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Obr. 9  Pôdne typy v Žilinskom kraji 

 
 
Pôdny druh 

Podľa obsahu ílových častíc delíme naše pôdy na 7 skupín a podľa obsahu skeletu (častíc nad 2 mm) 
na 3 skupiny). Na základe poznania zrnitosti pôdy môžeme posúdiť jej fyzikálne vlastnosti, napr. 
prevzdušnenosť, súdržnosť, pórovitosť, schopnosť zadržiavať vodu, ďalej fyzikálno-chemické, najmä 
schopnosť viazať živiny a chrániť ich pred vyplavením a biologické, napr. slabá alebo silná činnosť 
pôdnych organizmov. Zrnitosť veľmi výrazne ovplyvpuje i priebeh pôdotvorných procesov. Dôležitý je 
i vzťah medzi zrnitosťou pôdy a vegetáciou. Obsah skeletu v našich pôdach je vo vzťahu k materskej 
hornine následný:  
 
Tab. 34 Klasifikácia pôd podľa obsahu skeletu  

Obsah skeletu Názov 

menej ako 20% slabo štrkovité, kamenité, balvanité  

20-50% stredne štrkovité, kamenité, balvanité 

viac ako 50% silne štrkovité, kamenité, balvanité 
Zdroj: R. Šály, 1978 

 
Tab. 35 Kategorizácia pôdnych druhov podľa obsahu častíc 

Obsah hrubého ílu v % v 
jemnozemi 

Názov pôdneho druhu Názov skupiny pôdneho druhu 

0-10 piesočnatá 
ľahké 

10-20 hlinito-piesočnatá 

20-30 piesočnato-hlinitá 
stredne ťažké 

30-45 hlinitá 

45-60 ílovito-hlinitá ťažké 
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Obsah hrubého ílu v % v 
jemnozemi 

Názov pôdneho druhu Názov skupiny pôdneho druhu 

60-75 ílovitá 
veľmi ťažké 

Nad 75 íl 
Zdroj: VÚPOP, 2022 

 

Na území Žilinského kraja sa nachádzajú skoro všetky pôdne druhy okrem pôdneho druhu, íl. 
Najvyššie zastúpenie má pôdny druh zo skupiny stredne ťažkých pôd, hlinité pôdy. 
 

Ochrana pôdy 

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. 

Najväčšie zastúpenie majú pôdy skupín č. 9 (45,05 %), č. 7 (30,27 %). Zo zákona č. 220/2004 Z. z. o 
ochrane poľnohospodárskej pôdy vyplýva požiadavka ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktorá 
ustanovuje, že poľnohospodársku pôdu možno využiť na nepoľnohospodárske účely len v 
nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. V Žilinskom kraji sa nachádzajú chránené pôdy, 
teda pôdy 1. až 4. kvalitatívnej skupiny len v minimálnom rozsahu, ktoré tvoria iba 0,10 % z rozlohy 
poľnohospodárskej pôdy. V rámci okresov sa chránené pôdy nachádza iba v okresoch Martin (0,91 %) 
a Turčianske Teplice (0,22 %). 

Obr. 10 Kvalita pôdy, chránené pôdy a závlahy v Žilinskom kraji 

 



Územný plán regiónu Žilinského kraja 

Správa o hodnotení strategického dokumentu 

 

77 
 

Tab. 36  Podiel tried kvality poľnohospodárskej pôdy podľa BPEJ v Žilinskom kraji (2019) 

Okres 
Stupeň kvality v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bytča - - - - 9,21 13,38 17,60 3,17 56,64 

Čadca - - - - 2,37 3,91 15,80 6,71 71,21 

Dolný Kubín - - - - 4,85 1,01 16,28 6,26 71,60 

Kysucké Nové Mesto - - - - 6,82 2,64 28,09 7,46 54,99 

Liptovský Mikuláš - - - - 1,68 11,91 48,97 12,23 25,21 

Martin - - - 0,91 13,06 15,82 27,55 14,60 28,07 

Námestovo - - - - - 5,83 39,67 8,50 46,00 

Ružomberok - - - - 2,68 6,25 18,37 13,85 58,85 

Turčianske Teplice - - - 0,22 32,46 15,72 26,71 11,67 13,22 

Tvrdošín - - - - 0,02 14,61 36,36 3,98 45,02 

Žilina - - - - 10,71 9,30 28,30 6,96 44,73 

Žilinský kraj - - - 0,10 6,20 9,21 30,27 9,16 45,05 
Zdroj: VÚPOP, 2019 

Závlahy na poľnohospodársky pôdach sa vyskytujú v okrese Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, 
Ružomberok a Liptovský Mikuláš. V ostatných okresoch sa závlahy nenachádzajú. 

Fyzikálna degradácia pôd 

Erózia pôd 

Erózia sa prejavuje odnosom pôdy vodou alebo vetrom a jej ukladaním na iných miestach vo forme 
nánosov, náplavov a naviatín. Prejavuje sa dvoma spôsobmi. Jednak ako líniová erózia, ktorá vytvára 
sieť výmoľov a jednak ako plošná erózia. Vodná i veterná erózia primerane ich stuppu intenzity sú 
veľmi nebezpečné a škodlivé. Zmyvom pôdy vodou alebo odviatím vetrom sa strácajú najjemnejšie 
pôdne častice, hnojivá i vysiate osivá, zoslabuje sa a zhoršuje ornica, ničia sa klíčiace rastliny, 
poškodzujú sa vzrastlé rastliny. 

Vodná erózia 

Vodná erózia sa výraznejšie prejavuje v severných okresoch, najmä v podhorských a horských 
oblastiach, kde je vyššia svahovitosť. Najhoršia situácia v rámci ohrozenia pôd vodnou eróziou je v 
okresoch Dolný Kubín, Čadca, Ružomberok a Bytča. 

Tab. 37 Potenciálna ohrozenosť poľnohospodárskych pôd Žilinského kraja vodnou eróziou  

Okres 
Kategória eróznej ohrozenosti (% z poľnohospodárskej pôdy) 

žiadna až slabá erózia stredná erózia silná erózia extrémna erózia 

Bytča  21,12 4,88 17,13 56,88 

Čadca  4,43 4,44 31,33 59,80 

Dolný Kubín  5,61 5,53 17,77 71,09 

Kysucké Nové Mesto  10,83 3,94 34,73 50,50 

Liptovský Mikuláš  20,93 33,08 24,75 21,24 

Martin  32,94 19,76 18,48 28,82 

Námestovo  7,68 26,87 30,69 34,76 

Ružomberok  10,77 11,64 19,63 57,95 

Turčianske Teplice  38,02 35,93 12,72 13,33 

Tvrdošín  24,12 15,72 21,6 38,56 

Žilina  14,64 14,51 26,36 44,49 

Žilinský kraj  16,80 18,48 23,74 40,99 
Zdroj: VÚPOP, 2019 
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Veterná erózia 

Veterná erózia je degradačným procesom, ktorý spôsobuje škody nielen na poľnohospodárskej pôde 
a výrobe, odnosom ornice, hnojív, osív a ničením poľnohospodárskych plodín, ale aj zanášaním 
komunikácií, vodných tokov, vytváraním návejov a znečisťovaním ovzdušia prachovými časticami. 
Veterná erózia pôsobí rozrušovaním pôdneho povrchu mechanickou silou vetra (abrázia), odnášaním 
rozrušovaných častíc vetrom (deflácia) a ukladaním týchto častíc na inom mieste (akumulácia). 

Žilinský kraj sa nachádza v území so žiadnou až slabou veternou eróziou. Vzhľadom na to, že územie 
sa nachádza v území so žiadnou až slabou veternou eróziu nepredpokladajú sa tu výrazné akumulácie 
vetrom unášaných častíc (http://www.podnemapy.sk/). 
 

Náchylnosť na zhutnenie 

Zhutnenie pôdy predstavuje proces degradácie pôdy, ktorý ovplyvpuje produkčnú funkciu pôdy, ale aj 
jej náchylnosť na iné degradačné procesy pôdy a krajiny. Náchylnosť pôdy na zhutnenie môže byť 
podmienená primárne alebo sekundárne, pričom primárne zhutnenie je podmienené genetickými 
vlastnosťami pôdy a sekundárne zhutnenie je spôsobené činnosťou človeka. V rámci Žilinského kraja 
je 48 % pôd náchylných na zhutnenie. 
 

Tab. 38 Podiel kategórií ohrozenosti zhutnením pôd v Žilinskom kraji  

Okres 
Náchylnosť na zhutnenie *% z poľnohospodárskej pôdy+ 

primárna primárna a sekundárna sekundárna bez zhutnenia 

Bytča  16,94 8,85 11,30 62,91 

Čadca  0,56 14,80 7,58 77,05 

Dolný Kubín  4,52 14,57 7,54 73,37 

Kysucké Nové Mesto  0,83 29,23 8,27 61,66 

Liptovský Mikuláš  12,73 28,48 21,90 36,89 

Martin  22,62 19,13 10,49 47,76 

Námestovo  6,58 24,33 26,72 42,38 

Ružomberok  3,81 17,37 11,84 66,98 

Turčianske Teplice  45,09 18,19 14,13 22,59 

Tvrdošín  22,88 18,74 12,93 45,46 

Žilina  7,89 29,49 11,83 50,79 

Žilinský kraj  12,28 21,43 14,59 51,70 
Zdroj: VÚPOP, 2019  

 
Kontaminácia pôd anorganickými kontaminantami 

Zaťaženie poľnohospodárskych pôd rizikovými látkami je sledovaná v rámci Čiastkového 
monitorovacieho systému – Pôdy ako aj jeho subsystému. Plošný prieskum kontaminácie pôd. V rámci 
Plošného prieskumu kontaminácie pôd sú sledované obsahy kontaminujúcich látok v pôdach vo 
vybraných katastrálnych územiach. Výbery sú realizované na základe doteraz zistených zvýšených 
obsahov kontaminujúcich látok, ktoré boli preukázané v predošlých cykloch prieskumu. 
 

Tab. 39 Prehľad kontaminácie pôd v rámci PPKP 2005 – odberový rok 2004 

Okres 

Kontrolná pôda 

Sledované parametre 

Nadlimitné 
hodnoty Nadlimitné 

parametre Rozloha 
(ha) 

Počet 
Rozloha 

(ha) 
Počet 

Čadca  165,0 6 Cr, Ni, As, Cd, Hg, Pb - - - 

Dolný Kubín  345,0 28 Cd 4,0 1 Cd 

Liptovský Mikuláš  3505,0 114 Cr, Ni, As, Cd, Hg, Pb 73,0 3 Cr, Cd 

Martin  2372,0 111 Cr, Ni, As, Cd, Hg, Pb, PAU, PCB 374,0 17 Ni, Cd 
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Okres 

Kontrolná pôda 

Sledované parametre 

Nadlimitné 
hodnoty Nadlimitné 

parametre Rozloha 
(ha) 

Počet 
Rozloha 

(ha) 
Počet 

Námestovo  430,0 26 Cr - - - 

Tvrdošín  843,0 19 Cr, Cd - - - 

Žilina  819,0 58 Cr, Ni, As, Cd, Hg, Pb, PCB 79,0 8 Cd, Pb 
Zdroj: Správa o stave životného prostredia v roku 2007, MŽP SR, 2008  

 
V zmysle Čurlíka, Šefčíka (2002) sa v Žilinskom kraji nachádzajú relatívne čisté pôdy, nekontamino-
vané, ako aj plôdy s obsahom rizikových prvkov nad limit B a limit C. 

Najvyššie zastúpenie majú pôdy nekontaminované. V pohoriach sa nachádzajú ťažké kovy ako napr. 
v Lúčanskej Malej Fatre, Veľkej Fatre sa vyskytuje Ni, v Krivánskej Malej Fatre, v Nízkych Tatrách a 
v Západných Tatrách sa vyskytuje As, v Kozích vrchoch sa vyskytuje kombinácia As a Pb. V Oravskej 
vrchovine sa vyskytuje Cr. 

