
Tab. 7 Počet zdrojov znečisťovania ovzdušia v Žilinskom kraji (2019) 

Okres 
Počet zdrojov znečistenia ovzdušia (ZZO) 

Veľké zdroje (VZ) Stredné zdroje (SZ) Spolu VZ a SZ 

Bytča  5 47 52 

Čadca  2 114 116 

Dolný Kubín  7 130 137 

Kysucké Nové Mesto  4 96 100 

Liptovský Mikuláš  6 236 243 

Martin  15 237 245 

Námestovo  4 99 103 

Ružomberok  20 123 143 

Turčianske Teplica  2 44 46 

Tvrdošín  4 68 72 

Žilina  25 332 357 

Žilinský kraj spolu  94 1 520 1614 
Zdroj: SHMÚ, NEIS, Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho 
znečisťovaní v Žilinskom kraji za rok 2019 
 
Podľa materiálu „Správa o kvalite ovzdušia v SR“ (rok 2019), z celkového počtu 94 VZZO za územie 
Žilinského samosprávneho kraja bolo 13 mimo prevádzky a z celkového počtu 1520 SZZO bolo 223 
mimo prevádzky, čo môže svedčiť o zavádzaní ekologických opatrení do výroby, resp. o rušení 
prevádzok.  
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Podľa porovnania rokov 2015 – 2020 celkového množstva znečisťujúcich látok zo stacionárnych 
zdrojov možno konštatovať, že pri tuhých znečisťujúcich látkach (TZL) je evidovaný mierny pokles 
v období rokov 2015 – 2019 s miernym nárastom v roku 2020, v SO2 je zaznamenaný nárast v roku 
2017 (po roku 2017 je zaznamenaný pokles), rovnako aj v NOx, v CO je medzi rokmi 2016 – 2017 
zaznamenaný evidentný kontinuálny pokles a rovnako v TOC, ktoré znázorpuje nasledovná tabuľka. 
 
Tab. 8 Vývoj emisií v ŽK za roky 2015 – 2020 

Rok TZL SO2 NOx CO TOC 

2015 427,516 1687,203 2754,950 3043,849 778,779 

2016 397,284 1778,578 2761,746 4167,083 907,967 

2017 383,955 1856,439 2830,782 2882,136 934,072 

2018 349,175 1515,060 2611,195 2405,205 901,155 

2019 358,708 1438,525 2660,550 2326,811 815,168 

2020 394,169 983,924 2650,521 2214,095 659,115 

 Zdroj: NEIS, Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní v 

Žilinskom kraji za rok 2019 
 

Vývoj emisií vypustenývh zo zdrojov najvýznamnejších prevádzkovateľov na území Žilinského kraja za 
roky 2017 a 2019 udáva nasledujúca tabuľka. 
 
Tab. 9 Tuhé znečisťujúce látky, oxidy síry, oxidy dusíka a oxid uhoľnatý vypustené zo zdrojov 

najvýznamnejších prevádzkovateľov na území kraja za roky 2017 a 2019 

ZL P. č. Prevádzkovateľ Zdroje v okrese 

Emisie (t) podľa 
rokov 

Podiel na 
celkových 
emisiách 

2017 2019 
kraja 
(%) 

SR 
(%) 

TZL 

1 Mondi SCP, a. s.  Ružomberok 80,78 76,95 22,04 1,62 

2 DOLVAP, s. r. o.  Žilina  55,60 50,62 14,50 1,06 

3 OFZ, a. s.  Dolný Kubín  27,98 10,43 2,99 0,22 

4 Bekam, s. r. o.  Žilina  19,87 12,69 3,99 0,29 

5 TEHOS, s. r. o.  Dolný Kubín  13,47 12,37 3,64 0,27 

6 DOLKAM Šuja, a. s.  Žilina  11,34 12,45 2,95 0,26 

7 Kia Motors Slovakia s. r. o.  Žilina  10,42 10,72 2,71 0,23 

8 Žilinská teplárenská a. s.  Žilina  10,07 10,22 2,93 0,21 

9 Martinská teplárenská a. s.  Martin  7,74 7,39 2,11 0,16 

10 LTM, a. s.  Liptovský Mikuláš  7,16 6,93 1,98 0,15 

Spolu   244,44 212,34 60,81 4,47 

SO2 

1 OFZ, a. s.  Dolný Kubín 805,85 720,62 47,56 3,82 

2 Martinská teplárenská a. s.  Martin  404,24 337,97 22,31 1,79 

3 Mondi SCP, a. s.  Ružomberok  200,24 59,44 3,92 0,32 

4 Žilinská teplárenská a. s.  Žilina  190,99 181,81 12,00 0,96 

5 ŽOS Vrútky a. s.  Martin  82,55 67,34 4,44 0,36 

6 SOTE s.  r.o.  Čadca  82,25 65,95 3,92 0,35 

7 AFG s. r. o.  Turčianske Teplice  12,74 15,91 1,05 0,08 

8 BPS BORCOVA, s. r. o.  Turčianske Teplice  8,02 7,52 0,50 0,04 

9 ZDROJ MT, spol. s r. o. Martin  7,85 6,75 0,45 0,04 

10 DOLVAP, s. r. o. Žilina  7,33    

 Cementátep Lietavská Lúčka Žilina   4,89 0,32 0,03 



Územný plán regiónu Žilinského kraja 

Správa o hodnotení strategického dokumentu 

 

35 
 

ZL P. č. Prevádzkovateľ Zdroje v okrese 

Emisie (t) podľa 
rokov 

Podiel na 
celkových 
emisiách 

2017 2019 
kraja 
(%) 

SR 
(%) 

Spolu   1 802,05 1 468,21 96,91 7,79 

NO2 

1 Mondi SCP, a. s.  Ružomberok 1 102,71 985,59 37,74 3,77 

2 OFZ, a. s.  Dolný Kubín  574,98 499,83 19,14 1,91 

3 Martinská teplárenská a. s.  Martin  258,00 235,65 9,02 0,90 

4 Žilinská teplárenská a. s.  Žilina  159,58 160,57 6,15 0,61 

5 Rettenmeier Tatra Timber, s. 
r. o.  

Liptovský Mikuláš  149,45 147,25 5,64 0,56 

6 SPECIALITY MINERALS 
SLOVAKIA, spol. s r. o.  

Ružomberok  62,34 68,68 2,63 0,26 

7 Kia Motors Slovakia s. r. o.  Žilina  45,12 42,65 1,63 0,16 

8 LTM, a. s.  Liptovský Mikuláš  40,13 36,38 1,39 0,14 

9 KYSUCA s. r. o.  Kysucké Nové 
Mesto  

28,63 30,86 1,18 0,12 

10 SOTE s. r. o.  Čadca  26,07 23,03 0,88 0,09 

Spolu   2 447,01 2 230,49 85,42 8,52 

CO 

1 OFZ, a. s.  Dolný Kubín  1 310,75 1064,36 44,25 0,75 

2 Mondi SCP, a. s.  Ružomberok  479,56 273,68 11,38 0,19 

3 LTM, a. s.  Liptovský Mikuláš  178,96 162,46 6,75 0,11 

4 SOTE s. r. o.  Čadca  105,45 95,90 3,99 0,07 

5 Rettenmeier Tatra Timber, s. 
r. o.  

Liptovský Mikuláš  64,47 63,52 2,64 0,04 

6 ŽOS Vrútky a. s.  Martin  61,22 53,33 2,22 0,04 

7 LEHOTSKY KAPITAL s. r. o.  Liptovský Mikuláš  45,75 39,95 1,66 0,03 

8 TURZOVSKÁ DREVÁRSKA 
FABRIKA s. r. o.  

Čadca  44,09 48,81 2,03 0,03 

9 Žilinská teplárenská a. s.  Žilina  42,19 33,88 1,41 0,03 

 

10 PELCKO s. r. o.  Ružomberok 29,84    

 SPECIALITY MINERALS 
SLOVAKIA 

  70,40 2,93 0,05 

Spolu   2362,28 1 906,29 79,26 1,34 

Zdroj: SHMÚ, Ročná správa o emisiách z veľkých a stredných zdrojov znečistenia ovzdušia za roky 2017 a 2019 
 
Na základe zhodnotenia množstva emisií (t) za rok základných znečisťujúcich látok vypustených z 
veľkých a stredných stacionárnych zdrojov v Žilinskom kraji za roky 2017 – 2019 možno konštatovať, 
že prakticky u všetkých zložiek znečisťujúcich látok dochádza v priebehu trojročného sledovania k ich 
redukcii.  

Z hľadiska zaťaženia územia, najvyššie zastúpenie množstva emisných zložiek NO2 a CO má okres 
Ružomberok, ďalej je to okres Dolný Kubín a Žilina. Najnižšie hodnoty vykazuje okres Bytča. 
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Tab. 10 Emisie v Žilinskom kraji za rok 2019 (t) podľa okresov a merné územné emisie (t.km
-2

 ) ZZL 
vypustených z veľkých a stredných stacionárnych zdrojov 

Okres  
Emisie (t) merné územné emisie (t.km

-2
 ) 

TZL SO2 NO2 CO TZL SO2 NO2 CO 

Bytča  2,318 1,262 8,952 6,915 0,01 0,00 0,03 0,02 

Čadca  5,183 67,552 45,793 160,654 0,01 0,09 0,06 0,21 

Dolný Kubín  34,095 721,801 533,789 1 122,536 0,07 1,47 1,09 2,28 

Kysucké Nové mesto  10,110 0,830 46,320 27,420 0,06 0,00 0,27 0,16 

Liptovský Mikuláš  34,20, 3,028 242,837 325,220 0,03 0,00 0,18 0,24 

Martin  23,745 414,964 276,968 109,353 0,03 0,56 0,38 0,15 

Námestovo  15,882 13,681 20,833 61,982 0,02 0,02 0,03 0,09 

Ružomberok  87,572 62,303 1 090,410 408,386 0,14 0,10 1,69 0,63 

Turčianske Teplice  1,999 29,956 36,956 29,859 0,01 0,08 0,09 0,08 

Tvrdošín  12,311 2,648 29,226 12,217 0,03 0,01 0,06 0,03 

Žilina  121,756 197,035 279,741 140,663 0,15 0,24 0,34 0,17 

 
Spôsob merania emisií  

V súlade so zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, bolo územie SR 
rozdelené do 8 zón a 2 aglomerácií a v rámci nich 12 oblastí riadenia kvality ovzdušia (ORKO). ORKO 
sa navrhujú s cieľom identifikovať lokality, kam je potrebné prioritne zamerať opatrenia na zlepšenie 
kvality ovzdušia. 

Keďže monitorovacie stanice nemôžu svojím meraním pokryť celú krajinu s tak členitým terénom, 
ako má Slovensko, je potrebné vymedziť ORKO nielen tam, kde sa zistilo znečistenie prekračujúce 
limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty niektorej znečisťujúcej látky na základe merania (zohľadpujú 
sa najmenej ostatné 3 roky), ale do ORKO treba zahrnúť aj rizikové oblasti, kde zhoršená kvalita 
ovzdušia vychádza na základe modelovania. 

Podľa prílohy č. 11 k vyhláške MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení neskorších 
predpisov je územie kraja vymedzené ako zóna Žilinský kraj, v ktorej sú vymedzené oblasti riadenia 
kvality ovzdušia uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 
Tab. 11 ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2017 - 2019 v Žilinskom kraji 

Aglomerácia/
Zóna 

Vymedzená oblasť riadenia kvality 
ovzdušia 

Znečisťujúca 
látka 

Rozloha 
(km

2
)

1)
 

Počet 
obyvateľov

1)
 

Žilinský kraj  Územie mesta Ružomberok a obce Likavka  PM10 145 29 386 

Územie mesta Žilina PM10, PM2,5, BaP 80 80 386 
Zdroj: Vymedzenie oblasti riadenia kvality ovzdušia (SHMÚ 2021) 
Vysvetlivky: 
Koncentrácie PM2,5 boli hodnotené vzhľadom k limitnej hodnote pre priemernú ročnú koncentráciu, ktorá je platná od 1.1.2020 (20 μg·m-3).  
1) Stav k 31. 12. 2020 

 
ORKO tvoria 3,29 % z rozlohy územia kraja. Počet obyvateľov, ktorí žijú v ORKO tvorí 15,88 % z počtu 
obyvateľov kraja. 

Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia na území Žilinského kraja je tvorená 4 monitorovacími 
stanicami na území troch okresov Žilina, Martin, Ružomberok, ktoré sú vo vlastníctve SHMÚ. 
Monitorovacie stanice sú účelovo vybavené analyzátormi podľa zdrojov znečistenia v danej lokalite. 
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Tab. 12 Množstvá znečisťujúcich látok sledované na monitorovacích staniciach v roku 2020 

Zóna Názov stanice Znečisťujúca látka 

SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO Benzén O3 

Žilinský 
kraj 

Chopok EMEP  94     94 

Martin, Jesenského  95 99 98 95 99  

Ružomberok, Riadok 93 96 98 98 95 98 93 

Žilina, Obežná  96 98 98 96  95 
Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v SR (2021) 
Vysvetlivky: 

*  90 % platných meraní (ako to po implementácii legislatívy EU požaduje naša legislatíva vo Vyhláške MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite 

ovzdušia v znení Vyhlášky č. 296/2017 Z. z.)  

 
Limitná hodnota pre priemerné denné koncentrácie PM10 ani pre priemernú ročnú koncentráciu PM10 

nebola v zóne Žilinský kraj prekročená, rovnako ako limitné hodnoty pre SO2, NO2, benzén a CO. 
Rovnako tu neprišlo ani k prekročeniu cieľovej hodnoty pre PM2,5. 
 
Tab. 13  Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia pre znečisťujúce látky ozón a benzo(a)pyrén 

Priemerné ročné koncentrácie prízemného ozónu (μg.m
-3

) 

Stanica/rok 2017 2018 2019 2020 

Chopok EMEP 98 95 90 91 

Žilina, Obežná 38 44 44 36 

Ružomberok, Riadok 37 36 36 35 

Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia benzo(a)pyrénom (ng·m
–3

) 

Stanica/rok 2017 2018 2019 2020 

Žilina, Obežná  6,0 2,0 1,9 

Ružomberok, Riadok    4,5* 
Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike, 2021 
Vysvetlivky:  
* - merania na AMS Ružomberok, Riadok začali v decembri 
červenou farbou - vyznačené prekročenie cieľovej hodnoty 

 
V roku 2019 a 2020 boli prekročené limitné hodnoty pre benzo(a)pyrén (ng·m

–3
) na stanici Žiina, 

Obežná. 
 
Tab. 14  Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt (LH) na ochranu zdravia ľudí v roku 2020 

Žilinský kraj Ochrana zdravia VP
 2)

 

Znečisťujúca 
látka  

SO2 NO2 PM10 PM2,5 CO Benzén SO2 NO2 

Doba 
spriemerovania  

1h 24h 1h 1r 24h 1r 1r 8h
1)

 1r 3h po 
sebe 

3h po 
sebe 

Limitná hodnota 
*μg.m

-3
+ (počet 

prekročení)  

350 
(24) 

125 
(3) 

200 
(18) 

40 50 
(35) 

40 25 10 000 5 500 400 

Chopok EMEP   0 2       0 

Martin, 
Jesenského 

  0 19 12 22 15 1 788 0,8  0 

Ružomberok, 
Riadok 

0 0 0 17 21 24 19 2 550 1,0 0 0 

Žilina, Obežná   0 16 14 23 17 1 664   0 
Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike, 2021 
Vysvetlivky:  
1) maximálna osemhodinová koncentrácia,  
2) limitné hodnoty pre výstražné prahy,  
Hrubo vyznačené je prekročenie limitnej hodnoty.  
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V roku 2020 neboli prekročené limitné hodnoty na žiadnej monitorovacej stanici v Žilinskom kraji. 

V rokoch 2017 – 2020 bol realizovaný projekt AIR TRITIA , ktorý riešil spoločný prístup k riadeniu 
kvality ovzdušia na úrovni funkčných mestských oblastí Žilina, Ostrava, Opava, Opole a Rybnik, ako aj 
spoločnú stratégiu riadenia kvality ovzdušia pre celý región TRITIA na pomedzí troch štátov - 
Slovenska – Česka a Poľska. Región zahspa 4 kraje - Opolský, Sliezský, Moravskosliezsky a Žilinský, s 
viac ako 7,5 milióna obyvateľov s veľmi znečisteným ovzduším, so znázornením oblastí v s 
prekročenými imisnými limitmi, rok 2015. V Žilinskom kraji boli prekročené limitné hodnoty pre PM2,5 
a B(a)P v mestách Žilina, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Námestovo, Vrútky a Ružomberok. 
Limitné hodnoty pre B(a)P boli prekročené v oblasti Kysúc, Hornej Oravy, v okolí miest Vrútky, 
Martin, Ružomberok, Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš. 

Na väčšine územia Žilinského kraja majú najväčší vplyv na koncentráciách PM10, PM2,5 lokálne 
vykurovanie nad príspevkami ostatných skupín zdrojov, v priľahlom okolí frekventovaných 
komunikácií prevažuje doprava (D1, resp. D3, ťahy zo Žiliny na Čadcu a Martin, ťah z Ružomberok a 
na Banskú Bystricu). Medzi zdrojmi prevažuje jednoznačne podiel lokálnych kúrenísk nad ostatnými 
skupinami zdrojov. Prevažujúci vplyv v zdrojoch majú na väčšine územia Žilinského kraja miestne 
zdroje prevažne lokálneho vykurovania. Lokálne je potom zrejmý vplyv významných priemyselných 
zdrojov. 

Vplyv poľských zdrojov zasahuje v prípade priemerných ročných koncentrácií malú časť územia 
Žilinského kraja, prevláda vplyv miestnych zdrojov. 