V Nízkych Tatrách sa nachádzajú pôdy s obsahom rizikových látok nad limit C pre tažké kovy, As, Ba. 

 

6. FAUNA, FLÓRA 
 

Fytogeografické členenie 

Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia (Plesník, 2002) patrí vegetácia riešeného územia 
do bukovej zóny na severe kraja a dubovej zóny v južnej časti kraja. Zo severu zasahuje na územie 
i malý výbežok ihličnatej zóny. Podrobnejšie členenie uvádza nasledovný obrázok a tabuľka.  

Obr. 11 Fytogeografické členenie Žilinského kraja 
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Tab. 40 Fytogeograficko-vegetačné členenie v Žilinskom kraji 

Zóna Oblasť Okres Podokres Obvod 

buková 

flyšová 

Biele Karpaty (1) 
Vršatsko-púchovský 
(bradlový) 

- 

Bytčianska kotlina (2) - - 

Javorníky (3) - - 

turzovsko-jablunkovský (4) - - 

Kysucká a Oravská 
vrchovina (5) 

- - 

Oravská Magura (6) - - 

Vysoké Beskydy (7) - - 

podbeskydský (8) - - 

Oravská kotlina (9) - - 

Skorušinské vrchy (10) - - 

kryštalicko-
druhohorná Súľovské vrchy (11) 

Súľovské skaly a Skalky - 

Manínska vrchovina - 

Súľovská kotlina - 

Žilinská kotlina (12) 
severný - 

južný - 

Strážovské vrchy (13) Zliechovská vrchovina - 

Malá Fatra, Veľká Fatra 
(14) 

Lúčanská Fatra Kľak 

Lúčanská Fatra Kýčery 

Lúčanská Fatra Veľká lúka 

Krivánska Fatra Krivánske 
veterné hole 

Krivánska Fatra Rozsutec, 
Boboty, Sokolie 

Krivánska Fatra Osnica 

Veľká Fatra Šípska Fatra, 
Zvolen, Revúcke 
podolie 

Veľká Fatra Šiprúp - Lysec 

Veľká Fatra Bralná Fatra 

Veľká Fatra Hôľna Fatra 

Turčianska kotlina (15) 
Severný - 

južný - 

Žiar (16) 
severný -- 

južný - 

Starohorské vrchy (17) - - 

nízkotatranský bukový (18) 

Salatiny - 

prašivsko-kráľovohoľský 
bukový 

- 

sopečná Kremnické vrchy (19) - - 

ihličnatá 

- Liptovská kotlina (20) - - 

ihličnatý nízkotatranský 
(21) 

Demänovské vrchy - 

kráľovohoľský ihličnatý - 

Kozie chrbty (22) - - 

Tatry (23) 
Západné Tatry - 

Vysoké Tatry - 

Popradská kotlina (24) - - 
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Potenciálna prirodzená vegetácia 

Potenciálna prirodzená vegetácia je predstavovanou vegetáciou rekonštruovanou do súčasných 
klimatických a prírodných pomerov. Rekonštruovaná (potenciálna) prirodzená vegetácia predstavuje 
vegetáciu, ktorá by sa v území vyvinula, keby na krajinu nepôsobil svojou činnosťou človek. 
Charakteristiku potenciálnej vegetácie uvádzame podľa Geobotanickej mapy ČSSR (Michalko a kol., 
1986). 

Obr. 12 Potenciálna prirodzená vegetácia v Žilinskom kraji 

 

V riešenom území je možné vyčleniť podľa Maglockého (2002) nasledovné mapovacie jednotky 
potenciálnej prirodzenej vegetácie, ktoré sú znázornené na obrázku: 

- alpínske spoločenstvá na silikátoch, 
- alpínske spoločenstvá na vápencoch a dolomitoch, 
- bukové a jedľovo-bukové lesy, 
- bukové lesy na vápencových a dolomitových podložiach, 
- bukové lesy v horských polohách, 
- dubové a cerovo-dubové lesy, 
- jasepovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek, 
- javorové lesy v horských polohách, 
- jedľové a jedľovo-smrekové lesy, 
- jelšové lesy na nivách podhorských a horských vodných tokov,  
- karpatské dubovo-hrabové lesy, 
- karpatské reliktné borovicové lesy, 
- nátržníkové dubové lesy,  
- podhorské bukové lesy,  
- smrekovo-borovicové lesy a ostrevkové spoločenstvá,  
- smrekové lesy vysokobylinné, 
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- smrekové lesy zamokrené, 
- smrekové lesy čučoriedkové, 
- subalpínske kosodrevinové spoločenstvá na kyslých substrátoch, 
- subalpínske kosodrevinové spoločenstvá na vápnitých substrátoch, 
- vrchoviská a prechodné rašeliniská, 
- zmiešaný listnato-ihličnatý les v severných karpatských kotlinách. 
 
Reálna vegetácia 

Sídelná zeleň 

Predstavuje plochy umelej vegetácie predovšetkým v sídlach a ich častiach. Jedná sa o stromovú 
vegetáciu parkov a cintorínov, trávnikov, kvetinových záhonov, botanické záhrady, arboréta, krovinné 
a stromové prvky v rámci sídlisk a ochrannú, často líniovú zelep okolo priemyselných 
poľnohospodárskych a technických areálov. V rámci tejto kategórie sú to aj rozsiahlejšie plochy 
i menšie plochy sídelnej zelene atď. 

Orná pôda 

Predstavuje plochy, na ktorých sa pestujú poľnohospodárske plodiny. Pôda môže byť sezónne 
zavlažovaná. Ďalej sem zaraďujeme záhrady, fóliovníky a skleníky na pestovanie kvetín, liečivých 
rastlín, sadeníc ovocných stromov a krov, zeleniny. Môžu obsahovať menší podiel lúk, medzí, 
samostatných poľnohospodárskych budov alebo rozptýlených fariem.  

Ovocné sady  

Predstavujú pásy ovocných stromov a krov prípadne pásov oporných konštrukcií a pásov často 
obrábanej pôdy medzi nimi. Dopĺpané prístupovými cestami, trávnou prípadne krovinnou alebo 
stromovou rozptýlenou vegetáciou, technickými budovami a skladmi. Ovocné sady predstavujú 
umelo vzniknuté porasty ovocných drevín. 

Lúky a pasienky 

Trieda zahspa trávnaté plochy, rozptýlenú líniovú drevinovú vegetáciu, najmä na medziach a pozdĺž 
vodných tokov, solitérov a skupiniek rôznych formácií stromov a krov. Dopĺpané sú rozptýlenými 
sídlami, budovami fariem alebo vodnými plochami. Primárnou funkciou na poľnohospodárskych 
pôdach, ktoré reprezentujú tieto areály, je kosenie a pasenie. Lúky a pasienky predstavujú trávinno-
bylinné spoločenstvá bez súvislých porastov drevín, na stanovištiach, kde sa primárne v tejto podobe 
nevyskytovali. Vznikli a sú udržované hospodárskou činnosťou človeka. Pri vhodnom hospodárení 
poskytujú trvalé trávne porasty vhodné prostredie pre množstvo rastlín a živočíchov a zvyšujú 
bohatstvo flóry a fauny. Sú významným doplpujúcim prvkom rekreačných areálov. 

Vysokohorská vegetácia 

Tvoria ju trávnaté až travinno-bylinné klimaxové rastlinné spoločenstvá subalpínskeho a alpínskeho 
vegetačného stuppa. Subalpínsky stupep nadväzuje na horský stupep a končí hornou hranicou 
súvislého výskytu kosodreviny vo výške približne 1800 m n. m. Po odstránení kosodreviny vznikli 
druhotné subalpínske lúky, ktoré, najmä na vápencovom podklade, vynikajú veľmi veľkou bohatosťou 
druhov a radia sa k najbohatším a najkrajším stanovištiam západokarpatskej horskej flóry vôbec. V 
súčasnosti, po ukončení pasenia, je tento stupep ohrozený priamou ľudskou činnosťou omnoho 
menej. Aj v tomto vegetačnom stupni sa prejavuje sekundárna sukcesia, ktorá po ukončení pasenia 
nastupuje pomerne rýchlo a znamená postupný zánik pre mnohé lokality bohatej horskej 
flóry. Miestami, na miestach pôvodných salašov a košarovania, sú dodnes porasty eutrofných druhov 
rastlín (štiav, žihľava). Alpínsky stupep nadväzuje na subalpínsky stupep a siaha do výšky asi 2300 m 
n. m. Tvoria ho pôvodné, primárne, alpínske lúky, ktoré sa rozprestierajú nad pásmom kosodreviny, 
takzvané hole. Vplyvom drsného podnebia tu už nedokážu, okrem drobných plazivých vsb, rásť 
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žiadne dreviny a vegetačný kryt tvoria najmä viaceré druhy tráv. V minulosti sa z ľudských činností 
prejavovalo iba pasenie, v súčasnosti tu pôsobí, v porovnaní s nižšie položenými vegetačnými 
stuppami, iba málo antropogénnych faktorov. Najväčší dopad na vegetáciu má neusmernená 
turistika. 

Listnaté lesy 

Dominantou sú listnaté dreviny v prirodzenom alebo človekom podmienenom vývoji. Na nivách riek 
sú zastúpené vsby, topole, bresty, jasene, jelše. Vyskytujú sa tu buky, hraby, lipy, jasene, brezy a 
javory. Areály sú dopĺpané trávnymi porastmi lesných poľán, krovinami, prechodnými lesokrovinami, 
lesnými cestami, prípadne budovami rekreačných zariadení a rozptýlenými sídlami.  

Ihličnaté lesy 

Predstavujú prirodzené alebo človekom vysadené porasty ihličnatých drevín – borovíc, smrekov, jedlí 
a smrekovcov. V poraste sú zastúpené monokultúry jednotlivých drevín alebo skupiny viacerých 
druhov ihličnanov. Sú doplnené vtrúsenými listnatými drevinami, trávnymi porastmi lesných poľán, 
krovinami, prechodnými lesokrovinami, lesnými cestami prípadne rekreačným zariadeniami a 
rozptýlenými sídlami.  

Zmiešané lesy 

Zastupujú ich prirodzené ako aj človekom podmienené formácie lesa. Zmiešané lesy sú tvorené 
jednotlivými stromami alebo skupinkami stromov ihličnatých a listnatých drevín, ktoré sú narúšané 
porastmi lesných poľán, krovinami, prechodnými lesokrovinami, lesnými cestami, budovami 
rekreačných zariadení a rozptýlených sídiel. 

Invázne druhy rastlín 

Trend výskytu a vývoja inváznych nepôvodných druhov rastlín, ale aj ostatných nepôvodných druhov 
rastlín s vysokým inváznym potenciálom, sa naďalej zhoršuje. Súvisí to s pomerne veľkým výskytom 
pozemkov s neznámym alebo nevysporiadaným vlastníctvom, na ktorých nie je zabezpečovaná 
pravidelná starostlivosť (napr. kosenie, pastva) v súlade s druhom pozemku. Ich populácie sa 
rozširujú aj napriek aktivitám na ich elimináciu, lebo zásahy nie sú kvôli problematickému vlastníctvu 
pozemkov celoplošné a systematické. Na území sa vyskytovali druhy napríklad Ailanthus altissima, 
druhy rodu Fallopia, Heracleum mantegazianum, Lupinus polyphyllus, Robinia pseudoacacia, druhy 
rodu Solidago, Ambrosia artemisifolia, Paulownia tomentosa. 
 
Zoogeografické členenie 

Z hľadiska zoogeografického členenia terestrického biocyklu patrí územie Slovenska do oblasti 
palearktickej, podoblasti Eurosibírskej, provincie stepi, listnatých lesov a stredoeurópskych pohorí. 
Do záujmového územia zasahuje provincia stredoeurópskych pohorí na juhu a severe, na pu 
nadväzuje provincia listnatých lesov, ktoré sú zobrazené na obrázku (Jedlička, Kalivodová, 2002). 

Limnický biocyklus Slovenska patrí do euromediteránnej zoogeografickej podoblasti. Prevažná 
väčšina územia patrí do severopontického úseku pontokaspickej provincie. Jej vody odvádza Dunaj 
do Čierneho mora. V rámci tohto úseku možno rozlíšiť tri okresy: hornovážsky, podunajský a potiský. 
Iba malá časť územia Slovenska zasahuje do západného úseku atlantobaltickej provincie a jej vody, 
odvádzané Popradom a Dunajcom, patria do úmoria Baltického mora. Riešené územie spadá do 
pontokaspickej provincie. Severozápadnú a južnú oblasť kraja tvorí hornovážsky okres, znázornený na 
obrázku. Podunajský okres zasahuje do severovýchodnej, centrálnej a juhozápadnej časti kraja 
(Hensel, Krno, 2002). 
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Obr. 13 Zoogeografické členenie: Terestický biocyklus 

 

Obr.14  Zoogeografické členenie: Limnický biocyklus 
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Migračné bariéry, kolízne miesta konektivity 

Kritické miesta predstavujú body na križovaní migračných trás s dopravnou infraštruktúrou a tvoria 
významné bariéry v krajine. Ako podklad pre zhodnotenie kolíznych miest v ŽK slúžili mapové 
podklady vygenerované na základe výstupu z projektu TransGREEN, ktorý na pilotnom území Kysúc, 
Strážovských vrchov a Malej Fatry vyčlenil 20 kritických miest križovania nadregionálnych migračných 
trás s dopravnou infraštruktúrou (z toho 14 sa nachádza na území kraja). Ide najmä o lokality, kde je 
kumulatívny efekt viacerých bariér (diaľnica, cesta I. triedy, železnica, derivačný kanál a pod.).  

Projekt ConnectGREEN mapoval nadregionálne migračné koridory na území karpatského oblúka (na 
území kraja vybratých 98 kolíznych lokalít) a boli spresnené dátami z terénu o migračných trasách na 
území CHKO Kysuce a Strážovské vrchy.  

Všetky križovania s dopravnou infraštruktúrou v kraji sú zmapované na podklade ortofotomapy, čím 
vyčlepujú skutočnú líniu migrácie v teréne, sú vyznačené bodovo, hoci v skutočnosti až na niektoré 
bariéry (prechod popod mosty, estakády, ale aj cez most a podobne) ide o širšie úseky v desiatkach až 
stovkách metrov. Mapový podklad obsahuje kritické miesta konektivity (rozšírenie lokalít kritických 
miest na celé územie kraja), migračné bariéry (povaha križovania, hodinové frekvencie a pod.) 
umožpujú obmedzenú migráciu, funkčné migračné trasy križujúce komunikácie a prechodné územia s 
potenciálom biokoridorov, spravidla ide o križovania mimo hlavných trás spojení biocentier.  

Mapový výstup obsahuje body, ktoré sú overené v teréne a majú regionálny charakter biokoridorov. 
Pri tvorbe územných plánov obcí a miest je potrebné, aby boli zahrnuté všetky podklady vrátane rôz-
nych alternatívnych trasovaní, potenciálne križovania (vhodné prírodné podmienky), lokálne biokori-
dory a križovania s málo frekventovanými komunikáciami. 

Medzi migračné bariéry na vodných tokoch patria vodné diela, hate a vysoké prahy, ktoré 
zmenožpujú pohyb vodným živočíchom. Vodné diela často disponujú nefunkčnými rybovodmi alebo 
náhradnými migračnými koridormi. 
 

7. KRAJINA 
 

Starostlivosť o krajinu v nadväznosti na Európsky dohovor o krajine by mala viesť k zachovaniu a 
udržaniu významných a charakteristických (jedinečných) čst krajiny vyplývajúcich z jej historického 
dedičstva a usporiadania krajinnej štruktúry. Základným rámcom usporiadania štruktúry využívania 
krajiny je jej prírodná štruktúra daná prírodnými procesmi a zákonitosťami formovania prírody, 
najmä reliéfu. Reliéf z tohto pohľadu vytvára základný a určujúci potenciál charakteristického vzhľadu 
krajiny. 

Reálny stav krajiny je výsledkom postupných zmien pôvodnej prírodnej krajiny pod vplyvom človeka a 
jeho aktivít. Prírodné podmienky výrazne modifikovali aktivity človeka a ich usporiadanie v krajine. 
Napriek tomu priestorovú organizáciu krajiny ovplyvpovali predovšetkým spoločenské hodnoty, 
vychádzajúce z tradícií, kultúr a spôsobu života. To sa odrazilo v hľadaní harmónie prírodných a 
spoločenských hodnôt, materializovaných v štruktúre krajiny. 

V území sú identifikované tri základné vizuálne typy krajiny. Vznikli zoskupením geomorfologických 
celkov podľa diferenciácie hodnôt potenciálnej vizuálnej exponovanosti. 

Vizuálny typ kotlín a úzkych brázd je vymedzený celkami Vnútorných Západných Karpát Turčianskou, 
Podtatranskou a Žilinskou kotlinou a Vonkajších Západných Karpát, a to Oravskou kotlinou, 
Podtatranskou brázdou a Považským podolím. Tento vizuálny typ je súčasťou koncentrácií osídlenia 
so štruktúrou sídelnej a poľnohospodársko-lesnej krajiny s vysokou koncentráciou osídlenia a 
prevahou zmiešaných a listnatých lesov. Erózno-denundačný typ reliéfu je zastúpený prevažne 
kotlinovými pahorkatinami, eróznymi brázdami, rovinami a nivami. Jedná sa prevažne o mozaiku 
sídiel, ktoré sa striedajú s prvkami poľnohospodárskej krajiny, ktorej dominuje veľkobloková orná 
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pôda, menej sú zastúpené prvky trvalých trávnych porastov. Krajina je rytmicky rozčlenená viacerými 
prvkami využívania s prvkami nelesnej drevinovej vegetácie, vodnými tokmi a vodnými plochami. 
Vizuálne je tento typ krajiny otvorený a prepojený s okrajom ostatných vizuálnych typov. To 
znamená, že vizuálnou bariérou tohto typu je spravidla horský masív s dominujúcimi lesmi až hôľnymi 
polohami (Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra, Choč a i.) aj veľhorami (Tatry). Vhodnosť realizácie 
socioekonomických aktivít v časti kotlín sú vhodné: podmienky pre rozvoj intenzívnej 
poľnohospodárskej činnosti a urbanizmus, je možný rozvoj lúčno-pasienkárskeho hospodárstva a 
rekreácie a menej vhodné podmienky na ochranu prírody a rozvoj lesného hospodárstva. V časti 
brázd sú vhodné podmienky na rozvoj lúčno-pasienkárskeho hospodárstva, je možný rozvoj lesného 
hospodárstva, ochrany prírody a rekreácie a územie je nevhodné na rozvoj poľnohospodárskej 
činnosti a urbanizmu (obytná zástavba).  

Typ vrchovín s vizuálne výrazne uzatvorenými dolinami je vymedzený celkami Vonkajších Západných 
Karpát. V regióne Kysúc ich predstavujú Javorníky, Turzovská vrchovina, Moravskosliezske Beskydy, 
Jablunkovské medzihorie a Kysucké Beskydy. Oravská vrchovina, Podbeskydská vrchovina a 
Podbeskydská brázda v regióne Oravy. K tomuto typu bola priradená tiež časť Súľovských vrchov 
zasahujúca do Žilinského samosprávneho kraja. Krajinnou matricou tohto typu krajiny je horská 
lúčno-pasienkárska krajina a lesná krajina s prevahou zmiešaných lesov s nižšou koncentráciou 
osídlenia. Erózno-denundačný typ reliéfu je zastúpený prevažne horským reliéfom. Vhodnosť 
realizácie socioekonomických aktivít územia: sú vhodné na rozvoj lesného, lúčno-pasienkárskeho 
hospodárstva a rekreáciu (turizmus). Ponúkajú možné podmienky na rozvoj extenzívneho 
poľnohospodárstva a rozvoj urbanizmu (menej obytná zástavba, skôr objekty služieb na rekreáciu). 
Špecifikom sídelnej štruktúry tohto typu sú sídla s charakterom radových dedín pozdĺž vodných tokov 
a roztratené formy osídlenia ako aj krajinársky hodnotné pretrvávajúce tradičné obhospodarovanie 
krajiny formou úzkopásových polí.  

Typ veľhornatín a hornatín s vysoko exponovanými hrebeňmi a vrcholmi pohorí. Tento typ 
predstavujú pohoria Vnútorných Západných Karpát Malá a Veľká Fatra, Nízke Tatry a Tatry, Chočské 
vrchy. K tomuto typu boli pričlenené tiež okraje pohorí zasahujúce do Žilinského kraja, a to Žiar a 
Kremnické vrchy. Tiež pohoria Vonkajších Západných Karpát Oravské Beskydy a Oravská Magura. Typ 
reprezentuje lesná, subalpínska a alpínska horská krajina s prevahou ihličnatých lesov, kosodreviny a 
trávinno-bylinnými spoločenstvami takmer bez osídlenia. Erózno-denundačný typ reliéfu je zastúpený 
prevažne hôlnym veľhorským reliéfom, glaciálno-hôľnym, glaciálnym a hornatinovým reliéfom. 
Vhodnosť realizácie socioekonomických aktivít (upravené podľa Bezák, Izakovičová, Miklós a kol., 
2010): územie vhodné na ochranu prírody a rekreáciu (turizmus), nižšie polohy svahov na extenzívny 
rozvoj lesného hospodárstva a lúčno-pasienkárskeho hospodárstva. Nevhodné podmienky pre rozvoj 
poľnohospodárstva a urbanizmu. 
 

8. CHRÁNENÉ ÚZEMIA, CHRÁNENÉ STROMY A OCHRANNÉ PÁSMA PODĽA 
OSOBITNÝCH PREDPISOV, ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY 

 

Chránené územia  

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny definuje ochranu prírody a krajiny (zákon o 
ochrane prírody a krajiny) ako obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť 
podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako aj 
odstrapovanie následkov takýchto zásahov. Legislatívnou formou tak prispieva k zachovaniu 
rozmanitosti podmienok a foriem života na zemi, vytvoreniu podmienok na trvalé udržanie, 
obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchrane prírodného dedičstva, 
charakteristického vzhľadu krajiny a udržanie ekologickej stability. Vymedzuje územnú a druhovú 
ochranu a ochranu drevín. 
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Národná sieť chránených území 

V kraji sa nachádzajú štyri národné parky (NP) – NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, Tatranský NP 
(TANAP), NP Nízke Tatry (NAPANT), tri chránené krajinné oblasti (CHKO) – CHKO Strážovské vrchy, 
CHKO Kysuce, CHKO Horná Orava a ich ochranné pásma (OP). NP a CHKO patria medzi osobitne 
chránené územia podľa zákona o ochrane prírody a krajiny udáva tabuľka. 
 

Tab. 41 Národné parky v Žilinskom kraji 

Názov územia Rozloha (ha) Rozloha OP (ha) 

Národný park 

NP Malá Fatra 22 380,75 24 182,79 

NP Veľká Fatra 35 906,86 24 553,83 

TANAP 26 354,25 14 440,64 

NAPANT 47 934,56 38 990,32 
Zdroj: ŠOP SR 

 

Tab. 42  Chránené krajinné oblasti v ŽK 

Názov územia Rozloha (ha) 

Chránená krajinná oblasť 

CHKO Kysuce 51 793,28 

CHKO Horná Orava 59 078,38 

CHKO Strážovské vrchy 7 048,72 
Zdroj: ŠOP SR 

Obr. 15 Prehľad chránených území v Žilinskom kraji 

 

Okrem štyroch veľkoplošných chránených území (VCHÚ), ktorých rozloha je 352 664,45 ha, sa v 
Žilinskom kraji nachádza 171 maloplošných chránených území (MCHÚ). Celková rozloha MCHÚ je 33 
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509,81 ha. Na nasledujúcom obtázku je znázornené plošné usporiadanie CHÚ. Prehľad MCHÚ je 
uvedený v prílohe č. 1 SoH. 
 