Pre zlepšenie kvality ovzdušia na území ŽK bolo v rámci dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja 
dopravy a mobility v ŽK“ uskutočnené modelovanie výhľadového stavu do roku 2040, do ktorého sa 
premietli opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov. Ide o: 

 Zníženie počtu vozidiel pohybujúcich sa v husto osídlených centrách sídiel vedie k "odklonu" 
zdrojov znečisťovania a zárovep k zvýšeniu plynulosti pohybu vozidiel, 

 Znižovanie nárokov na parkovanie v mestách 

 obmedzenie individuálnej dopravy ponukou iných dopravných možností, najmä kvalitnej verejnej 
dopravy,  

 prechod na elektromobilitu a iné alternatívne palivá, 

 využívanie zdieľanej ekonomiky, poskytovanie služieb v rámci komunity, zdieľanie áut, car 
sharing,  

 rozvoj pešej a cyklistickej dopravy na krátke vzdialenosti s nadväznosťou na verejnú dopravu. 

V rámci projektu bola vypracovaná aj Stratégia riadenia kvality ovzdušia pre mesto Žilina vrátane 
funkčnej mestskej oblasti na obdobie 2020 až 2040. 

Porovnanie variantov 

Návrhy v oblasti zlepšenia kvality ovzdušia na území ŽK nie sú riešené variantne. V rámci záväznej 
časti konceptu ÚPN R ŽK sú uvedené návrhy v oblasti rozvoja hospodárstva: podporovať nové 
energetické koncepcie zamerané na úspory energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie a 
nové technológie, ktoré znižujú emisie, s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050. 

V oblasti rozvoja dopravy: v návrhovom a výhľadovom období uprednostniť výstavbu záchytných 
parkovacích plôch automobilovej dopravy vybavených zariadeniami pre alternatívny pohon 
automobilov, umožpujúci zriadenie nízkoemisných a bezemisných zón v urbanizovanom území sídiel 
a na území subregiónov a stredísk cestovného ruchu. 
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2.   VODA 
 

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

Súčasný stav v čistení a odvádzaní odpadových vôd v Žilinskom kraji zodpovedá historickému vývoju 
spoločnosti ako celku, možnostiam ekonomiky, stavu vývoja a aplikácie nových technológií v oblasti 
realizácie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd (ČOV), kvalite stavebných prác, fyzickému 
opotrebovaniu strojnotechnologických zariadení a kanalizačných objektov. Berúc do úvahy dlhú 
životnosť kanalizačných objektov, ich technické parametre a konštrukčné riešenia zodpovedajú 
koncepčným zámerom a účelu, ktorý bol aktuálny v dobe ich návrhu a realizácie, ako aj finančným a 
technickým možnostiam danej doby.  

Rozvoj verejných kanalizácií v Žilinskom kraji výrazne zaostáva za stavom v zásobovaní obyvateľstva 
pitnou vodou z verejného vodovodu. Ku koncu roku 2018 bol počet obyvateľov v Žilinskom kraji 
bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu 484 272, čo tvorí 70,09 % z celkového počtu 
obyvateľov, z čoho kanalizácie v správe vodárenských spoločností (VS) zabezpečovali odvádzanie 
prevažnej časti odpadových vôd a len v malej miere kanalizácie v správe obcí. Počet obyvateľov 
bývajúcich v domoch pripojených na kanalizáciu s ČOV je 484 158, čo je 70,08 %.  

V Žilinskom kraji je verejná kanalizácia vybudovaná alebo čiastočne vybudovaná v 181 obciach z čoho 
v správe VS sú kanalizácie v 158 obciach a v 24 obciach je kanalizácia v správe obcí. Celkovo je v 
Žilinskom kraji evidovaných 181 prevádzkovaných komunálnych ČOV. V roku 2018 bolo vypúšťaných 
cez verejnú kanalizáciu do vodných tokov 91 229 tis.m3/rok odpadovej vody, z čoho bolo vyčistených 
na ČOV 94 268 tis. m3. K začiatku roku 2005 bola celková dĺžka kanalizačnej siete 2 270 km, z toho v 
správe VS 2 178,2 km a v správe obcí 92,0 km. 
 
Tab. 15 Prehľad stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd v Žilinskom kraji k začiatku roku 2018 v členení 

podľa okresov 

Názov okresu 
Počet 

obyvateľov 

Počet obyvateľov 
napojených na SS a 

ČOV 

% podiel 
napojených 
obyvateľov 

Stoková sieť 
v prevádzke 

ČOV v 
prevádzke 

Bytča  30 833 14 808 48,03 7 7 

Čadca  90 307 46 445 51,43 16 18 

Dolný Kubín  39 491 24 164 61,19 12 12 

Kysucké Nové 
Mesto  

32 946 20 377 61,85 6 6 

Liptovský Mikuláš  72 301 60 700 83,95 32 32 

Martin  96 549 85 824 88,89 26 26 

Námestovo  62 256 34 282 55,07 17 17 

Ružomberok  56 728 46 626 82,19 19 19 

Turčianske Teplice  15 919 7 017 44,08 4 4 

Tvrdošín  36 116 27 987 77,49 10 10 

Žilina  157 444 115 928 73,63 30 30 

Spolu  690 890 484 158 70,08 179 181 
Zdroj:  Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky (aktualizácia 2013)  

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 
 

Tab. 16 Zoznam jestvujúcich ČOV podľa VS a okresov 

Vodárenská 
spoločnosť 

okres Okres/ČOV 

SEVAK ZA 
ČOV Žilina, ČOV Dolná Tižina, ČOV Gbeľany,  ČOV Horný Hričov,  ČOV Kamenná 
Poruba, ČOV Konská, ČOV Kraspany, ČOV Kunerad, ČOV Lietava, ČOV Lietavská 
Lúčka, ČOV Lysica, ČOV Mojš, ČOV Nededza, ČOV Porúbka, ČOV Rajec, ČOV Rajecké 
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Vodárenská 
spoločnosť 

okres Okres/ČOV 

Teplice, ČOV Rosina, ČOV Strápavy, ČOV Stráža, ČOV Strečno, ČOV Svederník, ČOV 
Šuja, ČOV Teplička nad Váhom, ČOV Terchová, ČOV Turie, ČOV Varín, ČOV Višpové 

BY 

ČOV Čadca, ČOV Krásno nad Kysucou, ČOV Čierne, ČOV Dlhé nad Kysucou, ČOV 
Klokočov, ČOV Korpa, ČOV Makov, ČOV Turzovka, ČOV Olešná, ČOV Podvysoká, ČOV 
Raková, ČOV Skalité, ČOV Staškov, ČOV Svrčinovec, ČOV Vysoká nad Kysucou, ČOV 
Zákopčie 

KM 
ČOV Kysucké Nové Mesto, ČOV Radoľa, ČOV Kysucký Lieskovec, ČOV Nesluša, ČOV 
Povina, ČOV Snežnica 

BY 
ČOV Bytča, ČOV Hvozdnica, ČOV Kotešová, ČOV Kolárovice, ČOV Petrovice, ČOV 
Štiavnik, ČOV Veľké Rovné  

OVS 

NO 

ČOV Klin, ČOV Kruštenica, ČOV Lokca, ČOV Lomná, ČOV Novoť, ČOV Námestovo, 
ČOV Oravská Jasenica, ČOV Oravská Lesná, ČOV Oravská Polhora, ČOV Rabča, ČOV 
Sihelné, ČOV Ťapešovo, ČOV Vasiľov, ČOV Vavrečka, ČOV Zakamenné, ČOV 
Zubrohlava 

TS 
ČOV Nižná, ČOV Štefanov nad Oravou, ČOV Trstená, ČOV Zuberec, ČOV Štefanov 
nad Oravou, ČOV Zuberec  

DK 
ČOV Dolný Kubín, ČOV Horná Lehota, ČOV Kraľovany, ČOV Jasenová, ČOV Vyšný 
Kubín, ČOV Zázrivá, ČOV Žaškov 

LVS LM 

ČOV Liptovský Mikuláš, ČOV Bepadiková, ČOV Bobrovec, ČOV Dúbrava,  ČOV 
Demänovská Dolina, ČOV Hybe, ČOV kráľová Lehota, ČOV Jamník, ČOV Jalovec, ČOV 
Jakubovany, ČOV Liptovská Kokava, ČOV Lipovský Ján, ČOV Liptovský Peter, ČOV 
Liptovský Ondrej, ČOV Liptovská Porúbka, ČOV Liptovská Sielnica, ČOV Liptovský 
Hrádok, ČOV Liptovský Trnovec, ČOV Podturep, ČOV Pavčina Lehota, ČOV Pribylina, 
ČOV Svätý Kríž, ČOV Smrečany, ČOV Vavrišovo, ČOV Važec, ČOV Važec, ČOV Vyšná 
Boca, ČOV východná,  ČOV Východná, ČOV Trstená, ČOV Uhorská Ves, ČOV Závažná 
Poruba, ČOV Žiar 

TurVod 
MT 

ČOV Martin, ČOV Belá Dulice, ČOV Bystrička, ČOV Diaková, ČOV Dolný Kolník, ČOV 
Dražkovce,  ČOV Košťany nad Turcom,  ČOV Krpeľany, ČOV Lipovec, ČOV Necpaly, 
ČOV Príbovce, ČOV Rakovo, ČOV Sklabipa, ČOV Slovany, ČOV Sučany,  ČOV Turany,  
ČOV Turčianska Štiavnička, ČOV Turčianske Kľačany, ČOV Turčiansky Peter, ČOV 
Valča, ČOV Vrícko, ČOV Vrútky, ČOV Žabokreky  

TR ČOV Turčianske Teplice, ČOV Mošovce 

VSR RK 

ČOV Ružomberok, ČOV Bešepová, ČOV Hubová, ČOV Ivachnová, ČOV Likavka, ČOV 
Liptovská Lužná, ČOV Liptovská Osada, ČOV Liptovská Štiavnica, ČOV Liptovská 
Teplá, ČOV Liptovské Sliače, ČOV Liptovský Michal, ČOV Lisková, ČOV Ľubochpa, 
ČOV Lúčky, ČOV Ludrová, ČOV Martinček, ČOV Stankovany, ČOV Štiavnička, ČOV 
Švošov 

 

Niektoré ČOV sú vlastnené obcami a spravované obcami alebo VS. Medzi taktéto ČOV patria v okrese 
Námestovo: ČOV Bobrov – vlastník: obec, prevádzkovateľ: OVS, ČOV Hruštín – vlastník aj 
prevádzkovateľ obec, v okrese Tvrdošín: ČOV Čimhová vlastník aj prevádzkovateľ obec, ČOV Liesek 
vlastník aj prevádzkovateľ obec, ČOV Habovka – vlastník obec, prevádzkovateľ OVS, ČOV Podbiel 
vlastník obec, prevádzkovateľ OVS, ČOV Vitanová – vlastník obec, prevádzkovateľ OVS, v okrese 
Dolný Kubín ČOV Bziny - vlastník obec, prevádzkovateľ súkrom. spol., ČOV Dlhá nad Oravou - vlastník 
obec, prevádzkovateľ OVS, ČOV Istebné - vlastník aj prevádzkovateľ obec, ČOV Krivá - vlastník obec, 
prevádzkovateľ OVS, ČOV Oravský Podzámok - vlastník aj prevádzkovateľ: obec, v okrese Martin – 
ČOV Blatnica - vlastník obec, prevádzkovateľ TurVod, ČOV Kláštor pod Znievom - vlastník aj 
prevádzkovateľ obec a v okrese Turčianske Teplice ČOV Háj - vlastník aj prevádzkovateľ obec, ČOV 
Turček- vlastník aj prevádzkovateľ obec.  
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Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

Rozhodujúce problémy, vyskytujúce sa na existujúcich kanalizačných systémoch v súčasnosti  
vyskytujúce v Žilinskom kraji možno zahrnúť najmä: 

 nevyhovujúce dispozičné, stavebné riešenia a zastarané a energeticky náročné 
strojnotechnologické zariadenia ČOV  nevyhovujúce súčasným podmienkam, 

 vysoký podiel balastných vôd a nariedenie odpadových vôd, ich ochladzovanie v dôsledku 
odvodnenia územia jednotnou kanalizáciou, čo následne spôsobuje problémy v procese čistenia 
(zaústenie drenáži, pramepov, potokov a pod.); nízka pozornosť bola venovaná odvádzaniu vôd 
z extravilánu,  

 nízky počet napojených obyvateľov na nové verejné kanalizácie,  

 neustále sa zvyšujúci záujem obyvateľstva o budovanie malých domových čistiarní odpadových 
vôd, bez ohľadu na vhodnosť takéhoto riešenia v predmetnej lokalite, chýbajúca legislatívna 
právomoc povoľovať tieto stavby ako dočasné, do doby vybudovania verejnej kanalizácie 

 dlhodobo pretrvávajúce problémy s likvidáciou čistiarenských kalov 

 vysoký podiel priemyselných odpadových vôd čistených na komunálnych ČOV, čo v niektorých 
prípadoch spôsobuje veľké problémy v čistiarenskom procese 

 nedostatočná pozornosť sa venuje opravám a údržbe zariadení a často sú riešené až havarijné 
stavy kanalizačných systémov 

 predimenzované profily zberačov, v ktorých sedimentuje znečistenie, vybudované v dôsledku 
veľkorysých prognóz rozvoja miest. 

Pozitíva v oblasti verejných kanalizácií 

 dostatočný potenciál pre zabezpečenie kvalitnej predprojektovej a projektovej prípravy 
kanalizačných stavieb, odbornými  realizačnými a dodávateľskými firmami,   

 prístupnosť vhodných a kvalitných strojnotechnologických zariadení, techniky pre riadenie, 
automatizáciu a optimalizáciu procesov odvádzania a čistenia odpadových vôd,  

 vodárenské spoločnosti, ktoré vytvárajú strojným a strojno-technologickým vybavením a hlavne 
odborným potenciálom, dobrú pozíciu pre zvládnutie prevádzky aj nových kanalizačných 
systémov, 

 systémom výchovy nových odborníkov pre oblasť riadenia, prevádzky, technického a 
technologické zabezpečenia stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, možnosťami pre 
zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov z praxe, 

Plnenie kritérií ustanovených smernicou 91/271/EHS  

Stav v čistení odpadových vôd na ČOV v správe vodárenských spoločností a obcí v Žilinskom kraji 
v jednotlivých veľkostných kategóriách je uvedený v tabuľke. U väčších ČOV sú problémové 
ukazovatele najmä dusík a fosfor, čo bolo príčinou vydania povolení na vypúšťanie odpadových vôd 
na prechodné obdobie, v ktorých sa povolili vyššie limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia ako 
predpisuje platná legislatíva. Zabezpečenie zosúladenia reálnych možností existujúcich ČOV 
s kvalitatívnymi požiadavkami platnej legislatívy si vyžaduje najčastejšie úplnú rekonštrukciu, resp. 
vybudovanie nových ČOV.   

Environmentálne a technické kritériá pre stanovenie priorít rozvoja verejných kanalizácií 

Postupnosť budovania verejných kanalizácií je daná prioritami rozvoja. Tieto priority sú v súlade s 
rozhodujúcimi požiadavkami koncepčných zámerov. Podrobnejšie sú rozpracované tak, aby bola 
dosiahnutá čo najvyššia efektívnosť realizovaných opatrení. 
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Rozvoj verejných kanalizácií vyžaduje skĺbenie ekologických a technických aspektov. Pre stanovenie 
priorít rozvoja verejných kanalizácií boli preto vybrané nasledovné kritériá. 

 Environmentálne kritériá: 

 veľkosť zdroja komunálneho znečistenia (počet EOBSK60, v prípade absencie údaju sa berie za 
počet EO počet trvalo bývajúcich obyvateľov),  

 požadovaná miera ochrany recipienta (potreba vyššej miery ochrany recipientov, ktoré slúžia 
alebo sú potenciálne uvažované ako zdroje pitných vôd, podzemných zdrojov vôd využívaných 
pre hromadné zásobovanie obyvateľstva nachádzajúcich sa v alúviách riek, situovanie 
aglomerácie v CHVO, povrchové vody nadmerne zaťažené nutrientami – IV. a V. trieda kvality 
a súčasné zohľadnenie možnosti transportu nutrientov do nižších častí povodí v súlade 
s požiadavkami pre identifikáciu citlivých oblastí), požadovaná úrovep čistenia odpadových vôd. 

Technické kritériá plánov rozvoja verejných kanalizácií 

Pri plánovaní výstavby kanalizačných stavieb musia byť rešpektované všetky určujúce požiadavky 
optimálnej funkčnosti, prevádzkovej stability, primeranej investičnej náročnosti, primeranej 
prevádzkovej náročnosti, vplyvu zaústenia na recipient.  

Pri spracovávaní plánov rozvoja verejných kanalizácií boli zohľadpované, resp. posúdené nasledovné 
princípy a kritériá pre jednotlivé aglomerácie : 

 nižšie investičné náklady na výstavbu stokového prepojenia (privádzača) medzi obcami 
v porovnaní s výstavbou ČOV pre danú obec,  

 zabezpečenie spoločného odkanalizovania pre viac obcí pri nižších celkových nákladoch,  

 zvýšenie miery ochrany významných zdrojov pitnej vody (povrchových aj podzemných), 
minerálnych a liečivých vôd pred možnosťou ich kontaminácie, a to odvedením odpadových vôd 
do väčšej, spoľahlivo prevádzkovanej ČOV v nižšie položenej oblasti a  ich vypúšťaním do 
vhodnejšieho (spravidla vodnatejšieho) úseku recipienta, vhodnosť hydrologických alebo 
hydrogeologických podmienok pre vypúšťanie vyčistených vôd,  

 v rozhodujúcej miere uplatpovanie systému gravitačného odvádzania odpadových vôd,   

 rešpektovanie ukončených a rozostavaných diel i v prípadoch, keď ich lokalizácia nie je 
najvhodnejšia,  

 vo vybraných nevyhnutných prípadoch (malá kapacita zariadenia nevhodná pre rozšírenie, 
riešenie nevhodné pre rekonštrukciu) pripustenie radikálnej zmeny doterajšieho nakladania s 
odpadovými vodami,  

 pripájanie priemyslu na komunálne ČOV  (individuálny prístup). 

Priority výstavby kanalizácií 

Z pohľadu medzinárodných záväzkov, ekonomických a organizačno-technických možností je nutné 
riešiť v horizonte do roku 2010 všetky aglomerácie nad 10 000 EO a v časovom období do roku 2015 
všetky aglomerácie nad 2000 EO. Ostatné aglomerácie (obce) nespadajúce do uvedených veľkostných 
kategórií budú riešené priebežne, postupne  a individuálne. 

Ekologicko-technické kritériá na základe, ktorých bola vytvorená prioritizácia  naliehavosti výstavby 
verejných kanalizácií 

Ekologicko-technické kritéria podľa ktorých je možné vytvárať prioritizáciu, resp. naliehavosť 
výstavby kanalizácií sú charakterizované nasledovne : 

veľkosť zdroja znečistenia (aglomerácie) - určujúcim pre rozvoj verejných kanalizácií sú časové 
horizonty splnenia požiadaviek Smernice 91/271/EHS (transponované do národnej legislatívy) vo 
vzťahu k veľkostným kategóriám aglomerácií, 
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dosiahnutie požadovanej miery čistenia odpadových vôd - potreba dosiahnuť odstránenie nutrientov 
N a P. Rovnaký stupep naliehavosti je priznávaný kanalizačným systémom, kde nie je zabezpečené 
čistenie odpadových vôd a aglomeráciám, ktoré nemajú kanalizáciu a je v nich treba zabezpečiť 
čistenie odpadových vôd aj s odstrapovaním nutrientov alebo s nitrifikáciou. Najnižší stupep 
naliehavosti v rámci tohto kritéria predstavujú kanalizácie, ktorých parametre spĺpajú výhľadové 
požiadavky, alebo dosiahnutie požadovanej úrovne čistenia odpadových vôd je podmienené relatívne 
nízkymi investičnými nárokmi. 

podiel odkanalizovaného obyvateľstva v aglomerácii – dôraz je kladený na rozvoj existujúcich 
kanalizačných systémov s relatívne slabo odkanalizovaným obyvateľstvom (20 - 60 % 
odkanalizovaných obyvateľov). Naopak aglomerácie s vysokým podielom odkanalizovania obyvateľov 
považujeme za bezproblémové. 

situovanie aglomerácie – aglomerácie, ktoré sa nachádzajú v oblastiach so zvýšeným eutrofizačným 
potenciálom, v CHVO, alebo ktoré môžu ovplyvniť vodárenské toky nad odberným profilom pre 
hromadné zásobovanie obyvateľstva, zdroje pitných vôd v alúviách riek a aglomerácie ovplyvpujúce 
ostatné povrchové toky.  

Vymedzenie konkrétnych cieľov rozvoja verejných kanalizácií  

Zabezpečiť : 

 vyhovujúce odvádzanie a primerané čistenie odpadových vôd zo všetkých aglomerácií nad 2 000 
EO,  

 priebežne v aglomeráciách pod 2000 EO, kde je vybudovaná stoková sieť, primerané       čistenie 
odpadových vôd, 

 riešenie odvádzania vôd z povrchového odtoku v aglomeráciách v súlade s požiadavkami právnej 
úpravy, 

 technicky, organizačne a ekonomicky pripraviť riešenie čistenia odpadových vôd pre aglomerácie 
pod 2 000 EO. 

Ciele rozvoja verejných kanalizácií – návrh opatrení podľa vodárenských spoločností a okresov 

Pre aglomerácie viac ako 10 000 EO : 

a) Bytča, vybudovanie kanalizácie v obciach Kolárovice, Kotešová, Petrovice, Veľké Rovné, Hlboké 
nad Váhom, Štiavnik a v m.č. Bytče, intenzifikácia ČOV Bytča a pripojenie aglomerácie Hvozdnica 
(zrušenie ČOV Hvozdnica), 

b) Krásno nad Kysucou, vybudovanie kanalizácie v obciach Klubina, Nová Bystrica, Oščadnica, 
Radôstka, Stará Bystrica, Zborov nad Bystricou, Čadca - miestna časť Horelica, v miestnych 
častiach Krásna nad Kysucou, rekonštrukcia ČOV Krásno nad Kysucou, 

c) Kysucké Nové Mesto, vybudovanie kanalizácie v obciach Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Dunajov, 
Lodno, Kysucký Lieskovec, Lopušné, Pažite, Nesluša, Povina, Rudina, Rudinka, Rudinská a Oškerde 
(miestna časť Kysuckého Nového Mesta), rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Kysucké Nové 
Mesto, 

d) Liptovský Mikuláš, dostavba kanalizácie v meste Liptovský Mikuláš, v obci Bepadiková, Bobrovec, 
Jalovec, Trstenné, Závažná Poruba rekonštrukcia kanalizácie v Demänovskej Doline, 

e) Martin, vybudovanie kanalizácie v obciach Lipovec, Podhradie,Ratkovo, Trebastovo, Trnovo, 
Turčianske Kľačany, v meste Vrútky, v starej časti obce Krpeľany 

f) Vybudovanie verejnej kanalizácie v obci Šútovo s napojením na VK v obci Krpeľany 
g) Námestovo, vybudovanie kanalizácie v obciach Oravská Polhora, Rabča, Rabčice, Sihelné, 

Vavrečka, Novoť, Oravské Veselé, Hruštín, Hruštín m.č. Vapovka, Zákamenné, Breza, Krušetnica, 
Babín, Lomná, vo výhľade Bobrov, Mútne, Oravská Lesná (zrušenie obecných ČOV Bobrov, 
Mútne, Oravská Lesná), 
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Pre aglomerácie viac ako 2 000 EO 

a) Sedliacka Dubová, vybudovanie kanalizácie v obciach Sedliacka Dubová, Dlhá nad Oravou, 
pričlenenej obci Chlebnice a spoločnú ČOV Sedliacka Dubová, 

b) Kysucký Lieskovec, vybudovanie kanalizácie v obciach Dunajov, Lodno, Ochodnica, dobudovanie 
kanalizácie v obci Kysucký Lieskovec, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Kysucký Lieskovec, 

c) Východná, vybudovanie kanalizácie v obciach Východná, Hybe a spoločnú ČOV Východná, 
d) Važec, vybudovanie obecnej kanalizácie a ČOV, 
e) Liptovská Teplá, vybudovanie kanalizácie v obciach Bešepová, Potok, Ivachnová, Kalameny 

(pričlenená obec), Liptovské Sliače, Ludrová, Likavka, Štiavnica, rekonštrukcia a rozšírenie ČOV 
Liptovská Teplá, 

f) Vybudovanie ČOV a kanalizácie pre obce Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Liptovské Revúce  
g) Vybudovanie kanalizácie v obciach Stankovany, Hubová, Ľubochpa, Stankovany, Švošov 

a spoločnú ČOV Stankovany, 
h) Liptovská Osada, dobudovanie kanalizácie v obciach Liptovské Revúce , Liptovská Osada, 

spoločnú ČOV Liptovská Osada, 
i) Turčianske Teplice, vybudovanie kanalizácie v obciach Horná Štubpa, Háj a Rakša, 
j) Rajec, vybudovanie kanalizácie v obciach Ďurčiná, Fačkov, Malá a Veľká Čierna, Rajecká Lesná, 

Šuja, rekonštrukcia kanalizácie a ČOV Rajec, 
k) Dlhé Pole, Divina, Divinka, Horný Hričov, Sveredník, vybudovanie kanalizačného zberača 

s čistením odpadových vôd na SČOV Žilina  

Pre aglomerácie menej ako 2 000 EO : 

a) Výstavba novej ČOV Liptovská Sielnica, 
b) Vybudovanie kanalizácie v obci Slovenské Pravno s napojením na stavbu Odkanalizovanie obcí 

Budiš, Dubov, Jasenovo, Liešno, Rudno, Kalamenová,  
c) Mošovce, vybudovanie verejnej kanalizácie  
d) Výstavba novej ČOV v obci Liptovská Sielnica 
e) Vybudovanie verejnej kanalizácie v obci Trnovo 

Porovnanie variantov 

Návrhy v oblasti odvádzaní a čistení odpadových vôd na území ŽK nie sú riešené variantne. 

3.   ODPADY 

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so 
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, 
materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú množstvo odpadu aj prostredníctvom 
opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov, znižujú nepriaznivé vplyvy 
vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo znižujú obsah škodlivých látok v 
materiáloch a vo výrobkoch. 

Podľa Správy o stave ŽP Slovenskej republiky za rok 2019 došlo od roku 2005 k pomerne výraznému 
nárastu množstva vyprodukovaných komunálnych odpadov. K roku 2019 pokračoval predovšetkým 
nárast objemu vyprodukovaného komunálneho odpadu. Pretrváva nepriaznivý stav v nakladaní s ním 
(vysoký podiel skládkovania a nedostatočný nárast miery recyklácie). Spomalenie rastu miery 
recyklácie komunálneho odpadu a pokles miery skládkovania komunálneho odpadu indikujú problém 
so splnením cieľa do roku 2030 - zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy 
na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 znížiť mieru jeho skládkovania na menej ako 25 %. V 
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rámci nového zákona o odpadoch budú na Slovensku zakázané napríklad jednorazové plastové obaly 
(tácky, príbory, slamky, nádoby na potraviny, nápojové obaly vyrobené z expandovaného 
polystyrénu). Nový zákon zvýhodpuje firmy, ktoré používajú ekologickejšie a recyklovateľné obaly, a 
tiež obmedzili skládkovanie hlavne bioodpadu. V roku 2022 bolo zavedené zálohovanie plastových 
fliaš a plechoviek s nápojmi. Cieľom implementácie novej legislatívy je predovšetkým zabezpečiť 
odklon od skládkovania, zvýšiť materiálové a energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na 
materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo iné prostriedky na výrobu energie. Za materiálové 
zhodnocovanie sa považuje najmä príprava na opätovné použitie, recyklácia a spätné zasypávanie. 

V rámci SR najväčší objem komunálneho odpadu vyprodukujú Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. 
Čo sa týka zloženia komunálneho odpadu, produkcia v Žilinskom kraji po roku 2010 narastá a zárovep 
vzrastá množstvo separovaných zložiek odpadu. 

Z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu v roku 2020 bolo v kraji 206 kg/obyv. 
zhodnoteného komunálneho odpadu a 245 kg/obyv. zneškodneného komunálneho odpadu. 

Nakladanie s odpadom a možnosti jeho energetického využitia 

V Žilinskom kraji sa nachádzalo 13 skládok odpadu (k 1.1.2021). Zariadení na zhodnocovanie odpadu 
je celkom 52 a nachádzajú sa tu 4 spaľovne (spaľovpa na komunálny odpad, spaľovpa na priemyselný 
odpad, spaľovpa na nemocničný odpad a zariadenie na spoluspaľovanie). V Žilinskom kraji nie sú k 
dispozícii žiadne kapacity pre skládkovanie nebezpečného odpadu. V priebehu posledných rokov je v 
Žilinskom kraji zaznamenaný postupný pokles počtu skládok odpadov, čo súvisí so zapĺpaním kapacity 
prevádzkovaných skládok odpadov a nebol ani predložený návrh na výstavbu novej skládky, čo nie je 
žiaduce s ohľadom na strategický cieľ odpadového hospodárstva v SR - odklonenie odpadov od ich 
zneškodpovania skládkovaním, obzvlášť pre komunálne odpady a s ohľadom na ciele EÚ a trendy v 
odpadovom hospodárstve (princípy obehového hospodárstva.  

Čo sa týka nových zariadení, v Martine sa pripravuje nové technologické zariadenie na materiálové 
zhodnocovanie odpadov, ktoré má fungovať na báze autoklávovej technológie na mechanicko-
tepelné spracovanie komunálneho odpadu. V rámci procesu sa odpad najprv sterilizuje a následne sa 
automaticky triedi na použiteľné frakcie rozličných druhotných surovín, organickú frakciu a TAP (palív 
z odpadov), ktoré sú určené na ďalšie využitie. Navrhovaná činnosť je koncipovaná tak, aby v čo 
najväčšej miere nadväzovala na zavedené systémy zberu komunálnych odpadov v jednotlivých 
obciach a mestách spádovej oblasti. 

Skládky odpadov 

Skládka odpadov je v zmysle § 5 ods. 5 zákona o odpadoch miesto so zariadením na zneškodpovanie 
odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa 
považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodpovanie svojich odpadov v 
mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie 
odpadov.  

Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie alebo miesto so zariadením, kde sa ukladajú odpady na 
účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo 
zneškodpovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri 
roky, alebo čas ich uloženia pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok. 

V Žilinskom kraji bolo v roku 2015 prevádzkovaných 13 skládok odpadov, z toho 1 na inertný odpad a 
12 na nie nebezpečný odpad, ktoré uvádza tabuľka. 
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Tab. 17 Počet skládok odpadov v Žilinskom kraji 

Okres 

Počet skládok odpadov 
Celkový počet 

skládok odpadov 
na nie nebezpečný 

odpad 
na nebezpečný 

odpad 
na inertný odpad 

Bytča 1 0 0 1 

Čadca 2 0 0 2 

Dolný Kubín 1 0 0 1 

Kysucké Nové Mesto 0 0 0 0 

Liptovský Mikuláš 2 0 0 2 

Martin 1 0 1 2 

Námestovo 1 0 0 1 

Ružomberok 1 0 0 1 

Turčianske Teplice 1 0 0 1 

Tvrdošín 1 0 0 1 

Žilina 1 0 0 1 

Spolu 12 0 1 13 

Najviac skládok odpadov sa nachádza v triede pre skládky odpadov na odpad, ktorý nie je 
nebezpečný, ktorá v sebe zahspa aj skládky odpadov určené na komunálne odpady. V roku 2015 bolo 
v tejto triede prevádzkovaných 12 skládok odpadov. 

Spaľovne odpadov 

Počet prevádzkovaných spaľovacích zariadení je ovplyvnený predovšetkým plnením prísnych 
podmienok pre ochranu ovzdušia, ktoré určuje zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov. Z hľadiska druhu spaľovaných odpadov členíme spaľovne na tri kategórie, a to na spaľovne 
komunálnych odpadov, spaľovne priemyselných odpadov (ide najmä o nebezpečné odpady) a 
spaľovne odpadu zo zdravotnej starostlivosti.  

Spaľovne komunálneho odpadu: 

- V Žilinskom kraji sa nenachádza spaľovpa komunálneho odpadu. 

Spaľovne priemyselného odpadu: 

- S.A. Slovensko spol. s. r. o., prevádzka Kysucké Nové Mesto, kapacita zariadenia 1500 ton/rok. 
- Archív SB, s. r. o., prevádzka Liptovský Mikuláš, kapacita zariadenia 900 ton/rok. 

Spaľovne odpadu zo zdravotnej starostlivosti: 

- Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, kapacita zariadenia 858 ton/rok. 
- Univerzitná nemocnica Martin, kapacita zariadenia 336 ton/rok. 

Spaľovne kafilérnych tukov: 

- VAS s. r. o., prevádzka Mojšová Lúčka, kapacita zariadenia 0,44 ton/rok. 

Na spaľovanie priemyselného nebezpečného odpadu slúžia 2 spaľovne odpadu: A. S.A. Slovensko, s. 
r. o., odštepný závod Žilina, Archív SB, s. r. o. Liptovský Mikuláš. Pre odpad zo zdravotníckych 
zariadení boli v roku 2015 k dispozícii 2 spaľovne nemocničného odpadu a to Kysucká nemocnica s 
poliklinikou Čadca a Univerzitná nemocnica Martin.  

Špecifickým spaľovacím zariadením je prevádzka spoločnosti VAS s. r. o., ktorá je jediným 
kafilerickým zariadením na Slovensku, ktoré spracúva všetky vedľajšie živočíšne produkty, t. j. 
materiál kategórie 1, 2 a 3 v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, 
ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených 
produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002. 
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Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s prúdmi odpadov 

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva ŽK kraja do roku 2020 je minimalizácia negatívnych 
účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Pre dosiahnutie 
stanovených cieľov bude nevyhnuté zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie záväznej hierarchie 
odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia recyklácie odpadov predovšetkým pre oblasť 
komunálnych odpadov a stavebných odpadov a odpadov z demolácií v súlade s požiadavkami 
rámcovej smernice o odpade.  

V odpadovom hospodárstve je potrebné naďalej uplatpovať princípy blízkosti, sebestačnosti a pri 
vybraných prúdoch odpadov aj rozšírenú zodpovednosť výrobcov pre nové prúdy odpadov, okrem 
všeobecne zavedeného princípu „znečisťovateľ platí“. Pri budovaní infraštruktúry odpadového 
hospodárstva je potrebné uplatpovať požiadavku najlepších dostupných techník (BAT) alebo 
najlepších environmentálnych postupov (BEP). Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR 
ako i Žilinského kraja zostáva pre obdobie rokov 2016 až 2020 zásadné odklonenie odpadov od ich 
zneškodpovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady. 

Odkaliská a úložiská odpadu 

Na území ŽK boli analyzované a vyhodnocované tieto stavby z hľadiska ich výskytu podľa okresov, 
existujúceho stavu (prevádzkované, uzavreté, opustené, neprevádzkované) a rizikovosti voči 
prostrediu. 