Pralesy 

V rokoch 2009 – 2015 prebehla historicky prvá komplexná priestorová inventarizácia (mapovanie) 
pralesov a ich zvyškov na Slovensku. V ŽK sa nachádza 24 lokalít pralesov a pralesových zvyškov. 

Na ochranu pralesov na pozemkoch v správe Lesov SR, bol spracovaný návrh prírodnej rezervácie 
Pralesy Slovenska s celkovou výmerou 6 994 ha, z čoho je 2 673 ha pralesov a ich zvyšok a 
predstavujú prevažne zachovalé prirodzené lesy (http://www.pralesy.sk/kniznica/aktuality/148-
spracovali-sme-navrh-novej-prirodnej-rezervacie-pralesy-slovenska-.html). 

Podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 427/2021 z 3.11.2021, ktorým sa vyhlasujú niektoré 
prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska sa v území ŽK nachádzajú lokality pralesov a pralesových 
zvyškov v zóne A s piatym stuppom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. 
 

Tab. 43  Prehľad novovzniknutých lokalít pralesov a lokalít pralesových zvyškov 

Názov lokality TYP MCHÚ Rozloha (ha) 

Kľak PR Pralesy Slovenska - Kľak 27,74 

Skalnatá PR Pralesy Slovenska - Skalnatá 40,21 

Steny PR Pralesy Slovenska - Steny 27,98 

Šútovská dolina PR Pralesy Slovenska - Šútovská dolina 100,13 

Magura PR Pralesy Slovenska - Magura 9,49 

Magurka PR Pralesy Slovenska - Magurka 10,01 

Maďarovo PR Pralesy Slovenska - Maďarovo 38,68 

Raková PR Pralesy Slovenska - Raková 150 

Skalná Alpa PR Pralesy Slovenska - Skalná Alpa 314,75 

Malá Smrekovica PR Pralesy Slovenska - Malá Smrekovica 72,5 

Jarabinská PR Pralesy Slovenska - Jarabinská 78,8 

Tanečnica PR Pralesy Slovenska - Tanečnica 18,06 

Čierny kamep PR Pralesy Slovenska - Čierny kamep 140,95 

Ostredok PR Pralesy Slovenska - Ostredok 27,16 

Rovne PR Pralesy Slovenska - Rovne 26,89 

Drobkov PR Pralesy Slovenska - Drobkov 326,02 

Veľká Vápenica PR Pralesy Slovenska - Veľká Vápenica 64,75 

Kolesová PR Pralesy Slovenska - Kolesová 71,32 

Nemecká PR Pralesy Slovenska - Nemecká 34,01 

Slatiny PR Pralesy Slovenska - Slatiny 124,39 

Chmelinec PR Pralesy Slovenska - Chmelinec 316,96 

Hromisko PR Pralesy Slovenska - Hromisko 95,45 

Jánošíkova kolkárep PR Pralesy Slovenska - Jánošíkova kolkárep 48,94 

Zadná hoľa PR Pralesy Slovenska - Zadná hoľa 142,71 
Zdroj: http://www.pralesy.sk/kniznica/aktuality/148-spracovali-sme-navrh-novej-prirodnej-rezervacie-pralesy-slovenska-.html 

 

Ochrana drevín 

Chránené stromy 

Chránené stromy nachádzajúce sa na území Žilinského kraja sú vedené v Katalógu chránených 
stromov Štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny a sú zadefinované v § 49 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Podľa § 49 ods. 6 
zákona č. 543/2002 Z. z.  „Ak ochranné pásmo nebolo vyhlásené podľa odseku 5, je ním územie okolo 

http://www.pralesy.sk/kniznica/aktuality/148-spracovali-sme-navrh-novej-prirodnej-rezervacie-pralesy-slovenska-.html
http://www.pralesy.sk/kniznica/aktuality/148-spracovali-sme-navrh-novej-prirodnej-rezervacie-pralesy-slovenska-.html
http://www.pralesy.sk/kniznica/aktuality/148-spracovali-sme-navrh-novej-prirodnej-rezervacie-pralesy-slovenska-.html
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chráneného stromu v plošnom priemete jeho koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, 
najmenej však v okruhu 10 m od kmepa stromu.“ 

Podľa evidencie v rámci Katalógu chránených stromov sa na území ŽK nachádza 127 chránených 
stromov. 
 
Územný systém ekologickej stability 

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je definovaný v zákone ochrany prírody, ako 
celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá 
zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Vymedzenie ÚSES zabezpečuje 
zachovanie a reprodukciu prírodného bohatstva, priaznivé pôsobenie na okolité menej stabilné časti 
krajiny a vytvorenie základov pre mnohostranné využívanie krajiny.  

Podľa Koncepcie ochrany prírody a krajiny (schválenej 24.5.2006 vládou SR uznesením č. 471) sú 
základné ciele premietnuté v dokumentoch ochrany prírody a krajiny, a to v Genereli 
nadregionálneho územného systému ekologickej stability (GNÚSES) schválenom Vládou Slovenskej 
republiky č. 3191992 Zb., dpa 27.4.1992, v dokumentoch regionálneho (RÚSES) a miestneho systému 
ekologickej stability (MÚSES). V nadväznosti na tento dokument boli vypracované v rokoch 1993-
1995 podľa jednotnej metodiky RÚSES pre všetky okresy Slovenska (38 okresov podľa bývalého 
územnosprávneho členenia). V rámci spracovávania územnoplánovacích dokumentácií VÚC (ÚPN) 
Slovenska, bola zapracovaná aj koncepcia ÚSES. Schválené RÚSES boli použité ako záväzné 
územnoplánovacie podklady.  

GNÚSES 

Pre RÚSES okresu je nadradeným GNÚSES, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 319/1992 Zb. V 
rámci Žilinského kraja v pom boli vyčlenené prvky uvedené v tabuľke a znázornené na obrázku, ide o 
2 biocentrá provinciálneho významu, 21 biocentier nadregionálneho významu, 12 terestrických 
nadregionálnych biokoridorov a 3 hydrické nadregionálne biokoridory.  

Tab. 44 Prvky GNÚSES v Žilinskom kraji (1992) 

Názov prvku Jadrové časti (chránené územia)  

PRBc Liptovské kopy  Tichá dolina, Kôprová dolina  

PRBc Krivánska Fatra  
Suchý, Kľačianska Magura, Prípor, Veľká Bránica, Rozsutec, Šrámková, Šútovská 
dolina  

NRBc Súľovské skaly  Súľovské skaly  

NRBc Kľak  Kľak  

NRBc Vyšehrad  Vyšehrad  

NRBc Turiec  Turiec, Kláštorné lúky  

NRBc Veľký Javorník  Veľký Javorník  

NRBcMalý Polom  Malý Polom 

NRBc Rača  Veľká Rača  

NRBc Pilsko  Pilsko  

NRBc Babia hora  Babia hora  

NRBc Sosnina  Sosnina, Jelešpa  

NRBc Bielska skala  Bielska skala  

NRBc Minčol  Minčol  

NRBc Roháče  Roháčske plesá, Kotlový žľab, Jurápova dolina, Osobitá  

NRBc Prosečné  Kvačianska dolina, Prosiecka dolina  

NRBc Choč  Choč  

NRBc Hôľna Fatra  
Rumbáre, Skalná Alpa, Jánošíkova kolkárep, Kundračka, Kornietová, Borišov, 
Madačov, Lysec  

NRBc Bralná Fatra  Tlstá, Padva, Veľká Skalná  
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Názov prvku Jadrové časti (chránené územia)  

NRBc Salatíny  Salatín  

NRBc Ďumbierske Tatry Ďumbier, Demänovská dolina, Jánska dolina, Ohnište  

NRBc Vysoké Tatry časť Krivápa  

NRBk hydrické  Váh s prítokmi Kysuca, Orava a Turiec  

NRBk terestrické  hlavné hrebene pohorí  

Obr. 16 Prehľad vymedzených prvkov GNÚSES v Žilinskom kraji 

 
 
RÚSES 

V ŽK boli spracované a aktualizované nasledovné dokumentácie RÚSES: 

- RÚSES okresu Bytča bol spracovaný v roku 2006, na jeho aktualizácii sa spracovalo v roku 2019 
- RÚSES okresu Čadca bol spracovaný v roku 2013 
- RÚSES okresu Dolný Kubín bol spracovaný v roku 2010 
- RÚSES okresu Kysucké Nové Mesto bol spracovaný v roku 2006, na jeho aktualizácii sa spracovalo 

v roku 2020-2021 
- RÚSES okresu Liptovský Mikuláš bol spracovaný v roku 2013 
- RÚSES okresu Martin bol spracovaný v roku 2012 
- RÚSES okresu Námestovo bol spracovaný v roku 1994, na jeho aktualizácii sa spracovalo v roku 

2019 
- RÚSES okresu Ružomberok bol spracovaný v roku 2013 
- RÚSES okresu Turčianske Teplice spracovaný v roku 2013 
- RÚSES okresu Tvrdošín bol spracovaný v roku 2013 
- RÚSES okresu Žilina bol spracovaný v roku 2006, na jeho akualizácii sa spracovalo v roku 2020-

2021 
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V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad aktuálne platných prvkov RÚSES – biocentier 
a biokoridorov nadregionálneho a regionálneho významu. 
 
Tab. 45  Návrh prvkov RÚSES v Žilinskom kraji 

Prvok Kód prvku Typ prvku Názov 

provinciálne biocentrum  

PRBc1  terestrické  Krivánska Fatra  

PRBc2  terestrické  Súľovské skaly  

PRBc3  terestrické  Tatry  

PRBc4  terestrické  Veľká Fatra  

PRBc5  terestrické  Vychylovka-Harvelka-Riečnica  

nadregionálne 
biocentrum  
  

NRBc1  terestrické  Babia hora  

NRBc2  terestrické  Ďumbierske Nízke Tatry  

NRBc3  terestrické  Flochová  

NRBc4  terestrické  Choč  

NRBc5  terestrické  Kráľovohoľské Nízke Tatry  

NRBc6  terestrické  Kľak  

NRBc7  terestrické  Ľadonhora  

NRBc8  terestrické  Malý Polom  

NRBc9  terestrické  Minčol  

NRBc10  terestrické  Pilsko  

NRBc11  terestrické  Prosečné  

NRBc12  terestrické  Sosnina  

NRBc13  terestrické  Strážov  

NRBc14  terestrické  Veľká Rača  

NRBc15  terestrické  Veľký Javorník  

NRBc16  terestrické  Vyšehrad  

NRBc17  hydrické  Oravská priehrada  

NRBc18  hydrické  Liptovská Mara  

NRBc19  hydrické  Turiec  

nadregionálny biokoridor  
  

NRBk1  terestrický  Flochová - Veľká Fatra  

NRBk2  terestrický  Hnilická Kýčera - Lúčanská Fatra  

NRBk3  terestrický  Choč - Prosečné  

NRBk4  terestrický  Jablunkovské medzihorie  

NRBk5  terestrický  Javorníky  

NRBk6  terestrický  Kľak - Hnilická Kýčera  

NRBk7  terestrický  Kľak - Sokol  

NRBk8  terestrický  Kremnické vrchy  

NRBk9  terestrický  Kysucké Beskydy  

NRBk10  terestrický  Kysucká vrchovina  

NRBk11  terestrický  Lúčanská Fatra - Krivánska Fatra  

NRBk12  terestrický  Lutiša - Vychylovka-Harvelka-Riečnica  

NRBk13  terestrický  Krivánska Fatra - Zázrivské lazy  

NRBk14  terestrický  Minčol - Oravská priehrada  

NRBk15  terestrický  Moravsko-sliezske Beskydy  

NRBk16  terestrický  Nízke Tatry  

NRBk17  terestrický  Pilsko - Babia hora  

NRBk18  terestrický  Prosečné - Tatry  

NRBk19  terestrický  Sokol - Vyšehrad  

NRBk20  terestrický  Strážov - Kľak  

NRBk21  terestrický  Súľovské skaly - Strážov  

NRBk22  terestrický  Šíp - Choč  

NRBk23  terestrický  Veľká Fatra - Šíp  

NRBk24  terestrický  Veľká Rača - Pilsko  
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Prvok Kód prvku Typ prvku Názov 