Tab. 18 Prehľad odkalísk a úložísk v členení podľa okresov 

Okres ID Názov Zákon Stav Riziko EZ Identifikované 
problémy 

Liptovský 
Mikuláš 

16 Lazisko - Dúbrava - odkalisko č. 3 514/2008 Uzavreté rizikové SK/EZ/LM/
397 

Odkalisko 
lokalizované v 
OP NP Nízke 
Tatry 

 

17 Lazisko - Dúbrava - odkalisko č. 1 514/2008 Uzavreté rizikové SK/EZ/LM/
397 

18 Lazisko - Dúbrava - odkalisko č. 21 514/2008 Uzavreté rizikové SK/EZ/LM/
397 

176 Dúbrava - Staré odkalisko  514/2008 Opustené potenciálne 
rizikové 

SK/EZ/LM/
390 

1042 Palúdzka - Liptovská Mara 514/2008 V prevádzke 
s povolením 

nerizikové nie je EZ  

Martin 1004 Vrútky - Lipovec  514/2008 V prevádzke 
s povolením 

nerizikové nie je EZ  

1041 Dubná Skala  514/2008 Uzavreté nerizikové nie je EZ  

5021 Odkalisko Martin - staré (Martinská 
teplárenská a.s. Martin) 

364/2004 v trvalej prevádzke 2 nie je EZ Odkalisko 
lokalizované < 
1 km od 
zast./rozv. úz. 

5022 Odkalisko Martin - nové (Martinská 
teplárenská a.s. Martin) 

364/2004 neprevádzkované 2 nie je EZ 

Bytča 1302 Malá Bytča   514/2008 V prevádzke 
s povolením 

nerizikové nie je EZ  

Žilina 5020 Odkalisko Rosina (Žilinská 
teplárenská, a.s. Žilina) 

364/2004 v trvalej prevádzke 2 SK/EZ/ZA1
062 

Odkalisko 
lokalizované < 
1 km od 
zast./rozv. úz. 

5024 Odkalisko teplárep Žilina - Trnové 
(Žilinská teplárenská, a.s. Žilina) 

364/2004 v etape dlhodobej 
existencie 

3 SK/EZ/ZA1
840 

Námestovo  5023 Odkalisko Zubrohlava (ZŤS 
Strojárne Námestovo, a.s.) 

364/2004 neprevádzkované Bez 
kategórie 

nie je EZ  

Dolný Kubín 5025 Odkalisko Široká (Oravské 
ferozávody) 

364/2004 preradné na 
skládku 

4 SK/EZ/DK2
066 

Odkalisko 
lokalizované < 
1 km od 
zast./rozv. úz 

                                                           
1
 14. – 15. 11. 2019 došlo k vzniku havárie, v súčasnosti prebieha sanácia 
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Porovnanie variantov 

Návrhy v oblasti odpadového hospodárstva na území ŽK nie sú riešené variantne. 

4.  HLUK A VIBRÁCIE 

Najvýznamnejší podiel na tvorbe hluku má doprava. Až okolo 20 % obyvateľov EÚ je vystavených 
hladinám hluku, ktoré zdravotnícki odborníci považujú za neprijateľné, t. j. vedú k podráždeniam, 
poruchám spánku a vedľajším účinkom na zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 
odhaduje, že približne 40 % obyvateľov EÚ je vystavených hluku z dopravy na úrovni viac než 55 
dB(A) a že viac než 30 % je vystavených úrovni viac než 55 dB(A) počas noci. 

Problematika ochrany zdravia obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií v SR je 
upravená zákonom č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí, na ktorý 
nadväzuje nariadenie vlády SR 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických 
hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom.   

Počet obyvateľov ŽK v roku 2016, ktorí žili v oblasti s hlukovou záťažou od železničných dráh 
s hodnotou nad 55 dB bolo 203 400, s hodnotou nad 65 dB bolo 34 500 a s hodnotou nad 75 dB bolo 
4 100. Najviac prejazdov vlakov až 55 099 v roku 2016 bolo na trati Žilina/Teplička – Odb. Váh (č. 180) 
a naopak najmenej 32 974 na tratiach Trenčín – Čadca (č. 120, 127). Najväčší počet obyvateľov 
postihnutým hlukom zo železničných dráh je v úseku Nové mesto nad Váhom – Čadca, Košice; tento 
úsek je však aj najdlhší (482 km). 

Za budúci možný zdroj hluku treba považovať dopravné komunikácie, a to dopravné tepny cestnej a 
železničnej dopravy (plánované v rámci navrhovaných rozvojových investícií). V prípade realizácie 
týchto investícií v zmysle príslušných zákonných nariadení budú musieť orgány štátnej správy posúdiť 
a vyhodnotiť resp. nariadiť opatrenia pre zamedzenie emisií hluku do okolia účinnými technickými 
alebo organizačnými systémami. 

Celkový podiel populácie vystavenej nadmernému účinku hluku na území kraja nie je známy, pretože 
sledovacia analýza nebola vykonaná plošne, ale vždy iba vo väzbe na bodové lokality v intravilánoch 
niektorých sídiel. 

Porovnanie variantov 

Návrhy v oblasti znižovania zaťaženia obyvateľstva hlukom na území ŽK nie sú riešené variantne. 

  
5.   ŽIARENIE A INÉ FYZIKÁLNE POLIA 
 

Radónové riziko 

Jedným z vybraných negatívnych faktorov životného prostredia priamo súvisiacich s územím a jeho 
funkčným využitím je poznanie radónového rizika. Radón ako produkt rádioaktívnej premeny rádia sa 
obyčajne nachádza v pôdnom vzduchu. Ako rádioaktívny interný plyn ľahko preniká cez rôzne 
prostredia následkom teplotného a tlakového rozdielu vo vnútri budov a mimo nich, ktorý je 
nasávaný z podložia budov a môže byť príčinou zvýšenej objemovej aktivity radónu v ovzduší 
obytných priestorov. Na väčšine územia prevláda nízke radónové riziko. Vysoké radónové riziko sa 
nachádza v okolí mesta Žilina, na juhozápade v obci Súľov - Hradná, na západe v obci Hvozdnica, v 
celku Chočské vrchy, v celku Podtatranská brázda, v podcelku Západné Tatry v obci Vitanová, v 
celkoch Tatry a Kozie Chrbty a pod. Podrobne je radónové riziko na území ŽK popísané v kap. C.II.1. 

Z hľadiska ďalšieho rozvoja regiónu vzhľadom k ohrozeniu územia radónom je potrebné 
uprednostpovať pri vymedzovaní nových rozvojových plôch tie oblasti na rozvoj urbanizácie, kde nie 
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sú potrebné protiradónové opatrenia, resp. požadovať prispôsobenie technických a technologických 
opatrení už v územnoplánovacích činnostiach. 

Porovnanie variantov 

Návrhy v oblasti znižovania radónového rizika na území ŽK nie sú riešené variantne. 

 
6.   DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 
 
V prípade realizácie zámerov sa predpokladajú významné terénne úpravy alebo zásahy do krajinného 
prostredia predovšetkým pri budovaní technickej infraštruktúry, najmä dopravných komunikácií. 
Jednotlivé zámery budú posudzované v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie. 
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C.  KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 

 

I. VYMEDZENIE HRANÍC DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 
 
Hranica riešeného územia pre vypracovanie ÚPN R ŽK je totožná s administratívnou hranicou ŽK. Zo 
severu a severovýchodu je riešené územie ohraničené štátnou hranicou Slovenskej republiky s 
Poľskou republikou – Malopoľským a Sliezskym vojvodstvom, na severovýchode štátnou hranicou s 
Českou republikou – Moravskosliezskym a Zlínskym krajom, na juhozápade hranicou s Trenčianskym 
krajom, na juhu hranicou s Banskobystrickým krajom a na východe hranicou s Prešovským krajom. 
 

II. CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 

 
V kapitole sa nachádza analýza súčasného stavu zložiek životného prostredia ŽK. Stav životného 
prostredia je dlhodobo sledovaný prostredníctvom ukazovateľov zložiek životného prostredia, v 
rámci čiastkových monitorovacích systémov.  

Popis súčasného stavu životného prostredia sa snaží zameriavať na tie charakteristiky, ktoré by mohli 
byť priamo alebo nepriamo ovplyvnené realizáciou ÚPN R ŽK. Popis jednotlivých aspektov vytvára 
bázu pre hodnotenie potenciálnych environmentálnych vplyvov realizácie strategického dokumentu. 

 
1. HORNINOVÉ PROSTREDIE 
 
Geomorfologické pomery 

Na priestorové usporiadanie územia Žilinského kraja mali vplyv predovšetkým geomorfologické a 
hydrologické podmienky územia. Ide hlavne o horské masívy jadrových pohorí, pohoria budované 
flyšovými a sopečnými horninami, kotliny a rieka Váh so svojou ramennou sústavou, ktoré ako celok 
tvoria mimoriadne dynamické územie. V zmysle geomorfologických jednotiek Slovenska (Mazúr, 
Lukniš, 1986) je riešené územie popísané nižšie a znázornené na nasledujúcom obrázku. 

Subprovincia vonkajších Západných Karpát (zaberá severnú časť kraja) 

Zo SZ zasahuje do územia malou časťou oblasť Západných Beskýd, s celkami: Moravsko-sliezske 
Beskydy, Jablunkovské medzihorie a Turzovská vrchovina. 

Smerom na juh, medzi pravým brehom Kysuce a Váhom vystupuje oblasť Slovensko-moravských 
Karpát, s celkom Javorníkov, ktoré ďalej na juh klesajú do celku Považského Podolia, do jeho 
podcelku Bytčianskej kotliny.  

Na východ od rieky Kysuca až takmer po Oravskú priehradu je vyčlenená oblasť Stredných Beskýd. V 
nej vystupujú celky Kysucké Beskydy na severe a Kysucká vrchovina na juhu. Východnejšia oravská 
časť je rozdelená na niekoľko celkov (zo severu na juh): Oravské Beskydy, Podbeskydská Brázda, 
Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura a Oravská vrchovina.  

Najvýchodnejšou časťou subprovincie je Podhôľno-magurská oblasť, pokračujúca ďalej na východ do 
Poľskej republiky. V nej sú vyčlenené celky: Oravská kotlina (s Oravskou priehradou na severe), 
Skorušinské vrchy a Podtatranská brázda (na juhu). 

Subprovincia Vnútorných Západných Karpát, ktorá zaberá južnú časť kraja (na juh od bradlového 
pásma), je zastúpená fatransko-tatranskou oblasťou, v ktorej sú vyčlenené nasledovné celky: Žilinská 
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kotlina je ohraničená zo západu Súľovskými vrchmi, z juhu severnou časťou Strážovských vrchov, z 
východu Malou Fatrou (podcelkom Lúčanská Fatra) a zo severu Kysuckou vrchovinou. V ďalšom 
pokračovaní na východ je osou územia celok rozsiahlej Podtatranskej kotliny, z ktorej do územia kraja 
zasahuje podcelok Liptovská kotlina a Popradské podhorie. Zo SZ kotlinu lemuje celok Chočských 
vrchov. Severnú hranicu Liptovskej kotliny vytvára celok Vysokých Tatier, svojím podcelkom Západné 
Tatry. K juhu sa k Liptovskej kotline pripája celok Nízkych Tatier. Z východu je medzi Liptovskou 
kotlinou a Nízkymi Tatrami vsunutý relatívne úzky klin celku Kozie chrbty. 
 
Obr. 3 Geomorfologické členenie Žilinského kraja 

 
 
Geomorfologická typizácia 

Z hľadiska geomorfologickej typizácie (Mazúr, Činčura, Kvitkovič, 1980) na území kraja rozlišujeme 
typy reliéfu, ktoré sú znázornené na nasledujúcom obrázku. 

Reliéf územia Žilinského kraja je veľmi pestrý a členitý. Zastúpené sú tu kotliny, pahorkatiny, 
vrchoviny, hornatiny a veľkohornatiny. V závislosti na geologickej stavbe rozoznávame na území kraja 
nasledovné typy reliéfu: flyšový, bradlové pásmo, jadrové kryštalinikum, permské a druhohorné 
horninové komplexy a reliéf neogénnych sopečných štruktúr. 

Flyšový reliéf, ktorý má zastúpenie takmer na celej subprovincii vonkajších Západných Karpát, 
podmiepuje rozdielna geomorfologická hodnota ílovcového a pieskovcového vývoja. Výrazné celky 
Javorníkov, Kysuckej vrchoviny a Oravských Beskýd sú pieskovcového pôvodu (Pilsko, Babia hora), 
kým ílovcové komplexy sa prejavujú väčšinou depresnými formami.  

Vplyvom tektonických pohybov vznikla až desiatky km dlhá erózno-denudačná brázda Mariková – 
Nesluša – Nová Bystrica. Celkovo možno oblasť flyša charakterizovať ako mäkko modelovaný reliéf, 
so široko roztvorenými dolinami. 
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Reliéf bradlového pásma má osobitný bradlový tektonický štýl, s výrazným oddeľovaním plastických 
sliepovcov vrchnej kriedy od rigidnejších karbonátov. Celé bradlové pásmo vystupuje ako výrazná 
erózno-denudačná brázda. Kde je väčšie nahustenie bradiel, tam nedochádza k výraznému 
vymývaniu sliepovcov a reliéf brázdy sa dvíha. Bradlové kozie chrbty sú napr. Ľadonhora (1 000 m n. 
m.), Pupov vrch (1 094 m n. m.), Kozinec (994 m n. m.). Na bradlovej skale stojí aj Oravský zámok. 

Reliéf kryštalinika je pomerne zahladený, pretože kryštalické horniny nejavia veľké rozdiely v 
odolnosti voči zvetrávaniu a erózii. Vytvára mohutné masívy s pretiahnutými chrbtami, kde depresné 
časti sú viazané prevažne na výskyt mylonitových zón (Malá Fatra). Výnimkou je reliéf veľkohornatín 
(Západné Tatry, Nízke Tatry), kde uhladené formy nahradzujú veže, skalné hroty a žľaby. Zvetrané 
úlomky sa neposúvajú po plochách strání, ale vypadávajú zo stien, tvoriac úsypiskové kužele. 

Reliéf permských a druhohorných komplexov sa vyznačuje veľkou pestrosťou tvarov, v závislosti na 
príkrovovej stavbe, striedaní litologickej náplne a úložných pomeroch. Plastické horniny flyšoidného 
charakteru, bridlice, sliepovce, vytvárajú mäkké formy reliéfu (napr. v krížpanskom príkrove vo Veľkej 
Fatre), ktoré ak je na ne nasunutý komplex karbonátov chočského príkrovu, vytvárajú reliéf 
príkrovových trosiek (Veľký Choč, Šíp). 

Osobitný druh reliéfu je krasový, s vytváraním krasových planín, úvalov, kaponov a jaskýp. Na území 
Žilinského kraja rozoznávame nasledovné typy krasu:  

- rozčlenený kras masívnych chrbtov (Strážovské vrchy),  
- kras monoklinálnych chrbtov (Západné Tatry, severné svahy Nízkych Tatier, Veľká Fatra) – v 

prípade, že sa nachádza nad hornou hranicou lesa, jedná sa už o vysokohorský kras,  
- kotlinový kras (Hybiansky kras),  
- kras bradlovej štruktúry, viazaný na karbonatické horniny bradlového pásma. 

Obr. 4  Geomorfologická typizácia na území Žilinského kraja 
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Reliéf neogénnych sopečných štruktúr zasahuje do územia kraja iba okrajovo Kremnickými vrchmi. 
Pôvodné formy sa zachovali len veľmi málo, pretože podľahli deštrukčnej činnosti exogénnych 
procesov. 

Morfometrické ukazovatele reliéfu 

Sklon v smere spádnice je kľúčovým morfometrickým parametrom, určujúcim okamžitú intenzitu 
gravitačne podmienených geomorfologických procesov. Ovplyvpuje dynamiku materiálu po svahu, 
dostupnosť terénu a tým limituje spôsob využívania zeme (Krcho, 1990). 

V Žilinskom kraji predstavuje sklon zmenu nadmorských výšok v smere spádovej krivky. Najmenší 
sklon sa prejavuje v reliéfe rovín a nív, kotlinových pahorkatín a pri tokoch riek. V reliéfe vrchovín 
prevládajú sklony od 7°do 17°. V reliéfe hornatín a veľhornatín prevládajú sklony od 12°a nad 25°. 

Obr. 5  Sklon svahu v Žilinskom kraji 

 
 
Geologické pomery 

Popis geologických pomerov záujmového územia sme rozčlenili podľa geomorfologických celkov 
nachádzajúcich sa v Žilinskom kraji a popisujeme podľa www.geology.sk. Geologická stavba Žilinského 
kraja je veľmi pestrá a znázornená je na nasledujúcom obrázku.  

Na území Žilinského kraja sa na geologickej stavbe podieľajú horniny flyšového pásma (magurská a 
krosnienska jednotka), bradlové pásmo, cenrálnokarpatský paleogén, kryštalinikum so svojou 
obalovou jednotkou, krížpanský a chočský príkrov, neogénne sedimentárne panvy a úplne na južnom 
okraji aj neovulkanity.  
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Obr. 6   Geologická stavba Žilinského kraja 

 
 
Flyšové pásmo buduje celú severnú časť kraja. Je to prevažne monotónny komplex navzájom sa 
striedajúcich pieskovcových a ílovcových vrstiev. Zastúpené je horninami vonkajšieho karpatského 
flyša magurskej skupiny, do ktorej patria jednotky račianska (na severe), bystrická a bielokarpatsko-
oravská (na juhu). Jednotky majú charakter príkrovov so SZ vergenciou. V račianskej jednotke sú 
vyčlenené (od spodu) solápske vrstvy (prevažne pieskovce), nad nimi belovežské vrstvy (prevažne 
ílovce) a nadložie tvoria zlínske vrstvy (prevažne ílovcové). Bystrická jednotka má rovnaký 
stratigrafický sled, s výnimkou najvrchnejšieho člena – bystrických vrstiev, ktoré obsahujú viac ílovcov 
ako račianske vrstvy. 

Bradlové pásmo je tektonická megabrekcia, pričom nad terén vystupujúce vápencové bradlá 
obklopujú mäkšie kriedové a paleogénne sliepovce a ílovce. Na území kraja je zastúpené úsekmi: 
púchovským (od Žiliny na západ) s dominantným zastúpením mezozoických vrstiev, varínskym (medzi 
Žilinou a Párnicou s podobnou charakteristikou) a oravským, nadväzujúcim na predošlý úsek a 
siahajúcim až ku štátnej hranici s Poľskou republikou. 

Okrem mezozoika sa na jeho stavbe podstatne podieľajú aj treťohorné horniny a charakteristickou 
črtou je jeho malá šírka. Kryštalinikum vytvára jadrá jednotlivých pohorí. Takmer každé pohorie je 
zložené z rôznych magmatitov, metamorfitov a viacerých príkrovov budovaných mezozoickými 
komplexmi ležiacimi nad tatrikom. Malá Fatra má kryštalické jadro tvorené kryštalickými bridlicami a 
granitoidnými horninami. Zo strany Žilinskej kotliny ho lemuje mladopaleozoický a mezozoický obal s 
členmi karbónu – kriedy, krížpansky a chočský príkrov. Žiar (kryštalické jadro s obalom), tvorí západnú 
hranicu Turčianskej kotliny, uzatvorenú z juhu celkom Kremnických vrchov, ktoré sú produktom 
neogénneho andezitového a ryolitového vulkanizmu. Geologickú stavbu Veľkej Fatry tvoria prevažne 
mezozoické sedimenty so stratigrafickým rozpätím trias – krieda (dolomity, vápence, slienité 
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vápence, sliene, bridlice, pieskovce), litologicky napĺpajúce obalovú jednotku, krížpanský a chočský 
príkrov.  

Kryštalické jadro vystupuje na pomerne malom priestore a je budované takmer výlučne 
granitoidnými horninami (Ľubochniansky masív). Celok Vysokých Tatier zasahuje na územie kraja 
svojím podcelkom Západné Tatry. Na ich geologickej stavbe sa podieľajú kryštalické bridlice (komplex 
pararúl), rôzne typy granitoidov, hrubá mezozoická obalová jednotka a krížpanský príkrov. Chočský 
príkrov sa tu vyznačuje malým rozsahom. Nízke Tatry, najrozsiahlejšie jadrové pohorie, zasahuje do 
riešeného územia svojimi severnými svahmi a s výnimkou východnej časti – podcelku Kráľovohoľské 
Tatry. Na území kraja je zastúpené kryštalinikum vo forme granitoidov a vo východnej časti vystupujú 
aj metamorfity. Na severných svahoch sú vyvinuté mezozoické obalové jednotky Červenej Magury a 
donovalská, vo východnej časti metamorfovaná séria Veľkého boku. Krížpanský a chočský príkrov sú 
mohutne vyvinuté hlavne svojimi karbonatickými členmi. Chočský príkrov obsahuje aj hrubý komplex 
melafýrovej série. Z východu je medzi Liptovskou kotlinou a Nízkymi Tatrami vsunutý relatívne úzky 
klin celku Kozie chrbty, geologicky budovaný horninami chočského permu, patriace chočskému 
príkrovu. 

Všetky kotliny na území Žilinského kraja (Žilinská, Turčianska, Oravská a Liptovská kotlina) budujú v 
prevažnej miere druhohorné a hlavne treťohorné sedimenty hrúbky aj niekoľko tisíc metrov. Žilinská 
kotlina - jej výplp tvoria súvrstvia vnútrokarpatského paleogénu v slede (od spodu) – zlepencové, 
ílovcovo-pieskovcové a pieskovcové. Súľovské vrchy sú budované predovšetkým zlepencovým 
vývojom a bradlovým pásmom, severné výbežky Strážovských vrchov sedimentami chočského a 
krížpanského príkrovu. Turčianska kotlina je vnútrohorská depresia, ktorej sedimentárnu neogénnu 
výplp tvoria martinské vrstvy (zlepence, vápence, andezitové a ryolitové tufy, íly, štrky) v nadloží s 
diviackymi vrstvami (íly, štrky). V jej severnej časti je výplp tvorená bazálnym a ílovcovým súvrstvím 
paleogénu. Na sedimentárnej výplní sa prejavuje rýchle striedanie klastických a pelitických usadenín 
vo vertikálnom aj horizontálnom smere. Je to následok sedimentačných procesov a zlomovej 
tektoniky. Liptovská kotlina, ako podcelok rozsiahlej Podtatranskej kotliny, je ako celok budovaná 
centrálnokarpatským paleogénom (CKP), na ktorom ležia kvartérne uloženiny. CKP je flyšová 
formácia s bazálnym súvrstvím (zlepence), prechádzajúcim do ílovcového súvrstvia. Najvyšším 
súvrstvím je flyšové, s pravidelným striedaním pieskovcov a bridlíc. Miestami, hlavne vo východnej 
časti kotliny, vystupujú ostrovy mezozoických hornín, ktoré nie sú voči svojmu podložiu v príkrovovej 
pozícii, ale sú popríkrovové. Miestami je v kotline zaznamenaný aj neflyšový pieskovcovo-zlepencový 
vývoj – sedimenty podmorských náplavových kužeľov. Zo SZ kotlinu lemuje celok Chočských vrchov, 
tvorený výlučne sedimentárnymi mezozoickými horninami krížpanského a chočského príkrovu. 

Severnú hranicu Liptovskej kotliny vytvára celok Západných Tatier, z juhu sa k Liptovskej kotline 
pripája priestorovo najrozsiahlejšie jadrové pohorie – celok Nízkych Tatier. Oravská kotlina patrí 
medzi vnútrohorské kotliny. Je tu zastúpený ako paleogén, tak aj neogén a kvartér. Paleogénna 
sedimentácia začína bazálnym karbonatickým súvrstvím, na ktoré transgreduje pieskovcovo-ílovcové 
súvrstvie. Neogénne sedimenty zasahujú laločnate do podložného paleogénu a ich hrúbka v strede 
panvy je cca 300 m. Tvorené sú pomerne jednotvárnym súvrstvím sliepov, slienitých ílov a ílov, v 
striedaní s piesčitými ílmi, pieskami a štrkopieskami. Sporadicky sa vyskytujú málo stmelené 
pieskovce. 

Hydrogeologické pomery 

Na území Žilinského kraja sa nachádzajú všetky tri skupiny hydrogeologických regiónov v SR 
rozdelených podľa určujúceho typu priepustnosti (Malík, Švasta, 2002):  

- puklinová priepustnosť (severná, stredná a južná časť územia – v horských masívoch a dolinách 
vodných tokov), 

- medzizrnová priepustnosť (v strednej časti územia – v kotlinách),  
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- krasová a krasovo-puklinová priepustnosť (stred, juh a východ územia – na horských masívoch). 

Inžiniersko-geologická rajonizácia  

Z hľadiska inžiniersko-geologickej rajonizácie (Hrašna, Klukanová, 2002) sa záujmové územie člení na 
rajóny uvedené v nasledujúcej tabuľke.  
 
Tab. 19  Inžiniersko-geologické regióny v Žilinskom kraji 

Typ rajónu Inžiniersko-geologický rajón 

Rajón predkvartérnych 
sedimentov 

Sf - rajón flyšoidných hornín 

Sz - rajón pieskovcovo-zlepencových hornín 

Sv - rajón vápencovo-dolomitických hornín 

Ss - rajón ílovcovo-vápencových hornín 

Sk - rajón spevnených sedimentov vcelku 

Ih - rajón magmatických intruzívnych hornín 

Mv - rajón vysokometamorfovaných hornín 

Vk - rajón vulkanických hornín 

Vl - rajón efuzívnych hornín 

Vp - rajón vulkanoklastických hornín 

Mk - rajón metamorfovaných hornín 

Si - rajón ílovcovo-prachovcových hornín 

Nk - rajón striedajúcich sa súdržných a nesúdržných sedimentov 

Rajón kvartérnych sedimentov 

D - rajón deluviálnych sedimentov 

F - rajón údolných riečnych náplavov 

T - rajón náplavov terasových stuppov 

P - rajón proluviálnych sedimentov 

C - rajón koluviálnych sedimentov 

K - rajón kvartérnych karbonátov 

G - rajón glacifluviálnych sedimentov 

M - rajón morénových sedimentov 

O - rajón organických sedimentov 

Kombinované rajóny 
LT - rajón sprašových sedimentov na riečnych terasách 

DT - rajón deluviálnych sedimentov a rajón náplavov terasových stuppov 
Zdroj: Hrašna, Klukanová, 2002 

 
Geodynamické javy 

V území Žilinského kraja sú podľa registra zosuvov (vedený Štátnym geologickým ústavom Dionýza 
Štúra) evidované aktívne, potenciálne a stabilizované svahové deformácie. Tieto územia sú 
považované ako plochy so zvýšenou ochranou podľa vyššie uvedenej vyhlášky MŽP, § 12 ods.4 písm. 
o).  

Väčšinu tvoria zosuvy potenciálne, tie sú rozptýlené na celom území. V území sa nachádzajú aj 
aktívne zosuvy, tie sú lokalizované v oblasti flyšových vrchovín a hornatín, v oblasti bradlového 
pásma, v oblasti vnútrohorských kotlín, vo vnútorných flyšových Karpatoch a inde. Taktiež sa v území 
nachádzajú aj stabilizované zosuvy. Najviac zosuvov prebieha na paleogénnych horninách, v území sa 
vyskytujú aj zosuvy na mezozoických a neogénnych horninách 
(http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/). 

K aktívnym zosuvom patria napr. martinský zosuv Podstráne, aktivizovaný na báze neotektonických 
pohybov, zosuv Okoličné a plošné prúdové zosuvy v okrese Čadca. Hrebene Západných a Nízkych 
Tatier, Malej Fatry a Babej hory sú narušené gravitačnými trhlinami. V ďalšom je to paleogén 
vonkajšieho flyša a vnútorných kotlín (rigidné pieskovcové polohy uložené na relatívne plastickejšom 
ílovcovo-bridličnatom súvrství).  
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V území sa nachádzajú lokality, kde dochádza k pádom lavín, predovšetkým v celkoch Malá a Veľká 
Fatra, v Tatrách a Nízkych Tatrách. 

Územie Žilinského kraja je náchylné na tvorbu krasových javov (Klukanová a kol., 2002). 
 
Radónové riziko 

V zmysle Prognózy radónového rizika (Čížek, Smolárová, Gluch, 2002) patrí riešené územie do 
všetkých troch zón radónového rizika. Na väčšine územia prevláda nízke radónové riziko. Vysoké 
radónové riziko sa nachádza v okolí mesta Žilina, na juhozápade v obci Súľov - Hradná, na západe v 
obci Hvozdnica, v celku Chočské vrchy, v celku Podtatranská brázda, v podcelku Západné Tatry v obci 
Vitanová, v celkoch Tatry a Kozie Chrbty a pod. 

Na území Žilinského kraja prevláda stredné radónové riziko, s výmerou 540 284 ha, čo predstavuje cca 
79% z celkovej rozlohy kraja.  
 
Tab. 20 Radónové riziko v Žilinskom kraji 

Radónové riziko Výmera (ha) % zastúpenie 

vysoké  707 0,10 

stredné  540284 79,43 

nízke  139202 20,17 

Celkový súčet  680193 100,00 

 
V zmysle zákona NR SR č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
je smernou hodnotou na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia stavby pri výstavbe 
stavieb s pobytovými priestormi objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu na úrovni základovej 
ryhy. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 
 
Tab. 21 Radónové riziko v Žilinskom kraji podľa okresov 

Okres/Radónové riziko vysoké (ha) stredné (ha) nízke (ha) Celkový súčet 

Bytča  117 26186 1847 28149 

Čadca  - 56822 18913 75735 

Dolný Kubín  275 45463 3441 49178 

Kysucké Nové Mesto  - 16440 929 17369 

Liptovský Mikuláš  95 105921 28062 134078 

Martin  - 50259 23282 73541 

Námestovo  - 56863 12110 68972 

Ružomberok  - 51120 13451 64571 

Turčianske Teplice  - 23633 15651 39284 

Tvrdošín  19 42683 5126 47828 

Žilina  201 64895 16391 81487 

Celkový súčet  707 540284 139202 680193 

 
Výskyt radónového rizika v území predstavuje jeden zo závažných rozvojových limitov, ktorý je 
potrebné pri v územnoplánovacej dokumentácii rešpektovať. Pri tvorbe územnoplánovacej 
dokumentácie miest a obcí je potrebné vykonávať geologický prieskum na navrhovaných lokalitách na 
elimináciu negatívnych vplyvov prírodnej rádioaktivity.  
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Ložiská nerastných surovín 

Odvetvie ťažby nerastných surovín sa musí riadiť najmä zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických 
prácach (geologický zákon), vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ako aj zákonom č. 44/1988 Zb. o 
ochrane a využití nerastného bohatstva (Banský zákon) v znení neskorších predpisov.  

Banskou činnosťou dochádza tiež k premiestpovaniu hornín z podzemia, mnohokrát s vyššou 
prírodnou rádioaktivitou. Vytekajúce banské vody môžu mať zvýšenú rádioaktivitu, čo má tiež 
negatívny vplyv na životné prostredie. 

Vyhradené a nevyhradené ložiská nerastných surovín v Žilinskom kraji boli spracované na podkaldoch 
vedených Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (https://apl.geology.sk/geofond/loziska2/) 
a ich prehľad udávajú nasledovné tabuľky. 
 
Tab. 22 Výhradné ložiská nerastov v Žilinskom samosprávnom kraji 

Rudné suroviny 
Antimónové rudy  

Okres LM: Dúbrava (Dúbrava), Dúbrava – Ľubeľská, Dúbrava – 
Martin štôlpa, Dúbrava – Matošovec, Dúbrava - Predpekelná  

Zlaté a strieborné rudy  Okres LM: Magurka – štôlpa Adolf - halda  

Nerudné suroviny  

Dekoračný kameň  

Okres LM: Liptovské Kľačany  

Okres RK: Ludrová  

Okres ZA: Divinka  

Dolomity  

Okres DK: Kraľovany II.  

Okres TR: Rakša  

Okres ZA: Lietavská Svinná, Rajec - Šuja, Rajecká Lesná, 
Strápavy – Strečno – Kosová, Veľká Čierna – Petrová  

Mineralizované I-Br vody  Okres NO: Oravská Polhora  

Vápenec a 
cementárske 

suroviny  

Vápenec ostatný  
Okres DK: Kraľovany  

Okres ZA: Lietava – Driepovica, Lietavská Lúčka, Lietavská 
Svinná, Strápavy – Polom, Strápavy – Polom – haldy  

Živce  Okres TR: Budiš  

Stavebné suroviny  

Stavebný kameň  

Okres BY: Jablonové  

Okres DK: Bystrička, Kraľovany II.  

Okres LM: Liptovská Porúbka - Malužiná  

Okres MT: Vrícko, Vrútky – Dubná skala  

Okres RK: Ružomberok, Ružomberok II. – Lom Pod Skalami, 
Ružomberok III.  

Okres TR: Horná Štubpa  

Okres TS: Oravský Biely Potok, Zuberec – Podspády  

Okres ZA: Strápavy – Polom, Turie, Turie I, Veľká Čierna – 
Baranová  

Štrkopiesky a piesky  

Okres BY: Malá Bytča  

Okres LM: Liptovská Mara  

Okres MT: Vrútky – Lipovec  

Tehliarske suroviny  
Okres MT: Martin, Turčianska Štiavnička  

Okres RK: Ružomberok  

 
 
 
 
 
 
  

https://apl.geology.sk/geofond/loziska2/
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Tab. 23 Nevyhradené ložiská nerastov v Žilinskom samosprávnom kraji za rok 2018 
St

av
e

b
n

ý 
ka

m
e

ň
 (

d
rv

e
n

é
 k

am
e

n
iv

o
) 

Okres 

Andezit Okres TR: Horný Turček – Na Piesku, Horný Turček – Špicatá  

Dolomit 

Okres DK: Istebné  

Okres RK: Biela Púť – Ludrová, Ružomberok III.  

Okres ZA: Rajec, Rajecká Lesná  

Granodiorit 
Okres DK: Kraľovany III.  

Okres MT: Vrútky – Dubná Skala  

Pieskovec 

Okres BY: Kolárovice – Melocík, Lom Veľké Rovné 

Okres CA: Klubina II, Milošová 

Okres KM: Ochodnica 

Okres ZA: Terchová – lok. Kýčera 

Vápenec 

Okres DK: Párnica, Sedliacka Dubová – Dubová Skalka, Sedliacka Dubová – lom Pod 
Vápenicou 

Okres KM: Lopušné – Pažite, Snežnica  

Okres TS: Krásna Hôrka, Lom Trstená, Podbiel – Za Pálenicou, Ústie nad Priehradou, 
Zuberec – Pod-spády  

Štrkopiesky a 
piesky 

Okres BY: Hliník nad Váhom – Sihoť I, Hliník nad Váhom – Sihoť II, Kotešová, Kotešová 
– Važina, Malá Bytča – Vrchoviny, Predmier (4597), Predmier (4627), Predmier – 
východ, Predmier – Za cintorínom, Predmier – západ, Veľká Bytča, Veľká Bytča (SDP, 
s. r. o.)  