NRBk25  terestrický  Veľký Javorník - Malý Polom  

NRBk26  terestrický  Vychylovka-Harvelka-Riečnica - Minčol  

NRBk27  terestrický  Žiar  

NRBk1  hydrický  Váh  

NRBk2  hydrický  Kysuca  

NRBk3  hydrický  Orava  

NRBk4  hydrický  Turiec  

regionálne biocentrum  
  

RBc1  terestrické  Bielska skala  

RBc2  terestrické  Buková  

RBc3  terestrické  Háj  

RBc4  terestrické  Hnilická Kýčera  

RBc5  terestrické  Hriadky  

RBc6  terestrické  Hybická tiespava  

RBc7  terestrické  Javorské  

RBc8  terestrické  Jurčová-Páleniská  

RBc9  terestrické  Katova skala  

RBc10  terestrické  Kolepová  

RBc11  terestrické  Kozie chrbty  

RBc12  terestrické  Kozol  

RBc13  terestrické  Lúčanská Fatra  

RBc14  terestrické  Lutiša  

RBc15  terestrické  Lomnianska hoľa  

RBc16  terestrické  Magura  

RBc17  terestrické  Machy  

RBc18  terestrické  Skalka  

RBc19  terestrické  Skorušina  

RBc20  terestrické  Slaná voda  

RBc21  terestrické  Slnečné skaly  

RBc22  terestrické  Sokol  

RBc23  terestrické  Suchý vrch-Petrovická Kýčera-Dlhé  

RBc24  terestrické  Šíp  

RBc25  terestrické  Trsteník  

RBc26  terestrické  Vahanov  

RBc27  terestrické  Vrchová  

RBc28  terestrické  Zarúbaná Kýčera  

RBc29  terestrické  Zázrivské lazy  

RBc30  terestrické  Zvolen  

regionálny biokoridor  
  

RBk1  terestrický  Baba - Žibrid  

RBk2  terestrický  Babia hora - Slaná voda  

RBk3  terestrický  Biely vrch - Krivánska Fatra  

RBk4  terestrický  Buková - Zarúbaná Kýčera  

RBk5  terestrický  Ďumbierske Nízke Tatry - Háj  

RBk6  terestrický  Ďumbierske Nízke Tatry - Machy  

RBk7  terestrický  Hnilická Kýčera - Sokol  

RBk8  terestrický  Hybická tiespava - Machy  

RBk9  terestrický  Choč - Háj  

RBk10  terestrický  Chotárny kopec - Javorské  

RBk11  terestrický  Javorské - Veľká Rača  

RBk12  terestrický  Kazická Kýčera - Ľadonhora  

RBk13  terestrický  Kozol - Lúčanská Fatra  

RBk14  terestrický  Kremnické vrchy - Flochová  

RBk15  terestrický  Ľadonhora - Obelec  
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Prvok Kód prvku Typ prvku Názov 

RBk16  terestrický  Lomnianska hoľa - Biela Orava  

RBk17  terestrický  Lutiša - Veľká Rača  

RBk18  terestrický  Minčol - Lomnianska hoľa  

RBk19  terestrický  Minčol - Skalka  

RBk20  terestrický  Minčol - Zázrivské lazy  

RBk21  terestrický  Pilsko - Vahanov  

RBk22  terestrický  Sádocký vrch - Kľak  

RBk23  terestrický  Skorušina - Magura  

RBk24  terestrický  Slnečné skaly - Kozol  

RBk25  terestrický  Sokol - Turiec  

RBk26  terestrický  Suchý vrch-Petrovická Kýčera-Dlhé - Čemerka  

RBk27  terestrický  Súľovské skaly - Slnečné skaly  

RBk28  terestrický  Tatry - Kozie chrbty  

RBk29  terestrický  Tatry - Magura  

RBk30  terestrický  Tatry - Machy  

RBk31  terestrický  Tatry - Skorušina  

RBk32  terestrický  Turiec - Veľká Fatra  

RBk33  terestrický  Úšust - Kolenová  

RBk35  terestrický  Vahanov - Oravská priehrada  

RBk34  terestrický  Vahanov - Veselianka  

RBk36  terestrický  Veľká Fatra - Ďumbierske Nízke Tatry  

RBk37  terestrický  Veľká Fatra - Krivánska Fatra  

RBk38  terestrický  Veľká Fatra - Ostré  

RBk39  terestrický  Vrchová - Suchý vrch-Petrovická Kýčera-Dlhé  

RBk40  terestrický  Vrchrieka - Kysuca  

RBk41  terestrický  Vychylovka-Harvelka-Riečnica - Veľká Rača  

RBk42  terestrický  Zarúbaná Kýčera - Kraviarska  

RBk43  terestrický  Zvolen - Ďumbierske Nízke Tatry  

RBk44  terestrický  Zvolen - Veľká Fatra  

RBk1  hydrický  Belá  

RBk2  hydrický  Biela Orava  

RBk3  hydrický  Blatnický potok  

RBk4  hydrický  Boca  

RBk5  hydrický  Bystrica  

RBk6  hydrický  Čierpanka  

RBk7  hydrický  Demänovka  

RBk8  hydrický  Hybica  

RBk9  hydrický  Jalovčanka  

RBk10  hydrický  Jelešpa  

RBk11  hydrický  Kantorský potok  

RBk12  hydrický  Klubinský potok  

RBk13  hydrický  Kysuca  

RBk14  hydrický  Mútpanka  

RBk15  hydrický  Oravica  

RBk16  hydrický  Petrovička  

RBk17  hydrický  Polhoranka  

RBk18  hydrický  Predmieranka  

RBk19  hydrický  Rajčanka  

RBk20  hydrický  Revúca  

RBk21  hydrický  Rovnianka  

RBk22  hydrický  Studený potok  

RBk23  hydrický  Suchý potok  
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Prvok Kód prvku Typ prvku Názov 

RBk24  hydrický  Teplica  

RBk25  hydrický  Trstená  

RBk26  hydrický  Varínka  

RBk27  hydrický  Veselianka  

RBk28  hydrický  Vríca  

 
RÚSES Územného plánu VÚC ŽK 

Prvky a kostra RÚSES bola pre územný plán Žilinského kraja spracovaná v návrhu z roku 1998, 
predmet doterajších zmien a doplnkov neriešil ich revíziu. Ako podklad na jeho vypracovanie slúžil 
GNÚSES, návrh národnej ekologickej siete (NECONET, vrátane európsky významných prvkov) z roku 
1996 a pôvodné RÚSES pre vybrané okresy, ktoré boli spracované v rokoch 1993 – 1995.  

Územnoplánovacia dokumentácia kraja preberá nadradenú ÚPD, ktorá rešpektuje nadregionálne 
prvky a musí ich zahrnúť do návrhu. Pre regionálny územný systém stability kraja je nadradeným a 
záväzným GNÚSES. Aktualizácia prebehla v roku 2000 a GNÚSES bol zahrnutý do Koncepcie 
územného rozvoja Slovenska z roku 2001. 
 
Európska sústava chránených území Natura 2000 

Natura 2000 je sieť území členských krajín Európskej únie, ktoré boli vymedzené z dôvodu zachovania 
a ochrany prírodného dedičstva – ohrozených druhov a biotopov Európy. 

Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú dve právne normy EÚ:  

1. smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich 
živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch - Habitats Directive), 

- osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na základe smernice o 
biotopoch - v národnej legislatíve: Územia Európskeho významu (ÚEV), 

2. smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 2009/147/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa 
tiež ako smernica o vtákoch - Birds Directive), 

- osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) - vyhlasované na základe smernice o 
vtákoch - v národnej legislatíve: Chránené vtáčie územia (CHVÚ). Pred vyhlásením, po vyhlásení je 
územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území 
(http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=3&lang=sk). 

Prehľad ÚEV a CHVÚ v ŽK uvádza nasledovná tabuľka. 
 
Tab. 46  Územia európskeho významu v Žilinskom kraji 

Kód lokality Názov lokality Útvar ŠOP SR 

SKUEV0057  Rašeliniská Oravskej kotliny 

Správa CHKO Horná Orava 

SKUEV0185 Pramene Hruštínky 

SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd 

SKUEV0188 Pilsko 

SKUEV0189 Babia hora 

SKUEV0190 Slaná voda 

SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy 

SKUEV0193 Zimník 

SKUEV0222 Jelešpa 

SKUEV0243 Orava 

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=3&lang=sk
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0057
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0185
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0187
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0188
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0189
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0190
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0191
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0193
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0222
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0243
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Kód lokality Názov lokality Útvar ŠOP SR 

SKUEV0304 Oravská vodná nádrž  

SKUEV0658 Ústie Bielej Oravy 

SKUEV0659 Kolepová 

SKUEV0660 Macangov Beskyd 

SKUEV0661 Hruštínska hoľa 

SKUEV0662 Vasiľovská hoľa 

SKUEV0826 Lomnianska hoľa 

SKUEV0828 Vahanov 

SKUEV0963 Osadská 

SKUEV0964 Lesnianska hoľa 

SKUEV2222 Jelešpa 

SKUEV2304 Oravská vodná nádrž 

SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská 

Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0288 Kysucké Beskydy 

SKUEV0289 Chmúra 

SKUEV0642 Javornícky hrebep 

SKUEV0643 Ráztocké penovcové pramenisko 

SKUEV0644 Petrovička 

SKUEV0647 Bystrické sihly 

SKUEV0648 Príslop 

SKUEV0655 Predmieranka 

Správa CHKO Kysuce 

SKUEV0657 Malý Polom 

SKUEV0671 Olešnianske rašeliniská 

SKUEV0777 Starobystrické prenovcové pr 

SKUEV0830 Polesie 

SKUEV0831 Zemanovská sihla 

SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka 

SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou 

SKUEV0834 Ľadonhora 

SKUEV0835 Stredný tok Bystrice 

SKUEV0836 Zákopčianske lúky 

SKUEV0838 Rakovsko-milošovské rašeliniská 

SKUEV0839 Kolárovické lúky 

SKUEV2101 Klokočovské rašeliniská 

SKUEV2288 Kysucké Beskydy 

SKUEV0221 Varínka 

Správa NP Malá Fatra 

SKUEV0239 Kozol 

SKUEV0240 Kľak 

SKUEV0251 Zázrivské lazy 

SKUEV0252 Malá Fatra 

SKUEV0254 Močiar 

SKUEV0255 Šujské rašelinisko 

SKUEV0663 Šíp 

SKUEV0664 Uholníky 

SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu 

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0304
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0658
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0659
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0660
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0661
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0662
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0826
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0828
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0963
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0964
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV2222
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV2304
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0101
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0288
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0289
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0642
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0643
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0644
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0647
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0648
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0655
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0657
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0671
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0777
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0830
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0831
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0832
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0833
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0834
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0835
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0836
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0838
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0839
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV2101
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV2288
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0221
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0239
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0240
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0251
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0252
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0254
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0255
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0663
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0664
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0665
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Kód lokality Názov lokality Útvar ŠOP SR 

SKUEV0667 Slnečné skaly 
 

SKUEV2240 Kľak 

SKUEV0058  Tlstá 

Správa NAPANT 

SKUEV0059  Jelšie 

SKUEV0060  Chraste 

SKUEV0061  Demänovská slatina 

SKUEV0150 Červený grúp 

SKUEV0152 Sliačske travertíny 

SKUEV0197 Salatín 

SKUEV0198 Zvolen 

SKUEV0296 Turková 

SKUEV0300 Skribpovo 

SKUEV0302 Ďumbierske Tatry 

SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry 

SKUEV1059 Jelšie 

SKUEV1152 Sliačske travertíny 

SKUEV1197 Salatín 

SKUEV1310 Kráľovohoľské Tatry 

SKUEV0141  Belá 

Správa TANAP 

 