Okres DK: Veličná  

Okres LM: Liptovský Ján – Luhy nad priehradou, Podkopy – Važec, Východná  

Okres MT: Sučany, Sučany I, Sučany II, Sučany III, Turany (Chyžbet Sk), Turany (BW a. 
s.), Turany – Drevina, Turany – Záblatie, Vrútky – Lipovec  

Okres RK: Lisková  

Okres TR: Blážovce – Medziház, Ivančiná – Za Jarkom  

Okres TS: Liesek 1,2, Trstená  

Okres ZA: Varín  

Tehliarske 
suroviny 

Okres CA: Oščadnica, Raková  

Okres KM: Radoľa  

Okres MT: Dražkovce – Belá, Košťany – Bikor  

Okres RK: Ružomberok  

Okres ZA: Bánová, Bytčica – Žilina  

 

Primárny význam majú nerastné suroviny využívané na stavebné účely ako sú štrky, piesky, dolomity, 
vápence a ďalšie. Ostatné nerasty nie sú zväčša dobývané.  

Priestorové rozmiestnenie nerastných surovín na území ŽK je relatívne rovnomerné, pričom naviac 
stavebných surovín sa nachádza v okresoch križovaných riekami Váh, Orava. Rudné suroviny ako zlato 
a antimón sa nachádzajú v južnej časti okresu LM a energetické horniny (bituminózne) sa vyskytujú 
v blízkosti hraníc s Poľskom v okrese TS. 
 
Stav znečistenia horninového prostredia 

Environmentálna záťaž je podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v 
znení neskorších predpisov znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje 
závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou 
environmentálnej škody.  
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Environmentálne záťaže sú zaradené do registra časti A, B a C, pričom u niektorých lokalít dochádza 
ku kombinácii zaradenia, a to podľa registra časti A a C a kombinácii lokalít registra časti B a registra 
časti C. To znamená, že na jednej lokalite môže byť časť sanovaná, resp. rekultivovaná a druhá časť 
nie, z čoho vyplýva, že je vedená pod dvoma typmi environmentálnych záťaží.  

V Žilinskom kraji sa nachádza k roku 2022, 231 environmentálnych záťaží (EZ). 
 
Tab. 24 Prehľad evidovaných environmentálnych záťaží na území Žilinského kraja 

Okres 
Pravdepodobná 

EZ A 
Potvrdená EZ B 

Sanovaná/rekultivovaná 
lokalita C 

Celkový súčet 

Bytča  21 
 

3 24 

Čadca  7 5 6 18 

Dolný Kubín  2 5 5 12 

Kysucké Nové Mesto  4 5 4 13 

Liptovský Mikuláš  35 6 35 76 

Martin  5 2 7 14 

Námestovo  3 1 3 7 

Ružomberok  15 3 11 29 

Turčianske Teplice  0 0 3 3 

Tvrdošín  4 2 3 9 

Žilina  15 6 5 26 

Celkový súčet  111 35 85 231 
Zdroj: Informačný systém environmentálnych záťaží, 2022 

 
Seizmicita územia 

V zmysle „Mapy seizmických oblastí (Schenk, a kol. 2002)“ sa Žilinský kraj nachádza v pásme, 
v ktorom maximálna intenzita seizmických otrasov nepresiahne hodnotu 6°, 6-7°, 7°, 7-8° stupnice 
makroseizmickej intenzity MSK-64. 

 
2. KLIMATICKÉ POMERY 
 

Riešené územie, Žilinského kraja patrí v zmysle klimatického členenia Slovenska (Lapin a kol., 2002) 
do nasledovných klimatických oblastí, ktoré znázorpuje aj nasledovný obrázok: 

- studený horský, veľmi vlhký s júlovými teplotami do 10 °C, 
- chladný horský, veľmi vlhký s júlovými teplotami 10 °C – 12 °C, 
- mierne chladný, veľmi vlhký s júlovými teplotami 12 °C až 16 °C, 
- mierne teplý, vlhký, s chladnou až studenou zimou, dolinový/kotlinový s januárovými teplotami do 

-3 °C, júlovými teplotami nad 16 °C, letné dni do 50, Iz = 60 až 120, 
- mierne teplý, veľmi vlhký, vrchovinový s júlovými teplotami nad 16 °C, letné dni do 50, Iz = nad 

120, prevažne 500 m n. m. 
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Obr. 7   Klimatické oblasti v Žilinskom kraji 

 
 

Úhrn atmosférických zrážok v okresoch Žilinského kraja a údaje o priemernej teplote, atmosférických 
zrážkach a slnečnom svite uvádzame na základe údajov z Agrometeorologických a fenologických 
informácií dostupných za mesiace január až december 2021 podľa SHMÚ 
(https://www.shmu.sk/sk/?page=1614&id=&rok=2021&mesiac =12&extra_typ_mesacne=1). 

Hodnoty sú zobrazené v tabuľkách nižšie. 
 

Tab. 25 Úhrn atmosférických zrážok (mm) v okresoch Žilinského kraja v roku 2021 

Okres I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Bytča 51-86 46–59 19-34 34-51 142-164 27-52 52-89 173-207 50-52 21-22 37-58 50-66 

Čadca 82-85 45-60 31-60 47-85 135-186 27-68 65-95 175-252 45-63 16-23 53-75 65-118 

Dolný Kubín 53-65 39-52 17-32 47-58 114-150 23-31 79-124 152-170 32-41 10-18 28-50 56-97 

Kysucké N. Mesto 50-87 37-47 29-41 38-65 134-166 19-35 61-116 156-258 39-50 16-20 37-59 55-73 

Liptovský Mikuláš 34-56 30-49 18-29 31-50 125-151 32-68 75-120 160-196 34-58 5-14 26-33 36-47 

Martin 53-73 37-47 13-24 32-39 130-153 28-36 81-108 146-149 32-49 11-19 24-43 40-56 

Námestovo 38-106 39-91 26-70 63-113 121-168 21-53 81-141 166-233 30-55 13-27 28-59 44-87 

Ružomberok 50-74 32-53 16-29 35-62 130-156 21-40 78-142 159-216 28-34 7-10 18-42 38-74 

Turčianske Teplice 49-97 32-43 16-22 31-51 149-174 34-44 87-143 123-191 39-59 11-19 32-53 42-57 

Tvrdošín 24-55 35-50 24-37 50-90 124-186 30-60 123-193 191-232 28-72 12-17 19-44 41-57 

Žilina 33-56 29-48 20-35 25-50 132-174 20-45 67-140 197-225 49-57 18-22 30-55 44-75 

 
Tab. 26 Atmosférické zrážky (mm) na staniciach v Žilinského kraji v roku 2021 

Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Dolný Hričov 50 33 20 25 139 20 67 212 53 22 30 44 

Čadca 64 45 45 59 166 63 68 244 51 20 56 65 

https://www.shmu.sk/sk/?page=1614&id=&rok=2021&mesiac%20=12&extra_typ_mesacne=1
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Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Turčianske Teplice 49 34 x 31 149 34 117 131 59 x 32 42 

Oravský Podzámok 49 43 23 48 114 31 79 152 32 10 30 56 

Liptovský Hrádok 42 41 43 44 151 32 120 160 41 5 26 36 

Liesek 35 35 x 90 186 60 138 219 52 16 24 41 

Poznámka:  
x – stanica nebola v danom mesiaci monitorovaná  

 
Tab. 27 Priemerná teplota (°C) na staniciach v Žilinského kraji v roku 2021 

Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Dolný Hričov -1,0 -0,4 2,7 6,4 11,9 20,3 21,7 17,3 14,0 7,9 4,6 -0,6 

Čadca -2,1 -1,7 1,4 4,7 10,7 18,1 19,8 15,8 12,8 7,5 4,1 -1,5 

Turčianske Teplice -1,9 -1,1 x 5,5 10,8 19,2 20,2 16,1 12,6 x 3,4 -1,5 

Oravský Podzámok -2,1 -1,3 1,4 4,6 10,6 18,3 19,7 15,7 12,3 7,0 4,0 -2,1 

Liptovský Hrádok -2,6 -1,3 1,2 4,9 10,6 18,8 20,2 15,4 12,4 6,3 2,8 -2,5 

Liesek -3,3 -1,8 0,4 3,4 9,6 17,0 18,9 14,8 11,6 6,3 3,1 -2,7 

Poznámka:  
x – stanica nebola v danom mesiaci monitorovaná  

 
Tab. 28 Slnečný svit (h) na staniciach v Žilinského kraji v roku 2021 

Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Dolný Hričov 46 78 135 162 181 341 281 187 179 173 55 22 

Čadca 43 82 144 164 188 317 266 173 176 184 62 27 

Turčianske Teplice 50 102 x 175 192 349 279 195 212 x 78 57 

Oravský Podzámok 51 93 142 151 179 320 261 190 174 188 78 42 

Liptovský Hrádok 61 110 177 191 213 346 278 211 212 201 101 61 

Liesek 59 93 128 154 175 326 244 198 177 215 107 36 

Poznámka:  
x – stanica nebola v danom mesiaci monitorovaná  

 

3. OVZDUŠIE 
 
Kvalita ovzdušia 

Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší. Ochranu 
ovzdušia upravuje zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (zákon o 
ovzduší). Kritéria kvality ovzdušia sú uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia. 
Podrobnejšie informácie o súčasnom stave kvality ovzdušia uvedené v kap. B.II.1.  

Základným východiskom pre hodnotenie kvality ovzdušia na Slovensku sú výsledky meraní 
koncentrácii znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré realizuje Slovenský hydrometeorologicky ústav na 
staniciach (SHMÚ) Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO). Kvalita ovzdušia v ŽK je 
monitorovaná na 4 monitorovacích staniciach. V roku 2020 neboli prekročené boli prekročené 
limitné hodnoty pozorovaných látok na ochranu zdravia ľudí. 
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Tab. 29 Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt (LH) na ochranu zdravia ľudí v roku 2020 

Žilinský kraj Ochrana zdravia VP
 2)

 

Znečisťujúca látka  SO2 NO2 PM10 PM2,5 CO Benzén SO2 NO2 

Doba spriemerovania  1h 24h 1h 1r 24h 1r 1r 8h
1)

 1r 3h po 
sebe 

3h po 
sebe 

Limitná hodnota 
*μg.m

-3
+ (počet 

prekročení)  

350 
(24) 

125 
(3) 

200 
(18) 

40 50 
(35) 

40 25 10 
000 

5 500 400 

Chopok EMEP   0 2       0 

Martin, Jesenského   0 19 12 22 15 1 788 0,8  0 

Ružomberok, Riadok 0 0 0 17 21 24 19 2 550 1,0 0 0 

Žilina, Obežná   0 16 14 23 17 1 664   0 
Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike, 2021 

 
Vysvetlivky:  
1) maximálna osemhodinová koncentrácia,  
2) limitné hodnoty pre výstražné prahy,  

 
Oblasti riadenia a kvality ovzdušia 

Vyhláška MŽPSR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v Prílohe č. 11 ustanovuje zoznam aglomerácií a 
zón pre účely hodnotenia kvality ovzdušia. Územie Žilinského kraja bolo touto vyhláškou vymedzené 
za zónu pre častice PM10, častice PM2,5 (častice s aerodynamickým priemerom menším ako 10 µm, 2,5 
µm) a BaP. Oblasti riadenia kvality ovzdušia pre rok 2021 v Žilinskom kraji sú vymedzené pre územie 
mesta Ružomberok a obec Likavka, územie mesta Žilina (Správa o kvalite ovzdušia v SR, 2021). 
 
Zdroje znečisťovania ovzdušia 

V hornatej časti kraja je vykurovanie domácností tuhým palivom významným zdrojom znečistenia 
ovzdušia. Automobilová doprava ho ovplyvpuje najintenzívnejšie v okresoch Žilina, Martin a Bytča.  

Dominantný podiel na znečistení ovzdušia v Žilinskom kraji má energetika, strojárska výroba, 
drevárska výroba, chemický priemysel (výroba papiera a celulózy). Prevažná časť emisnej záťaže v 
regióne pochádza najmä z okresu Ružomberok, Martin a Žilina kde sú situované veľké priemyselné 
zdroje, ktoré sú významnými zástupcami palivovo-energetického a chemického priemyslu v Slovenskej 
republike.  
 
Zmena klímy 

Očakáva sa, že meniace sa klimatické pomery z dôvodu zmeny klímy budú mať veľký vplyv na všetky 
sektory spoločnosti, ako aj ekosystémy. Podľa Územnej štúdie Slovenska o zmene klímy sa globálne 
otepľovanie môže prejaviť na našom území rastom priemerov teploty vzduchu do roku 2075 o 2 až 
4°C. V poslednej dekáde 2011 – 2020 vzrástla priemerná ročná teplota vzduchu v regiónoch 
severného Slovenska o 1,5 až 2° C v porovnaní so záverom 20. storočia (www.shmu.sk). 
 
Zvýšené ohrozenie suchom 

Na základe hodnotenia dopadov sucha na podzemnú vodu v rokoch 2011-2020 sa regióny Oravy, 
Kysúc, Malej Fatry dostávajú do oblastí, kde je úrovep hladiny podzemnej vody a výdatnosti 
pramepov výrazne nižší, ako ich dlhodobé priemerné hodnoty (www.shmu.sk). 
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4. VODNÉ POMERY 
 

Povrchové vody 

Žilinským krajom pretekajú významné rieky Slovenska: Váh, Orava a Kysuca. Územie Žilinského kraja 
patrí do povodia rieky Váh, č. hydrologického povodia 4-21. Rozvodnica nie je totožná s 
administratívnou hranicou kraja. 

Záujmové územie je tvorené časťou čiastkového povodia rieky Váh: 4-21-01, 4-21-02, 4-21-03, 4-21-
04, 4-21-05, 4-21-06 a 4-21-7, povodím Oravy od pramepa (4-21-11). 

Povodie Váhu v Žilinskom kraji je hydrologicky členené na 7 základných povodí :  

- Váh po Belú, č. h. p. 4-21-01, 
- Váh od ústia Belej po Oravu, č. h. p. 4-21-02, 
- Orava po nádrž, č. h. p. 4-21-03, 
- Orava od nádrže po ústie, č. h. p. 4-21-04, 
- Váh od Oravy vrátane Turca a Varínky, č. h. p. 4-21-05, 
- Váh od Varínky vrátane Kysuce a Rajčanky, č. h. p. 4-21-06, 
- Váh od Kysuce a Rajčanky po odbočenie Púchovského kanála, č. h. p. 4-21-07.  
 
Povodie Váh 

Hlavným tokom v kraji je Váh. Vzniká sútokom Čierneho a Bieleho Váhu v Kráľovej Lehote. Nad ním je 
hlavným tokom Čierny Váh. Riečnu sieť popri Váhu tvoria jeho prítoky. Hlavné prítoky sú Belá, Revúca, 
Ľubochnianka, Orava, Turiec, Varínka, Kysuca, Rajčanka. Prítoky Belá, Orava, Varínka a Kysuca sú 
pravostranné, Revúca, Ľubochnianka, Turiec a Rajčianka sú ľavostranné. Najväčšie z nich sú Orava 1 
991,6 km2, Kysuca 988,5 km2, Turiec 930,7 km2, Rajčanka 359,1 km2, Revúca 285,73 km2, Belá 244,3 
km2, Varínka 167,3 km2. 

- Čierny Váh (ID toku: 4-21-01-13621; plocha povodia: 315,682km2; dĺžka: 38,39km) pramení v 
podcelku Nízke Tatry - Kráľovohoľské Tatry, pramep rieky leží na severnom svahu Kráľovej hole (1 
948 m n. m.) vo výške asi 1 680 m. n. m. 

- Biely Váh (ID toku: 4-21-01-13496; plocha povodia: 135,439 km2; dĺžka: 28,95 km) pramení vo 
Vysokých Tatrách, pod Krivánskym Zeleným plesom 

 
Povodie Orava  

- Orava (ID toku: 4-21-03-04-8062; plocha povodia: 1 191,770 km2; dĺžka: 62,02 km) vzniká 
sútokom riek Biela Orava a Čierna Orava, ktorý je od času napustenia v priestore vodnej nádrže 
Orava 

- Čierna Orava pramení v Poľskej republike a ešte na území Poľska vteká do vodnej nádrže v jej 
severovýchodnom výbežku 

- Biela Orava (ID toku: 4-21-03-10242; plocha povodia: 469,249 km2; dĺžka: 35,39 km) pramení v 
Stredných Beskydách, v podcelku Oravskej Magury Paráč 

 
Povodie Turiec  

- Turiec (ID toku: 4-21-05-6871; plocha povodia: 930,728 km2; dĺžka: 67,19 km) pramení za 
hrebepom Kremnických vrchov v oblasti nachádzajúcej sa severne od obce Kordíky a vteká do 
vodnej nádrže Turček. Za priehradou Turček rieka pokračuje cez obec Turček. Na záverečnom 
úseku Turiec preteká cez Vrútky a zľava ústi do Váhu. 
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Povodie Kysuca  

- Kysuca (ID toku: 4-21-06-4596; plocha povodia: 1037,671 km2; dĺžka: 65,60 km) pramení na 
severnom svahu vrchu Hričovec (1 062 m n. m.), severne od kopanice Jašovci, ktorá je súčasťou 
obce Makov. Pokračuje do mesta Turzovka cez mestské časti Vyšný koniec a Závodie 

Kysuca na záverečnom úseku preteká medzi mestskými časťami Žiliny Vranie na pravom a Brodno na 
ľavom brehu a medzi Považským Chlmcom a Budatínom ústi pri parku Budatínskeho zámku z pravej 
strany do Váhu. 
 
Vodohospodársky významné vodné toky a vodárenské vodné toky 

Podľa Vyhlášky MŽP č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných 
vodných tokov a vodárenských vodných tokov. V Žilinskom kraji je vyhlásených 78 vodohospodársky 
významných vodných tokov, ktoré sú významným zdrojom vody najmä pre priemysel a 
poľnohospodárstvo, príp. slúžia ako vodohospodársky ucelené úseky. Ďalej sa na území kraja 
nachádza 21 vodárenských vodných tokov, ktoré sa môžu využívať na odber pitnej vody, a to najmä v 
okresoch Liptovský Mikuláš (6) a Čadca (5). 