SKUEV0142  Hybica 

SKUEV0143  Biely Váh 

SKUEV0145  Medzi bormi 

SKUEV0192 Prosečné 

SKUEV0194 Hybická tiespava 

SKUEV0228 Švihrová 

SKUEV0253 Váh 

SKUEV0305 Choč 

SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom 

SKUEV0307 Tatry 

SKUEV0308 Machy 

SKUEV0241 Svrčinník 
Správa CHKO Poľana 

SKUEV0244 Harmanecký Hlboký jarok 

SKUEV0256 Strážovské vrchy 
Správa CHKO Strážovské vrchy 

SKUEV0885 Meandre Rajčanky 

SKUEV0147 Žarnovica 

Správa NP Veľká Fatra 

SKUEV0164 Revúca 

SKUEV0238  Veľká Fatra 

SKUEV0381 Dielnice 

SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok 

SKUEV0930 Lúčanská Fatra 

SKUEV0960 Niva Turca 
Zdroj: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=4&do=search 

 
 

 

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0667
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV2240
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0058
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0059
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0060
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0061
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0150
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0152
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0197
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0198
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0296
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0300
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0302
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0310
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV1059
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV1152
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV1197
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV1310
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0141
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0142
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0143
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0145
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0192
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0194
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0228
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0253
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0305
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0306
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0307
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0308
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0241
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0244
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0256
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0885
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0147
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0164
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0238
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0381
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0382
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0930
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0960
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=4&do=search
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Tab. 47 Chránené vtáčie územia v ŽK 

Kód lokality Názov lokality Útvar ŠOP SR 
SKCHVU008 Horná Orava CHKO Horná Orava 
SKCHVU013 Malá Fatra NP Malá Fatra 
SKCHVU033 Veľká Fatra NP Nízke Tatry 
SKCHVU018 Nízke Tatry NP Nízke Tatry 
SKCHVU028 Strážovské vrchy CHKO Strážovské vrchy 
SKCHVU030 Tatry TANAP 
SKCHVU050 Chočské vrchy TANAP 

Zdroj: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=20&do=search 

 
Chránené územia podľa medzinárodných dohovorov 

Ramsarské lokality 

Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného 
vtáctva (Ramsarský dohovor) bol podpísaný 2. februára 1971 v Ramsare (Irán) a do platnosti vstúpil 
v roku 1975. Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru 2. júla 1990. Do zoznamu sú 
zaraďované mokrade, ktoré spĺpajú medzinárodné kritériá z hľadiska ekológie, botaniky, zoológie, 
limnológie alebo hydrológie. Slovenská republika doposiaľ zapísala do Zoznamu mokradí 
medzinárodného významu 14 území, tzv. ramsarských lokalít, z toho 4 sa nachádzajú na území ŽK: 

 Mokrade Turca (okres: Martin, Turčianske Teplice, rozloha: 466,89 ha), 

 Rieka Orava a jej prítoky (okres: Dolný Kubín, Tvrdošín; rozloha: 865 ha), 

 Mokrade Oravskej kotliny (okres: Námestovo, Tvrdošín; rozloha: 9 264 ha), 

 Jaskyne Demänovskej doliny (okres: Liptovský Mikuláš; rozloha: 1 448 ha). 
 
Národne významné mokrade 

Sú to mokrade významom presahujúce jeden okres (tabuľka), kraj alebo geomorfologický celok, 
lokality charakteristické pre Slovensko z hľadiska botanického, zoologického, limnologického alebo 
hydrologického, najmä prírodné a prírode blízke mokrade charakteristické pre väčší biogeografický 
celok (napr. Západné Karpaty). Do tejto kategórie patria tiež mokrade s podstatnou úlohou 
hydrologickou, biologickou alebo ekologickou v prirodzenom fungovaní veľkého povodia. Patria sem 
aj špecifické typy mokradí, vzácne alebo neobvyklé na území Slovenska. 
 
Tab. 48 Prehľad národne významných mokradí v Žilinskom kraji 

Názov mokrade Plocha m
2
 Obec Kategória 

Okres Dolný Kubín 

Puchmajerovej jazierko 25 000 Dolný Kubín N 

Okres Liptovský Mikuláš 

Ústie Demänovskej doliny 4 000 Liptovský Mikuláš N 

Okres Martin 

Kláštorské lúky 859 915 Kláštor pod Znievom N 

Blatničianka (4,7 km + 1,6 km úsek) 230 000 Blatnica, Ďanová, Rakovo, Príbovce N 

Blatnická dolina 80 000 Blatnica N 

Selenec – alúvium potoka po Padvu 30 000 Blatnica N 

Konské 1 – JJV od Konského 20 000 Podhradie N 

Okres Námestovo 

Rabčické bory 300 000 Rabčice N 

Klinské rašelinisko 150 739 Klin N 

Bepadovské rašelinisko 119 851 Bepadovo, Breza N 

Za Vahanovom 65 000 Oravské Veselé, Námestovo N 

https://www.minzp.sk/oblasti/ochrana-prirody-krajiny/medzinarodne-dohovory/ramsarsky-dohovor/
https://www.minzp.sk/oblasti/ochrana-prirody-krajiny/medzinarodne-dohovory/ramsarsky-dohovor/
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Názov mokrade Plocha m
2
 Obec Kategória 

Okres Ružomberok 

Močiar, asi 2 km S od Stankovian 81 578 Stankovany N 

Rojkovské rašelinisko 28 807 Stankovany N 

Travertínové terasy - Bukovinka 18 000 Ružomberok N 

Okres Turčianske Teplice 

Hlísna studpa 120 000 Mošovce N 

Rakšianske rašelinisko 55 310  Rakša N 

Rybníky - Mošovce 40 000 Mošovce N 

Kaltwasser –SV od obce Turček 29 590 Turček N 

Ivančinské močiare 27 497 Ivančiná, Slovenské Pravno N 

Okres Tvrdošín 

Jelešpa – vodný tok 245 000 Suchá Hora, hladovka, Liesek, Trstenná N 

Okres Žilina 

Šujské rašelinisko 108 000 Rajecká Lesná N 
Zdroj: http://www.sopsr.sk/cinnost/biotopy/mokrade/MokrSlov/prehladokresy.htm 
Vysvetlivky: 
Kategória N – národne významné mokrade 
 
Medzivládny program Človek a biosféra 

Medzivládny program Človek a biosféra (Man and the Biosphere - MAB) bol vyhlásený v roku 1971 
ako nástupný program Medzinárodného biologického programu. Tento svojou povahou vedecký, 
interdisciplinárny program, pôvodne rozdelený do štrnástich nosných projektov, je zameraný na 
štúdium vzájomných vzťahov medzi človekom a prostredím, ale zahspa i vzdelávacie a informačné 
aktivity, aktuálnu problematiku integrovanej ochrany zdrojov biosféry a racionálne využívanie 
prírodných zdrojov.  

Biosférické rezervácie vyhlasuje svetová organizácia UNESCO v rámci programu „Človek a biosféra“ 
(Man and Biosphere) a ich cieľom je skúmať vzťahy medzi človekom a prírodou a napomáhať trvalo 
udržateľnému životu a rozvoju. Za biosférické rezervácie (BR) na Slovensku boli k novembru 2014 
uznané 4 lokality: Slovenský kras (1977), Poľana (1990), Východné Karpaty (1998) a Vysoké Tatry 
(1992). 
 

Biosférická rezervácia Tatry 

BR Tatry sa nachádza v severnej časti Slovenskej republiky. Územie pokrýva dva národné parky na 
oboch stranách hranice medzi Poľskom a Slovenskom. Slovenskú časť predstavuje TANAP, ktorý z 
poľskej strany susedí so súčasným Tatrzaoski Park Narodowy. BR Tatry bola schválená Programom 
UNESCO pre človeka a biosféru v roku 1993. Celková rozloha slovenskej časti BR Tatry predstavuje 
101 819,05 ha (https://www.sopsr.sk/web/?cl=1601). 

 
9. OBYVATEĽSTVO 
 
Vývoj celkového počtu obyvateľov, rovnako ako v celej Slovenskej republike, tak i v jej jednotlivých 
krajoch, charakterizuje znižovanie prirodzeného prírastku. V niektorých regiónoch SR celkový počet 
obyvateľov negatívne ovplyvpuje i záporné migračné saldo. Tak tomu je i v Žilinskom kraji. Okrem 
poklesu prirodzeného prírastku sa v niektorých rokoch objavuje i záporná migrácia. V porovnaní s 
inými krajmi nie je z tohto pohľadu situácia v Žilinskom kraji najhoršia. Sú kraje so záporným 
prirodzeným prírastkom i väčším záporným migračným saldom. 

V Žilinskom kraji bolo k 31.12.2021 registrovaných 689 525 obyvateľov, z toho 339 564 mužov 
a 349 961 žien. Z dlhodobého hľadiska, môžeme pri vývoji počtu obyvateľov v ŽK konštatovať dve 
značné výchylky. K prudkému nárastu prirodzeného prírastku obyvateľstva došlo v období rokov 2007 

http://www.sopsr.sk/cinnost/biotopy/mokrade/MokrSlov/prehladokresy.htm
https://www.sopsr.sk/web/?cl=1601
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– 2009 a následne v roku 2011. Po tomto roku nasledovali už len mierne odchýlky tohto ukazovateľa. 
Celkový prírastok obyvateľstva je ovplyvpovaný predovšetkým vývojom prirodzeného prírastku, 
nakoľko vývoj migračného salda ukazuje ustálenejší vývoj. 

V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť vývoj celkového počtu obyvateľov. Vo vybraných 
rokoch  počas takmer tridsaťročného obdobia sa počet obyvateľov v Žilinskom kraji výraznejšie 
nezmenil. Pri porovnávaní počtu obyvateľov v roku 1993 a v roku 2021 predstavuje celkový prírastok 
+ 5 991 obyvateľov, čo je v porovnaní s ostatnými krajmi nepatrný prírastok. 
 
Tab. 49  Vývoj počtu obyvateľov 

Územie 
Rok 

1993 2001 2011 2021 +-/- 

Slovenská republika 5 361 116 5 402 715 5 404 322 5 434 712 +73 596 

Bratislavský kraj 614 428 617 310 606 537 723 714 +109 286 

Trnavský kraj 548 718 551 358 555 509 565 296 +12751 

Trenčiansky kraj 608 481 607 739 594 186 573 699 -42 782 

Nitriansky kraj 723 897 712 860 689 564 673 547 -50 350 

Žilinský kraj 683 534 694 148 689 601 689 525 +5 991 

Banskobystrický kraj 669 629 660 880 660 128 620 986 -48 643 

Prešovský kraj 761 282 789 924  815 806 807 657 +46 375 

Košický kraj 751 147 768 496 792 991 780 288 +29 141 

Zdroj: ŠÚ SR, 2022 
Vysvetlivky:  
+/- rozdiel v počte obyvateľov v roku 1993 a v roku 2021 

 
V roku 2021 predstavoval v Žilinskom kraji prirodzený prírastok (-1689) - ovplyvnil celkový 
prírastok  (-2088 obyvateľov), nakoľko migračné bolo -399 obyvateľov. Podľa veľkosti prírastku počtu 
obyvateľov prirodzenou menou za rok 2021 v rámci krajov SR prináležalo Žilinskému kraju 3. miesto. 
Podľa migračného salda prírastok zaznamenali 3 kraje, a to Bratislavský, Trnavský a Nitriansky. V roku 
2021 sa Žilinský kraj zaradil medzi kraje so záporným migračným saldom. Podľa celkového 
prírastku/úbytku patril Žilinský kraj v roku 2021 ku krajom s mínusovými hodnotami. 