V okresoch Žilina, Kysucké Nové Mesto a Dolný Kubín sa nenachádzajú žiadne vodárenské vodné toky. 
Bohatstvo vodných zdrojov v kraji je možné preukázať aj podľa rozlohy chránených 
vodohospodárskych oblastí. Z celkovej plochy chránených vodohospodárskych oblastí v SR (6 942 
km2) zaberá plocha chránených vodohospodárskych oblastí na území Žilinského kraja väčšiu časť. Sú 
to CHVO Beskydy –Javorníky, Strážovské vrchy, Veľká Fatra a Nízke Tatry s celkovou plochou 4 547 km2, 
čo znázorpuje aj obrázok nižšie. 

Obr. 8  Ochrana vôd v Žilinskom kraji 
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Vybudované veľké vodné nádrže (nad 1 mil. m3) 

Na ovládanie odtoku regulačnými objektami na tokoch slúžia malé a veľké vodné nádrže, pohyblivé 
hate a stavidlá. Nádržami možno regulovať odtok celoročne vo veľkom rozsahu za malých i veľkých 
vôd. V povodí Váhu sú vybudované vodné diela Čierny Váh, Liptovská Mara, Krpeľany, Hričov, Žilina, 
Bešepová, Orava, Tvrdošín, Nová Bystrica, Turček, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvpujú 
prietokový režim na Váhu a zárovep slúžia na energetické účely.  
 
Vodná nádrž Čierny Váh  

Bola uvedená do prevádzky v 2. polovici 20. storočia a vodná elektrárep v roku 1981. Údolná vodná 
nádrž bola vybudovaná v rkm 8,7 rieky Čierny Váh pri obci Kráľova Lehota ako súčasť systému 
priehrad Vážskej kaskády. Prečerpávacia vodná elektrárep je najväčšou tohto druhu na Slovensku, 
poskytuje najmä podporné služby a slúži najmä na dodanie elektrickej energie do elektrickej siete na 
Slovensku počas najväčšej špičky.  
 
Vodná nádrž Liptovská Mara 

Druhá najväčšia vodná nádrž na Slovensku, je situovaná medzi Ružomberkom a Liptovským 
Mikulášom. Bola vybudovaná v rokoch 1969 – 1975 a je súčasť systému Vážskej kaskády. Využitie: 
ochrana proti povodniam, výroba elektrickej energie, rekreačná funkcia. 
 
Vodná nádrž Bešeňová  

Nachádza sa na rieke Váh pod vodnou nádržou Liptovská Mara pri obci Bešepová. Je súčasťou Vážskej 
kaskády. Súčasť vodnej nádrže je vodná elektrárep, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1976. 
Využitie: ako vyrovnávacia nádrž počas špičkovej prevádzky elektrárne Liptovská Mara.  
 
Vodná nádrž Krpeľany  

Je vybudovaná na rieke Váh pod jeho sútokom s riekou Oravou pri obci Krpeľany. Je súčasťou systému 
vodných diel Vážskej kaskády. Bola vybudovaná v rokoch 1952 – 1957. Využitie: akumulácia vody pre 
špičkovú prevádzku celej kaskády, denné vyrovnávanie prietokov, výroba elektriny. 
 
Vodná nádrž Žilina  

Vybudovaná na rieke Váh neďaleko mesta Žilina. Do prevádzky bola daná v roku 1997-1998. Využitie: 
výroba elektrickej energie, zásobovanie technologickou vodou priemyselných podnikov v Žiline. 
 
Vodná nádrž Hričov  

Vybudovaná na rieke Váh pod jeho sútokom s riekou Kysucou a Rajčankou pri obci Horný Hričov. 
Nádrž je súčasťou druhej časti Vážskej kaskády a s vodným dielom Žilina sú jej najvyšším stuppom. 
Bola vybudovaná v rokoch 1958 – 1962. Súčasťou vodnej nádrže je aj vodná elektrárep, ktorá bola 
uvedená do prevádzky v roku 1962.  
 
Vodná nádrž Orava  

Vybudovaná v rokoch 1941 – 1954 na rieke Orava na sútoku Bielej a Čiernej Oravy. Hlavný účel 
vodného diela je zachytiť vodu v čase povodní a zachytenou vodou zlepšovať prietokové pomery v 
rieke Orava a Váh v období nedostatku prítokových prietokov pre energetické a vodohospodárske 
využitie. Využitie: ochrana územia pred povodpami, kvalitatívna a kvantitatívna stabilizácia vodných 
pomerov a zabezpečenie dodávky vody pre obyvateľstvo, priemysel a závlahy, zlepšenie rekreačného 
využitia územia, nadlepšovanie prietoku v deficitnom období pre nižšie položené vodné elektrárne, 
využitie vodnej energie na výrobu elektrickej energie z hľadiska špičkovej výroby. 
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Vodná nádrž Tvrdošín 

Je vybudovaná na rieke Orava pod Oravskou priehradou pri meste Tvrdošín. Bola daná do prevádzky v 
roku 1979. Využitie: VN slúži ako vyrovnávacia nádrž počas špičkovej prevádzky vodnej elektrárne 
Orava. 
 
Vodná nádrž Nová Bystrica  

Vybudovaná na rieke Bystrica pod sútokom potoka Harvelka a Riečnickým potokom v Bystrickej doline 
v roku 1983 – 1989. Vodná nádrž sa nachádza v CHKO Kysuce. Využitie: ako zásobárep pitnej vody pre 
okresy Čadca a Žilina, na zadržanie povodpovej vody z doliny a na výrobu elektrickej energie.  
 
Vodná nádrž Turček  

Vybudovaná nad obcou Turček v okrese Turčianske Teplice na sútoku rieky Turiec a potoka Ružová 
severovýchodne od Horného Turčeka. Vodná nádrž bola postavená v roku 1996. Zberné územie 
horného toku Turiec a potoka Ružová sa vyznačuje vysokou kvalitou vôd a 95 % vodnatosťou lokality 
na pitnú vodu. Využitie: slúži na akumuláciu vôd na zásobovanie pitnou vodou pre okresy Martin, 
Prievidza, Žiar nad Hronom a Handlová, zabezpečuje významnú protipovodpovú ochranu obce Turček 
a územia pod nádržou, vodná nádrž je dôležitým vodným zdrojom pre sanitárne prietoky v prípade 
ekologických havárií na rieke Turiec a v jeho povodí, sprievodný účel nádrže je aj výroba elektrickej 
energie v 3 malých vodných elektrárpach. 
 
Vybudované malé vodné nádrže (pod 1 mil.m3)  

Popri veľkých vodných nádržiach majú značný význam aj vybudované malé vodné nádrže a rybníky. 
Jednotlivo sú ich účinky malé a obmedzujú sa iba na tok, na ktorom sú vybudované a na jeho údolie. 

Ich súhrnný príspevok k akumulácii vody a nadlepšeniu prietokov v jednotlivých povodiach je však 
významný. 

V povodí Váhu sú 3 malé vodné nádrže:  
- VN Hrabovo – v Hrabovskej doline pri Ružomberku, využíva sa na rekreačné účely  
- VN Čutkovo – v Čutkovskej doline je napájaná vodou z Čutkovského potoka, ktorý pramení vo 

Veľkej Fatre, využíva sa na rekreačné účely  
- VN Vyšný Tajch v Ľubochnianskej doline, zrekonštruovaná v roku 2009, pôvodne používaná pri 

ťažbe dreva. V súčasnosti sa využíva ako protipožiarna retenčná nádrž a na rekreáciu – 
lesoturistika a environmentálna výchova detí 

V povodí Kysuce sú 2 malé vodné nádrže: 
- VN Bepov – na Bepovskom potoku pri Bytči, vybudovaná v roku 1963-1966  
- VN Mikšová do roku 1984 fungovala ako skúšobná prečerpávacia vodná elektrárep 

V regióne Žilinského kraja sa nachádzajú rybníky:  
- v povodí Váhu - 9  
- v povodí Oravy - 4  
- v povodí Kysuce - 4  
- v povodí Turca - 9  
- v povodí Rajčianky - 1  
 
Prevody vody  

Na území kraja sú realizované len prevody pitnej vody:  
- vo vlastnom povodí Váhu 
- z povodia Kysuce do povodia Váhu – odber pitnej vody z VN Nová Bystrica do Žiliny 
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- z povodia Turca (Váhu) do povodia Hrona a Nitry – odber pitnej vody z VN Turček do okresu Žiar 
nad Hronom a do okresu Prievidza do skupinového vodovodu Prievidza 

- z povodia Turca do povodia Nitry – odber pitnej vody z pramepov Polerieka do okresu Prievidza. 
Priemerné prevádzané ročné množstvo vody je 1,40 mil.m3 

Kvalita povrchových vôd 

V súčasnosti je kvalita vody vyhodnotená podľa Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a Nariadenie vlády č. 167/2015 Z. .z., o 
environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky. 

Podľa správy „Hodnotenie kvality povrchovej vody na Slovensku za rok 2018“ bola kvalita 
povrchových vôd v riešenom území sledovaná v 47 miestach odberov. V roku 2018 v riešenom území 
ŽK z celkového počtu 47 sledovaných odberných miest nespĺpalo 32 miest požiadavky na kvalitu vody 
podľa NV č. 269/2010 Z. .z a NV č. 167/2015 Z. .z.. 

Kvalita povrchových vôd v roku 2018 vo všetkých monitorovaných miestach splnila limity pre vybrané 
všeobecné ukazovatele a ukazovatele rádioaktivity. Prekračované limity boli hlavne u syntetických 
a nesyntetických látok, hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľoch a vo všeobecných 
ukazovateľoch hlavne dusitanový dusík. 
 
Podzemné vody 
 

Kvartérne útvary 

SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu a jeho prítokov severnej 
časti oblasti povodia Váh  

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu sú ovplyvpované antropogénnou činnosťou 
najmä aglomeráciou Ružomberok a Žilina.  

Najvyššia koncentrácia celkového Fe (22,50 mg.l-1 ) a najvyššia koncentrácia Mn (2,90 mg.l-1) boli 
zistené v objekte 42690 Raková – Západ. Koncentrácia NO3 - bola prekročená v objekte 46690 
Ivančina. Koncentrácie stopových prvkov boli v roku 2018 prekročené 1-krát v prípade ukazovateľa 
arzén v objekte 246290 Ležiachov (67,80 μg.l-1). Zo skupiny prchavých alifatických uhľovodíkov 
prekročili limitnú koncentráciu ukazovatele tetrachloretén (11,4 μg.l-1 v objekte 31690 Žilina).  
 
Predkvartérne útvary 

SK200180OF Puklinové podzemné vody Z časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti 
povodia Váh  

V puklinových podzemných vodách západnej časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti 
povodia Váh došlo k prekročeniu limitných hodnôt Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. v objekte 242790 
Podvysoká (Mn 0,46 mg.l-1, ChSKMn 4,24 mg.l-1 a TOC 3,8 mg.l-1) a 521190 Oravský Biely Potok P – 11 
(NH4 + 0,76 mg.l-1 ). Zo skupiny prchavých organických látok bolo zistené prekročenie limitnej 
hodnoty ukazovateľa naftalén v objekte 34790 Zliep (0,15 μg.l-1).  

SK200210OP Medzizrnové podzemné vody Turčianskej kotliny oblasti povodia Váh  

Medzizrnové podzemné vody Turčianskej kotliny oblasti povodia Váh monitorované vo využívanom 
prameni Jazernica majú dobrú kvalitu. Všetky sledované ukazovatele spĺpali aj v roku 2018 požiadavky 
Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. a nedošlo k prekročeniu prahových hodnôt ani pozaďových hodnôt v 
skupine organických látok. 
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SK200240FK Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Malej Fatry oblasti povodia Váh  

V nevyužívaných pramepoch monitorovaných v rámci útvaru puklinových a krasovo – puklinových 
podzemných vôd Malej Fatry oblasti povodia Váh v roku 2018 všetky sledované ukazovatele spĺpali 
požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. 

SK200270KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Veľkej Fatry, Chočských vrchov a 
Západných Tatier oblasti povodia Váh  

V útvare dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Veľkej Fatry, Chočských vrchov a 
Západných Tatier oblasti povodia Váh prekročil limit Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. ukazovateľ 
celkové Fe (Fe2+) s hodnotou 0,20 mg.l-1 v objekte 38299 Liptovské Revúce – Teplo. Zo skupiny 
polyaromatických uhľovodíkov došlo k prekročeniu ukazovateľmi naftalén (0,25 μg.l-1 v objekte 67599 
Necpaly – Lasce a 0,13 μg.l-1 v objekte 67499 Blatnica – pod Dedošovou skalou) a fenantrén (0,11 μg.l-
1 v objekte 67599 Necpaly – Lasce). Zo skupiny prchavých aromatických uhľovodíkov prekročil limit 
chlóretén s hodnotou 1,30 μg.l-1 v objekte 67499 Blatnica – pod Dedošovou skalou. 

SK200300FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody SZ Nízkych Tatier oblasti povodia Váh  

V rámci monitorovania útvaru puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd severozápadných 
Nízkych Tatier oblasti povodia Váh boli namerané nadlimitné koncentrácie SO4 2 - , RL 105 aj vodivosti 
v prameni 41499 Partizánska Ľupča, vo všetkých 4 odberových cykloch. V objektoch 43599 Ludrová – 
Močidlá a 40299 Demänovská Dolina – Zadná Voda nedošlo v roku 2018 k žiadnym prekročeniam. 

SK200320OP Medzizrnové podzemné vody Oravskej kotliny oblasti povodia Váh  

V prameni 45799 Hladovka pretrváva aj naďalej dobrá kvalita podzemných vôd. V objekte 514490 
Bobrov došlo v skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov, koncentrácia prekročila 
limitnú hodnotu v prípade Mn (0,06 mg.l-1, celkové Fe (0,27 mg.l-1) a NH4 + (8,09 mg.l-1). Všetky 
ostatné sledované ukazovatele spĺpali požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. 

SK200330OF Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny Liptovskej kotliny oblasti povodia 
Váh SK200340KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody sv. Nízkych Tatier oblasti povodia 
Váh  

Objekty monitorované v rámci útvaru puklinových podzemných vôd Podtatranskej skupiny Liptovskej 
kotliny oblasti povodia Váh vykazovali v roku 2018 dobrú kvalitu. 

SK200340KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severovýchodných Nízkych Tatier 
oblasti povodia Váh  

Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severovýchodných Nízkych Tatier oblasti povodia Váh 
monitorované v nevyužívaných pramepoch Liptovský Ján a Svarín majú dobrú kvalitu. Všetky 
sledované ukazovatele vyhovovali požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. 

SK200360FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severovýchodných Nízkych Tatier 
oblasti povodia Váh  

V nevyužívaných pramepoch, ktoré sa monitorujú v rámci útvaru puklinových a krasovo-puklinových 
podzemných vôd severovýchodných Nízkych Tatier oblasti povodia Váh, nedošlo v roku 2018 k 
žiadnym prekročeniam hodnôt daných Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z. 
 
Kvalita podzemných vôd 

V súčasnosti sa kvalita vody hodnotí podľa Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a Nariadenie vlády č. 167/2015 Z. z. o 
environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky. 
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V súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách sa monitorovanie kvality podzemných vôd v SR 
vykonáva na základe ohraničenia útvarov podzemných vôd pre každé povodie. Na Slovensku bolo 
vymedzených 75 útvarov podzemných vôd (16 kvartérnych a 59 predkvartérnych), ktoré boli v roku 
2018 s výnimkou 1 predkvartérneho útvaru pokryté monitorovacími objektmi.  

Kvalita podzemných vôd bola monitorovaná v 478 objektoch, z toho 190 v predkvartérnych a 288 v 
kvartérnych útvaroch. V každom útvare podzemných vôd sa objekty vyhodnocovali na základe 
splnenia alebo nesplnenia požiadaviek nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. Objekty, v ktorých došlo k 
prekročeniu medznej hodnoty aspop jedným ukazovateľom, nevyhovujú danému nariadeniu vlády.  

Znečistenie podzemných vôd pochádza z infiltrácie povrchových vôd do riečnych sedimentov, z 
priemyselných hnojív, znečistených zrážkových vôd, skládok odpadov, priemyselných a odpadových 
vôd mestských a sídelných aglomerácií a poľnohospodárstva. Pri celkovom zhodnotení hodnôt 
celkovo k zvýšeniu železa, mangánu, dusičnanov, chloridov a niektorých stopových prvkov.  
 
Geotermálne vody 

Útvary geotermálnych vôd v Žilinskom kraji: 

SK300080FK Geotermálne vody oblasti Žilinská kotlina 
SK300130FK Geotermálne vody štruktúry Skorušinská panva 
SK300110FK Geotermálne vody oblasti Turčianska kotlina 
SK300130FK Geotermálne vody oblasti Liptovská kotlina 

Sú to prírodné vody, ohriate zemským teplom tak, že ich teplota po výstupe na zemský povrch je 
vyššia ako priemerná ročná teplota vzduchu v danej lokalite (v našich podmienkach 20 °C). V 
Žilinskom kraji sú vymedzené 4 oblasti s výskytom zdrojov geotermálnej energie.  
 
Tab. 30 Tepelnoenergetický potenciál zdrojov geotermálnych vôd v Žilinskom kraji  

Oblasť 
Plocha Tep.energ.potenciál Výdatnosť 

km
2
 MW l.s

-1
 

Turčianska kotlina  395,0 22,0 83,5 

Žilinská kotlina  305,0 13,2 106,5 

Skorušina  450,0 17,1 109,3 

Liptovská kotlina  650,0 37,6 169,3 

 
Tab. 31 Zdroje geotermálnych vôd v Žilinskom kraji 

Lokalita 
Výdatnosť Teplota Tepelný výkon Využitie 

l.s
-1

 °C MW  

Rajec  20,0 27 1,0 R 

Socovce  12,0 17 0,1 - 

Mošovce  10,0 19 0,17 R 

Diviaky  0,8 27 0,04 R 

Turčianske Teplice  3,0 28 0,16 R 

Párnica  32,0 15,7 0,09 - 

Stankovany  1,6 18,2 0,03 - 

Bešepová  20,0 61,5 3,89 R 

Liptovská Štiavnica  10,0 21,0 0,25 - 

Liptovské Sliače  2,0 20,0 0,04 R 

Pavčina Lehota  6,0 32,0 0,03-0,35 R 

Liptovská Kokava  20,0 43,5 2,38-4,40  

Liptovský Trnovec, Ráztoky  31,0 60,7 -  

Liptovský Ján  22,0 29,2 2,05  

Oravice  35,0 29,2 14,93-18,46  
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Lokalita 
Výdatnosť Teplota Tepelný výkon Využitie 

l.s
-1

 °C MW  

Kalameny  225,4    
Zdroj: VÚVH 

 
Ochrana prírodných minerálnych a liečivých zdrojov 

Z 376 vrtov v SR, ktoré boli základom pre spracovanie Atlasu geotermálnej energie SR, sa v Žilinskom 
kraji nachádza 17 vrtov: DB-12 Svinná, FGL-1 Pavčina Lehota, GHŠ-1 Horná Štubpa, HGL-2 Kalameny, 
HGL-3 Lúčky, HM-1 Rakša, HŽK-10 Žilina-Chrastie, OH-1 Hladovka, OP-1 Oravská Polhora, OZ-2 
Oravice, RK-22 Rajec, TTŠ-1 Turčianske Teplice, VL-1 Vlachy, ZGL-1 Bešepová, ZGL-2/A Liptovský 
Trnovec, ZGL-3 Liptovská Kokava. 
 
Minerálne vody 

Sú to prírodné vody, ktoré sa líšia od obyčajných vôd teplotou, chemickým zložením, obsahom 
voľných plynov, rádioaktivitou a najčastejšie biochemickým pôsobením na ľudský organizmus. Na 
území Žilinského kraja je ich výskyt bohatý najmä v kotlinách. Výskyt minerálnych pramepov podľa 
okresov udáva nasledujúca tabuľka. 
 
Tab. 32 Prírodné minerálne zdroje a zdroje prírodných minerálnych stolových vôd v okresoch Žilinského kraja 

Žilinský kraj/Okres 
Počet 

prameňov 
Katastrálne územie sídiel  

Bytča - - 

Čadca 5 Klokočov, Makov, Čadca u Vojta, Vysoká n. Kys., Čadca - Buková  

Dolný Kubín 14 
Žaškov, Pucov, Vyšný Kubín, Mokraď, Krivá, Chlebnice, Malý Bysterec, 
Horná a Dolná Lehota, Dlhá n. Oravou a Žaškov - Dierová  

Kysucké Nové 
Mesto 

6 
Nesluša, Ochodnica  

Liptovský Mikuláš 55 

Dúbrava, Jakubovany, Konská, Kráľ. Lehota, Malužiná, Podturep, 
Pribylina, Vavrišovo, Závažná Poruba, Žiar, Vyšná Boca, Lipt. Hrádok, 
Partizánska Ľupča - Železnô, Iľanovo, Jamník, Potok, Uhorská Ves, Hybe, 
Pavčina Lehota, Liptovský Ján, Lipt. Trnovec  

Martin 21 
Martin, Necpaly, Podhradie, Slovany, Turč. Štiavnička, Socovce, Sučany, 
Kláštor pod Znievom, Martin - Záturčie, Martin - Fatra  

Námestovo 23 Hruštín, Mútne, Or. Polhora, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov  

Ružomberok 132 

Bešepová, Bešepová - Záskalie, Bešepová - Stráp, Kalameny, Korytnica, 
Lipt. Lúžna, Lipt. Osada, Lipt. Sliače, Lipt. Štiavnica, Martinček, Ludrová, 
Ľubochpa, Potok, Rojkov, Ružomberok, Ružomberok - Matejkovo, 
Stankovany, Švošov, Lúčky  

Turčianske Teplice 37 
Budiš, Dubové, Mošovce, Rudno, Polerieka, Turč. Teplice, Slovenské 
Pravno, Diviaky, Rakša, Zorkovce  

Tvrdošín 6 Oravice, Dolný Štefanov, Ústie nad Oravou, Habovka - Mihulčie  

Žilina 32 
Paština Závada, Poluvsie, Kotrčina Lúčka, Lysica, Rajecké Teplice, Raj. 
Lesná, Rajec, Peklina, Strápavy, Kamenná Poruba, Štiavnik  

 
Osobitnú skupinu medzi prírodnými minerálnymi zdrojmi predstavujú prírodné liečivé zdroje a 
prírodné zdroje minerálnych stolových vôd.  
 
Tab. 33 Prírodné liečivé zdroje v Žilinskom kraji 

Lokalita Sumárna výdatnosť l.s
-1

 Povrchová teplota od – do °C 

Prírodné liečebné kúpele celoštátneho významu 

Lúčky  27,0 31,5-32,0 
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Lokalita Sumárna výdatnosť l.s
-1

 Povrchová teplota od – do °C 

Rajecké Teplice  6,9 32,0-37,0 

Turčianske Teplice  49,9 32,0-44,5 

Plniarne liečivých vôd a prírodných minerálnych stolových vôd 

Budiš  2,5 13,0 

Záturčie - Fatra  0,36 14,0 

Kláštor pod Znievom  8,0 16,7 

 

Ostatné pramene sa využívajú iba miestne a zväčša sú zachytávané nevyhovujúcim spôsobom. 
Prírodné minerálne zdroje a prírodné liečivé zdroje sú chránené ochrannými pásmami I. a II. stuppa. 
Na území Žilinského kraja sú tieto ochranné pásma vymedzené pre zdroje:  

- prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje v Martine 
- prírodné minerálne zdroje v Budiši 
- prírodné minerálne zdroje v Kláštore pod Znievom a v Socovciach 
- prírodné liečivé zdroje v Rajeckých Tepliciach 
- prírodné liečebné zdroje Turčianske Teplice 
- prírodné liečebné zdroje Lúčky 

Z dôvodu zabezpečenia ochrany hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov a 
prírodných liečivých zdrojov vo vyššie uvedených lokalitách, je potrebné rešpektovať a dodržiavať 
ustanovenia zákona č. 538/2005 Z. z., ktoré sa vzťahujú na ochranné pásma. 
 
Banské vody 

V Žilinskom kraji nemajú ložiskové a banské vody výraznejší podiel na celkovej vodnej bilancii.  

Opustené banské diela v Malužinej, oblasti od Vyšnej Boce po Chabenec a Magurka drénujú 
puklinové vody, ktorých množstvá nie sú známe. Na ložisku Liptovská Dúbrava je zvodnenie pomerne 
veľké. Priemerné výtoky zo štôlní Emerich, Svätopluk, Hlavný prekop, Spodná Ignác štôlpa a 
Bielopotocká štôlpa predstavujú 26,6 l.s-1.  

Nie sú známe zvodnenia na ložisku sedimentárnych železných rúd v oblasti Západných Tatier v okolí 
Oravice ani na ložisku Nižné Matejkovo v Ľubochnianskom žulovom masíve. V ložisku starej ťažby 
kremepa v Beskydách v okolí Klokočova vyteká z dvoch starých štôlní cca 1,0 l.s-1 banských vôd.  

 
5. PÔDNE POMERY 
 

Pôda je komplexný, dynamický a živý orgán, ktorý možno označiť za živú pokožku Zeme. Tvoria ju 
minerálne a organické zložky, vzduch a voda. Pôda pozostáva z pevných anorganických látok, 
minerálne zložky z častíc materskej horniny, ktoré sa skladajú z rôznych chemických zložiek, pevných 
organických zložiek, ktoré pochádzajú zo živých organizmov vrátane rastlín, baktérií, húb, fauny a ich 
zvyškov, kvapalnej zložky, plynnej ako aj živej zložky. 
Pôdy sú dôležitým rezervoárom biodiverzity.  
 
Pôdny typy 

Zákonitosti, ktoré spôsobili priestorovú odlišnosť pôdneho krytu u nás patria do troch skupín (Mičian, 
1977). Prvá skupina je podmienená klimaticky. Z tejto skupiny zákonitosti sa u nás uplatpuje 
vertikálna a bariérna zonálnosť. Do druhej skupiny zákonitostí patria tie, ktoré pôsobia na 
diferenciáciu pôdneho krytu prostredníctvom klimatických i neklimatických činiteľov, z nej u nás 
pôsobí provincionálnosť. Tretia skupina zákonitostí je podmienená neklimaticky a je spojená s 
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primárnou diferenciáciou substrátovo-morfologických a hydrologických pomerov a podmienok. Z 
tejto skupiny zákonitostí sa u nás uplatpujú azonálnosť a zákonitosti detailnej diferenciácie. 

Podľa Morfogenetického klasifikčného systému pôd Slovenska sa v území Žilinského kraja nachádzajú 
skupiny pôd: iniciálnych (litozem, fluvizem, ranker), rendzinových (rendzina, pararendzina), molických 
(čiernica), ilimirických (luvizem), hnedých (kamibizem), andozemných (andozem), podzolových 
(podzol), hydromorfných (pseudoglej, organozem). 

Pre slovenskú časť Karpát je príznačná pásmová stavba, t.j. striedanie sa horských pásem a medzi 
nimi vnútrohorských kotlín, čo má značný vplyv na charakter pôdneho krytu.  

Na nivách riek, medzi pahorkatinami sú rozšírené prevažne fluvizeme kultizemné na 
nekarbonátových nivných sedimentoch, fluvizeme karbonátové na karbonátových nivných 
sedimentoch so sprievodnými čiernicami glejovými, ktoré sú vyvinuté najmä na nive Váhu.  

Pôdy kotlín 

Žilinská kotlina má veľmi pestré pôdne pomery. Na nive Váhu a jeho prítokov v severnej časti kotliny 
sú vyvinuté fluvizeme modálne so sprievodnými typmi fluvizemí karbonátových a glejových. Vo 
východnej časti kotliny sa vyskytujú po oboch stranách nad nivou Váhu a v okolí ústia Varínky 
pseudogleje modálne a pseudogleje luvizemné. Zvyšok kotliny pokrývajú kambizeme pseudoglejové. 
V Domanížskej kotline dominujú rendziny modálne a kambizemné a v Rajeckej kotline výrazne 
prevládajú kambizeme pseudoglejové. 

Turčianska kotlina je z pôdnogeografického hľadiska zaujímavá veľkou plochou fluvizemí modálnych 
v. karbonátová na nive Váhu a karbonátových čierníc na nive Turca. V strede kotliny väčšie plochy 
zaberajú pseudogleje modálne a luvizemné a kambizeme pseudoglejové, medzi ktorými sú 
ostrovčeky modálnych a kambizemných rendzín a pseudoglejov modálnych. Smerom k úpätiu pohorí 
pristupujú kambizeme modálne v. nasýtená až kyslá. 

V západnej časti Liptovskej kotliny sú medzi Liptovským Mikulášom a Ružomberkom južne od Váhu a 
SZ i SV od Liptovského Hrádku pseudogleje modálne, kyslé a stagnoglejové prerušované 
kambizemami pseudoglejovými so sprievodnými pseudoglejmi modálnymi. Na travertínoch pri 
Bešepovej a Lúčkach sú rendziny a na zvetralinách silikátovo-karbonátových flyšových hornín ostrovy 
pararendzín. Pozdĺž Váhu a jeho prítokov sú vyvinuté fluvizeme modálne, od Liptovskej Mary po 
Ružomberok fluvizeme modálne, v. karbonátové. Vo východnej časti Liptovskej kotliny na silikátovom 
materiáli rozsiahlych glacifluviálnych kužeľov pod Západnými Tatrami ležia prevažne kambizeme 
modálne, v. kyslé, ku ktorým sa miestami pridružujú kambizeme pseudoglejové a ostrovčeky 
pseudoglejov stagnoglejových a kyslých glejov. Na úpätí Tatier pod ihličnatým lesom sa v Liptovskej 
kotline tiahne pruh kambizemí modálnych, v. kyslé so sprievodnými rankrami a nad ním popod celé 
úpätie Západných Tatier širší pás humusovo-železitých podzolov s ostrovčekmi kambizemí 
podzolových na ľahších zvetralinách silikátových hornín.  

V Oravskej kotline sú na severe významné plochy pseudoglejov modálnych kyslých a pseudoglejov 
stagnoglejových. V širokom okolí Tvrdošína a Trstenej sú kambizeme pseudoglejové s prechodom ku 
kambizemiam modálnym, v. kyslým. Severne od Suchej Hory a Lieseku sú rozsiahle plochy 
organozemí slatiných a slatinných glejov na rašeliniskách. 

Pôdy pohorí 

Podľa charakteru materských hornín členíme sústavu pohorí Slovenskej republiky na tri skupiny. Prvú 
tvoria flyšové pohoria Vonkajších Západných a Východných Karpát. Druhú kryštalicko-druhohorné 
pohoria Vnútorných Západných Karpát, tretiu sopečné pohoria Vnútorných Západných a Východných 
Karpát. 
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Flyšové pohoria 

K prvej skupine patria: Javorníky, Turzovská vrchovina, Moravsko-sliezske Beskydy, Jablunkovské 
medzihorie, Kysucké a Oravské Beskydy, Kysucká a Oravská vrchovina, Podbeskydská vrchovina, 
Podtatranská brázda, Oravská Magura, Skorušinské vrchy. 

V týchto horských celkoch výrazne dominujú kambizeme. Na ťažších zvetralinách sú kambizeme 
pseudoglejové. Vo výškach nad 900-1000 m n. m. najmä v Moravsko-sliezskych Beskydách, Kysuckých 
a Oravských Beskydách, Oravskej Magure, Skorušinských vrchoch vznikli na minerálne chudobnejších 
substrátoch kambizemné podzoly lokálne sprevádzané kambizemnými a podzolovými rankrami. 
Vrcholové časti Babej hory a Pilska majú humusovo-železité podzoly. 

Bradlové pohoria 

Pôdny kryt na horninách bradlového pásma v Javorníkoch, Súľovských vrchoch, Kysuckej vrchovine, v 
Oravskej Magure a Oravskej vrchovine, v Skorušinských vrchoch tvoria ostrovčeky modálnych a 
kambizemných rendzín a litozemí modálnych, v. karbonátová na jurských vápencoch bradiel a 
pararendzín modálnych aj kambizemí modálnych v. nasýtená na zvetralinách kriedových sedimentov 
obalu bradiel.  

Jadrové pohoria 

Patria sem: Strážovské vrchy, Žiar, Malá a Veľká Fatra, Chočské vrchy, Tatry, Nízke Tatry, Kozie chrbty, 
Starohorské vrchy. Pôdny kryt v týchto pohoriach zastupujú tri pôdne jednotky, kambizeme a podzoly 
na silikátových horninách, rendziny na karbonátových horninách. V oblasti hornej hranice 
smrekového stuppa, ale aj v smrekovom stupni, najmä v Západných Tatrách, Nízkych Tatrách a v 
Malej Fatre sa nachádzajú humusovo-železité podzoly, ktorých hlavné rozšírenie je v pásme 
kosodreviny a siahajú do výšok okolo 1 800 m n. m. a v Západných Tatrách až 2 000 m n. m. Z 
vymenovaných pohorí rendziny prevažujú v Strážovských vrchoch a vo Veľkej Fatre. Je tu plošne viac 
rendzín ako kambizemí. Ide najmä o rendziny modálne a rendziny kambizemné, ďalej sú tu rendziny 
sutinové, ktoré doprevádzajú litozeme modálne, v. karbonátové. Absolútnu prevahu majú rendziny v 
Chočských vrchoch. 

Sopečné pohoria 

Do tretej skupiny pohorí patria sopečné pohoria Vnútorných Západných Karpát, ako Kremnické vrchy. 

V tomto regióne podstatnú časť zaberajú kambizeme modálne, v. nasýtené lebo materské horniny 
sopečných pohorí sú väčšinou minerálne bohatšie. Vystupujú do výšok okolo 700-800 m n. m. Vyššie 
prechádzajú do kambizemí modálnych kyslých. Na andezitových tufoch a aglomerátoch sa v 
sopečných pohoriach nachádzajú andozeme modálne v. nasýtené. Tieto horniny obsahujú sopečné 
sklo, z ktorého vzniká alofán, dôležitý minerál pre väzbu humusu, pórovitosť a obsah vody v pôde. Sú 
to veľmi kvalitné pôdy s výbornými fyzikálnymi vlastnosťami i chemizmom. 

Kultizeme tvoria v Slovenskej republike zvláštnu skupinu pôd. V sídlach kde sú sady a záhradkárské 
osady sa vyskytujú kultizeme záhradné. Väčšina z nich je intenzívne obhospodarovaná už niekoľko 
desaťročí i storočí. Antrozeme urbické, depóniové a haldové vznikli na premiestnených substrátoch 
rôzneho charakteru napr. na banských haldách a odvaloch, na priemyselných navážkach ap. Ich 
morfológia je závislá od charakteru a vlastností týchto substrátov.  

Najviac kontaminovaných pôd ohrozených transmisiami je sústredných v okrese Dolný Kubín 22%, 
Liptovský Mikuláš 18% a Poprad 18%. 

 

 

 