Zmeny vekovej štruktúry, a to najmä znižovanie podielu detskej zložky majú za 
následok  demografické starnutie obyvateľov kraja. V roku 2021 v Žilinskom kraji tvorilo obyvateľstvo 
predproduktívneho veku (0 – 14 roční) len 16,02 %. Podiel obyvateľov v produktívnom veku (15 - 64) 
predstavuje 67,37 % a v poproduktívnej vekovej skupine (65+) predstavoval podiel 16,61 %. 

Priemerný vek obyvateľa Slovenskej republiky v r. 2021 predstavoval 41,39 roka. Žilinský kraj 
s priemerným vekom 40,91 roka je tretím najmladším (za Košickým a Prešovským) krajom v rámci 
krajov  v Slovenskej republike. 

Znižovanie prirodzeného prírastku, nárast počtu obyvateľov v produktívnom a poproduktívnom veku, 
predlžovanie ľudského života, sú časťou významnejších ukazovateľov, na základe ktorých sa dá 
predpokladať, že demografický vývoj v riešenom území bude v období najbližších rokov i naďalej 
determinovaný starnutím populácie. 

Zdravotný stav obyvateľov Slovenska vrátane obyvateľov územia Žilinského kraja  významne 
ovplyvpuje životný štýl, zhoršená kvalita životného prostredia v niektorých regiónoch, 
nezamestnanosť, sociálna situácia a nevhodné bytové podmienky časti populácie, dostupnosť 
a úrovep zdravotníckych zariadení a služieb, a i. Syntetickým ukazovateľom úrovne životných 
podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov je stredná dĺžka života, t. j. nádej na dožitie. Po 
roku 1991 pokles celkovej úmrtnosti, ale najmä dojčenskej a novorodeneckej sa prejavil v predĺžení 
strednej dĺžky života pri narodení. V roku 2020 dosiahla v SR stredná dĺžka života žien pri narodení 
hodnotu 80,17 roka a stredná dĺžka života mužov pri narodení 73,47 roka. Významným trendom je 
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znižovanie rozdielu hodnôt strednej dĺžky života pri narodení medzi pohlaviami. V roku 2010 bol 
rozdiel medzi pohlaviami 7,2 roka, do roku 2021 poklesol na 6,7 roka. V Žilinskom kraji dosiahla 
stredná dĺžka života žien pri narodení hodnotu 81,07 roka a u mužov hodnotu 73,30 roka. Rozdiel 
medzi pohlaviami predstavoval 7,77 roka, čo je viac ako celoslovenský priemer.  

K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, kultúrne, 
životné a pracovné podmienky patrí aj úmrtnosť – mortalita. Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti 
závisí však nielen od uvedených podmienok, ale ju bezprostredne ovplyvpuje veková štruktúra 
obyvateľov. Pre väčšinu riešeného územia je už príznačné starnutie obyvateľstva – vyššie zastúpenie 
obyvateľstva v produktívnom, ale najmä v poproduktívnom veku. V Žilinskom kraji zomrelo v r. 2021 
spolu 8940 obyvateľov (úmrtnosť 12,95 ‰). Úmrtnosť za SR za rok 2021 predstavovala 13,51 ‰. Vo 
výške hrubej miery úmrtnosti podľa krajov sa Žilinský kraj zaradil na 3. miesto za Prešovský a 
Bratislavský kraj. Je potrebné uviesť, že v roku 2021 sa prejavil vplyv úmrtnosti z pandémie COVID-19. 
Z porovnania štatistík za dlhšie obdobie je zrejmé, že v štruktúre úmrtnosti podľa príčin smrti 
nedochádza v posledných rokoch v SR k podstatným zmenám. Päť najčastejších príčin smrti: 
kardiovaskulárne ochorenia, zhubné nádory, vonkajšie príčiny (poranenia, otravy, vraždy, samovraždy 
a pod.), choroby dýchacej sústavy a ochorenia tráviacej sústavy, majú za následok cca 90 - 95 % 
všetkých úmrtí.  

V roku 2020 zomrelo v Slovenskej republike 59 089 obyvateľov z toho na nádorové ochorenia 
25,70%, choroby obehovej sústavy 49,81 %, dýchacej 6,94 % a tráviacej sústavy 5,29 % a v dôsledku 
vonkajších príčin 4,4 %, čo spolu predstavovalo 92,14 % všetkých úmrtí.  

V roku 2020 zomrelo v Žilinskom kraji celkom 7 342 obyvateľov. V dôsledku nádorových ochorení 1 
604 obyvateľov (čo je 23,2 % zo všetkých úmrtí), v dôsledku chorôb obehovej sústavy 3 503 
obyvateľov čo je 50,7 % zo všetkých úmrtí), na dýchacie ochorenia 501 obyvateľov čo je 7,2 % zo 
všetkých úmrtí), v dôsledku chorôb tráviacej sústavy 385 obyvateľov (čo je 5,6 % zo všetkých úmrtí), a 
na vonkajšie zavinenia 316 obyvateľov (čo je 4,6 % zo všetkých úmrtí). Uvedené úmrtia v roku 2020 v 
Žilinskom kraji predstavovali celkom 91,3 % vo vzťahu k celkovému počtu úmrtí. Zostávajúce 
percentá úmrtí pripadajú na iné diagnózy (Zdroj: www.nczisk.sk, Zdravotnícka ročenka 2020).  

Na základe v texte uvádzaných údajov získaných z dostupných zdrojov (z webových stránok NCZI, 
ŠÚSR, Výskumného ústavu demografického, ako aj z nimi vydávaných publikácií, SAŽP,.. ) je možné 
usudzovať, že zdravotný stav obyvateľov Žilinského kraja nie je zásadne odlišný od ostatného územia 
SR. Zvyšujúce sa dožívanie obyvateľov a zárovep zdravotné obmedzenia vo veku 65+ rokov a 
narastajúca prevalencia chronických ochorení, budú vytvárať tlak na efektívnejšiu primárnu 
zdravotnú starostlivosť. V nasledujúcich rokoch dôjde k výraznému nárastu populácie seniorov, čo 
predpokladá zvýšenú zdravotnú a sociálnu starostlivosť z dôvodu vekom podmienenej znižujúcej sa 
miery sebestačnosti jedinca. 

Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľov v priemere za veľké či menšie územné celky je však 
pomerne zložité, pretože zdravie nie je iba neprítomnosť choroby. Zdravotný stav je výslednicou 
fyzického, psychického a sociálneho zdravia. Podľa viacerých zdrojov má rozhodujúci vplyv životný 
štýl a správanie, nasledované životným prostredím, genetickými a biologickými faktormi a 
zdravotníckymi službami. Nevhodné životné podmienky spôsobené okrem iného primárnym alebo 
sekundárnym znečistením zložiek životného prostredia hlukom, fyzikálnymi faktormi, negatívnymi 
prírodnými alebo umelými javmi, predstavujú riziko pre zdravie človeka pri dlhodobej alebo 
krátkodobej expozícií. Tieto riziká kladú nové výzvy pre zlepšenie zdravia cez efektívne 
environmentálne zdravotné intervencie ako aj redukovanie zdravotných rizík zo životného prostredia. 
Na druhej strane pozitívne životné podmienky pomáhajú ľudskému zdraviu vyrovnať sa s 
požiadavkami každodenného života. 
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Sociálna infraštruktúra 

V rámci sociálnej infraštruktúry sú v koncepte ÚPN-R Žilinského kraja spracovávané  najmä tri 
základné zložky - školstvo, sociálna starostlivosť a zdravotníctvo a taktiež sú vyhodnotené aj súčasné 
podmienky a trendy rozvoja starostlivosti o duševnú a telesnú kultúru. 

Školstvo 

Oblasť školstva sa skladá z rozsiahlej siete škôl a školských zariadení. Základné školy na území ŽK sú 
pomerne rovnomerne rozmiestnené. V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja sa nenachádza 
žiadna základná škola. Na území Žilinského kraja sa v šk. r. 2019/2020 nachádza celkovo 254 
základných škôl. V nich k 15.9. 2019 študovalo 59963 žiakov (v šk. roku 2009/2010 to bolo 59494, čo 
je približne o 470 žiakov menej). Celkový počet tried základných škôl bol 3182 (v šk. roku 2009/2010 
bol 3044). Z analýzy počtu žiakov pripadajúcich na jednu triedu vyplýva, že priemerná obložnosť 
triedy vo všetkých základných školách na území ŽK v šk. r. 2019/2020 je 18,8 žiakov (celoslovenský 
priemer je 18,9). 

Žilinský samosprávny kraj podľa § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci 
preneseného výkonu štátnej správy je zriaďovateľom stredných škôl. Sústavu stredných škôl v zmysle 
§ 32 školského zákona tvoria gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá. Žilinský samosprávny 
kraj pri výkone samosprávy zriaďuje aj jazykové školy, školské internáty, zariadenia školského 
stravovania, školy  prírode a krajské centrum voľného času. Sústavu stredných škôl Žilinskom kraja 
tvorí (k 15. 09. 2019): 

 29 gymnázií, v ktorých študuje 9802 žiakov, 

 57 stredných odborných škôl vrátane spojených škôl (17 970 žiakov) 

 Konzervatóriá – 2, v ktorých študuje 274 žiakov 

 Špeciálne stredné školy – 16, v ktorých študuje 439 žiakov 

ÚPN R ŽK definuje strategický cieľ pre gymnáziá: kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom v 
gymnáziách dosiahnuť čo najvyššie parametre v merateľných a porovnateľných kritériách hodnotenia 
kvality škôl, ktoré budú zabezpečovať kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci a zárovep tento proces 
bude intenzívne prepojený s univerzitným prostredím. Pre stredné školy: vytvárať systém odborného 
vzdelávania a prípravy smerujúci k vzdelávaniu a príprave žiakov stredných odborných škôl a 
dospelých záujemcov o ďalšie vzdelávanie na úspešné uplatnenie sa na trhu práce prostredníctvom 
rozvíjania kľúčových kompetencií, formovaním vzťahu k spoločnosti, rozvíjaním praktickej výučby s 
orientáciou na potreby trhu práce a dôrazom na systém duálneho vzdelávania. 

Na území ŽK sa nachádzajú vysoké školy: Žilinská univerzita v Žiline, Katolícka univerzita 
v Ružomberku, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Jesseniova lekárska 
fakulta. 

Celkovo na Žilinskej univerzite v Žiline k 31. 10. 2019 študovalo 6 632 študentov (z toho zahraničných 
155 študentov) denná forma a 480 študentov študovalo externou formou. 

Celkovo na Katolíckej univerzite v Ružomberku k 31. 10. 2019 študovalo 2 639 študentov (z toho 
zahraničných 379 študentov) denná forma a 862 študentov študovalo externou formou. 

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je štátnou vysokou školou. V 
akademickom roku 2018/2019 študovalo vo všetkých stuppoch a formách vysokoškolskej prípravy 
444 študentov. 

K 31. októbru 2019 na JLF UK v Martine študovalo v dennej forme štúdia celkom 1540 študentov v 
piatich akreditovaných študijných odboroch. 
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Sociálna starostlivosť 

V Žilinskom kraji sa poskytuje celý rad rôznych druhov a foriem sociálnych služieb. Podstatnú väčšinu 
týchto sociálnych služieb tvoria sociálne služby v zariadeniach, ktoré sú poskytované fyzickým 
osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovsšenia dôchodkového veku. Majoritu v týchto 
sociálnych službách tvoria celoročné pobytové sociálne služby, ktoré sú v najväčšom podiele 
zastúpené poskytovateľmi sociálnych služieb zriadenými Žilinským samosprávnym krajom. 

Žilinský samosprávny kraj eviduje priemerne ročne 560 občanov v poradovníku čakateľov do 
špecializovaného zariadenia a do domova sociálnych služieb a 355 do zariadenia pre seniorov. Veľký 
záujem o poskytovanie celoročných pobytových sociálnych služieb v zariadeniach je spôsobený aj 
nízkym podielom poskytovania opatrovateľskej služby, ktorá je v originálnej pôsobnosti obcí. Len 
0,28 % občanom Žilinského samosprávneho kraja je poskytovaná domáca opatrovateľská služba. 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na roky 2019 – 2023 stanovila priority a ciele na roky 2019 – 
2023 medzi ktoré patria: 

 Zvýšiť kvalitu, bezpečnosť, účelnosť a dostupnosť poskytovaných sociálnych služieb so 
zameraním na dlhodobú udržateľnosť, 

 Zvyšovať atraktivitu práce v sociálnych službách a stabilizovať pracovné prostredie v 
sociálnych službách 

 Zvýšiť dostupnosť a udržateľnosť sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím, 

 Vytvoriť systém podpory poskytovateľov sociálnych služieb pri plánovaní a prevádzkovaní 
sociálnych služieb pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, 

 Vytvoriť systém podpory miestnej samosprávy pri plánovaní a prevádzkovaní sociálnych 
služieb v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, so zameraním na potreby občanov, dostupnosť a 
dlhodobú udržateľnosť, 

 Zvyšovať informovanosť občanov o poskytovaných sociálnych službách a súvisiacich 
zdravotných službách na území ŽK. 

Zdravotná starostlivosť 

Zdravotnú starostlivosť v Žilinskom kraji poskytujú poskytovatelia ambulantnej, ústavnej zdravotnej 
starostlivosti, záchrannej zdravotnej služby a lekárenskej starostlivosti. V Žilinskom kraji je 1400 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 29 agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 10 
polikliník, 7 nemocníc, 1 psychiatrická liečebpa, 1 odborný liečebný ústav, 2 centrá pre liečbu 
drogových závislostí, 1 liečebpa pre dlhodobo chorých, 222 verejných lekární, 17 pobočiek verejných 
lekární, 7 nemocničných lekárni a 21 výdajni zdravotníckych potrieb.  

Zo 7 nemocníc sú štyri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dve 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a 1 v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Ministerstva obrany SR.  

Z dôvodu efektívneho poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti je dlhodobým zámerom 
znižovanie priemernej doby ošetrovania a zvyšovanie „obložnosti“ (využiteľnosť, resp. napĺpanie 
kapacity lôžok nemocníc). Aktuálny počet lôžok v Žilinskom kraji je 3876. 

Národná rada SR 14. 12. 2021 schválila optimalizáciu siete nemocníc. Prvé reálne zmeny v praxi by sa 
mali pocítiť v nemocniciach v roku 2024. V zmysle reformy by mali vzniknúť nové ambulancie, 
konkrétne v roku 2023, teda ešte pred spomínanou zmenou nemocníc, ktorá sa v praxi odrazí v roku 
2024. 
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Kultúra a šport 

Žilinský kraj disponuje pomerne rozvinutou sieťou kultúrnych zariadení, ktoré možno rozdeliť na 
regionálne, obecné (mestské) a kultúrne zariadenia iných subjektov. Žilinský samosprávny kraj, 
realizuje kultúrnu ponuku prostredníctvom činnosti 22 odborných kultúrnych organizácií v svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti. Všetky kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja sú samostatnými právnickými osobami hospodáriacimi ako príspevkové 
organizácie, a sú to: 

 4 múzeá – Považské múzeum v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci, Liptovské múzeum 
v Ružomberku, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 

 5 galérií - Galéria Petra Michala Bohúpa v Liptovskom Mikuláši, Galéria Jána Halu Važec, Považská 

galéria umenia v Žiline, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Turčianska galéria v Martine, Kysucká 

galéria v Čadci,  

 2 divadlá – Slovenské komorné divadlo Martin, Bábkové divadlo v Žiline 

 5 knižníc - Žilinská knižnica, Kysucká knižnica v Čadci, Turčianska knižnica v Martine , Liptovská 

knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Oravská knižnica Antona 

Habovštiaka v Dolnom Kubíne 

 5 osvetových stredísk - Krajské kultúrne stredisko Žilina, Oravské osvetové stredisko v Dolnom 

Kubíne, Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom 

Mikuláši, Kysucké osvetové stredisko v Čadci 

 1 hvezdárep - Krajská hvezdárep v Žiline 

Činnosť kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽK dopĺpajú na miestnej úrovni knižnice, 
kiná, amfiteátre, kultúrne domy, osvetové zariadenia, pamätné izby či domy, ale aj mestské, obecné 
či privátne múzeá a galérie. 

Predpokladom pre realizáciu a rozvoj kultúry v kraji sú aj desiatky neverejných združení, spolkov, 
osôb pôsobiacich v kultúrno-osvetovej činnosti a samozrejme aj privátne kultúrne zariadenia. 

Nástrojom kultúrnej politiky ŽK je sieť 22 regionálnych kultúrnych inštitúcií, ako aj poskytovanie 
dotácií na podporu kultúry a obnovu národných kultúrnych pamiatok. Úlohou Žilinského 
samosprávneho kraja je zhodnotenie a využitie kultúrneho potenciálu kraja, vytváranie materiálno-
technických a personálnych podmienok pre rozvoj kultúry, ako aj pre obnovu kultúrnych pamiatok a 
rozvoj kultúrneho turizmu. 

Šport a pohybové aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu moderného človeka. Pravidelná 
telovýchovná a športová činnosť, či už v rekreačnej, výkonnostnej alebo vrcholovej podobe, vedie 
všetky vekové kategórie k vytváraniu si pozitívnych zdravotných, hygienických a sociálnych návykov, 
ktoré vedú k zdravému štýlu života a vyššej fyzickej zdatnosti a výkonnosti. Cieľom Žilinského 
samosprávneho kraja bolo a je vytvárať podmienky pre zvyšovanie možnosti zmysluplného využívania 
voľného času so zameraním na športové aktivity vrátane organizačného zabezpečenia a udržiavania, 
rozširovania a modernizácie potrebnej športovej infraštruktúry. 

V roku 2017 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽK 61 škôl a školských zariadení, ktoré mali spolu 245 
športových objektov, z ktorých riaditelia označili celkom 173 športovísk (71%) za vyhovujúce, 72 
športových objektov (29%) za nevyhovujúce. 
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Technická Infraštruktúra  

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 Žilinskom kraji 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. 

Najvýznamnejším kolektorom podzemnej vody v tejto oblasti sú karbonáty mezozoika a zlepence 
paleogénu Strážovských vrchov, Nízkych Tatier a Kozích chrbtov. 

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 %. 

Ďalšími zdrojmi vody využívanými na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sú:  

- Priame odbery z tokov, ktoré sú zo všetkých zdrojov najzraniteľnejšie a využívajú sa najmä tam, 
kde nie je možné zabezpečiť vhodnejšie zdroje na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Ich 
nevýhodou je rozkolísanosť vodných stavov a s tým súvisiaca zmena kvality, ktorá sa zhoršuje 
najmä po výdatných dažďoch, v období topenia snehu, ale aj pri nízkych stavoch na tokoch. Často 
je problém zabezpečiť ochranné opatrenia v povodí vodného toku, čo spôsobuje najmä 
epidemiologické riziko. Po doporučení hygienikov sa postupne tieto zdroje vyraďujú. Nedostatok 
zdrojov podzemných vôd a dobre vyvinutá riečna sieť na území žilinského regiónu viedli k 
značnému využívaniu práve týchto zdrojov. 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. 
 

- Vodárenské nádrže umožpujú okrem iných vodohospodárskych účelov odber kvalitnej surovej 
vody, ktorá sa po úprave na pitnú vodu dodáva obyvateľom žijúcim v oblastiach s nedostatkom 
podzemnej vody vhodnej na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou alebo tam, kde kvalita 
nevyhovuje ani po úprave na pitné účely, prípadne jej úprava by bola ekonomicky neprimerane 
náročná. 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).  

Významný pokles spotreby vody vo verejných vodovodoch zmierpuje tlak na budovanie nových 
zdrojov vody pre potreby Žilinského kraja. 

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.  
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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).  

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 

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. 

Tab. 50  Súčasný stav vybavenosti obcí Žilinského kraja verejnými vodovodmi 

Žilinský kraj/Okres/VS Počet obyvateľov (tis.) % obcí zásobov. 
z VV celkového 

počtu obcí 

Počet obcí 

bývajúci zásobovaní 
z VV 

celkom z toho:  
s VV 

podiel % 
obcí s VV 

z toho: z OV 
 

Severoslovenská VS - SEVAK 

Bytča 30,833 19,478 100% 12 10 67,71 2 

Čadca 90,307 65,104 100% 23 19 77,79% 4 

Kysucké Nové Mesto  32,948 20,491 100% 14 8 86,42% 6 

Žilina 157,444 140,928 98,41% 51 45 94,70% 6 

Spolu 311,532 246,001  100 82  18 

Oravská VS - OVS 

Dolný Kubín 39,491 36,394 100% 24 23 94,19% 1 

Námestovo 62,256 37,321 100% 24 18 83,23% 6 

Tvrdošín 36,116 35,172 100% 15 15 97,39 0 

Spolu 137,863 108,887  63 56  7 

Liptovská VS -  OVS 

Liptovský Mikuláš 72,301 67,936 94,64 53 47 98,65% 6 

Turčianska VS - TurVod 

Martin 96,549 96,402 100% 43 42 99,99% 1 

Turčianske Teplice 15,919 15,839 100% 26 25 100% 1 

Spolu 112,468 112,241  69 67  2 

VS Ružomberok  VSR 

Ružomberok 56,728 52,140 100% 25 22 80,95% 3 

Kraj spolu 690,892 587,205 98,41% 310 274 91,44% 36 

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  

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, 
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- 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. 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. Žilina (SEVAK) 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. Žilina (SEVAK) sú akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla v 
roku 2006 ako nástupnícka spoločnosť po zaniknutej Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 
SEVAK zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou obyvateľov miest a obcí na území 4 okresov: Bytča, 
Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina. V záujmovom území býva 311,5 tis. obyvateľov, z nich je 86,3 % 
(v správe SEVAK 75,4 %) obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu. 

Medzi okresmi tohto regiónu je v zásobovanosti výrazný rozdiel, kým v okrese Žilina je to 94,7 % (v 
správe SEVAK 88,4 %) v Bytči dosahuje úrovep 67,7 % (v správe SEVAK 53,4 %).  

Na území v pôsobnosti SEVAK bolo v roku 2018 evidovaných 102 sídel, verejným vodovodom bolo 
vybavených 100, čo je 98,0 % (v správe SEVAK 82 obcí, čo je 76,5 %). Napriek tomu, že v okresoch 
Bytča a Čadca majú vo všetkých obciach vybudovaný aspop v časti verejný vodovod, podiel 
obyvateľov zásobovaných z verejného vodovodu je v týchto okresoch pomerne nízky, okres Čadca 
77,8 % a Bytča 67,7 %. Bez verejného vodovodu je jedna obec. 

Najvýznamnejším vodárenským systémom je SKV Žilina, vybudovaný na báze veľkokapacitného zdroja 
Nová Bystrica s kapacitou úpravne vody 1 030 l.s-1. Tento systém dotuje SKV Čadca, SKV Kysucké Nové 
Mesto, SKV Žilina a SKV Bytča. Tieto vodovody využívajú aj miestne zdroje podzemnej vody. 
Najvýznamnejšie zdroje vody skupinového vodovodu Žilina sú v oblasti Fačkova, Lietavy, Turia a najmä 
Tepličky nad Váhom. 

Na celom území existuje aj viacero menších skupinových a miestnych verejných vodovodov. 

Ďalej je treba riešiť nedostatočné zdroje pitnej vody na zásobovanie miestnych vodovodov v okresoch 
Kysucké Nové Mesto a Žilina. 

Oravská vodárenská spoločnosť a. s. Dolný Kubín (OVS) 

Oravská vodárenská spoločnosť a. s. zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou obyvateľov miest a obcí 
na území 3 okresov: Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. 

V záujmovom území býva 137,9 tis. obyvateľov, z nich je 90,1 % obyvateľov zásobovaných pitnou 
vodou z verejného vodovodu. Vysoký podiel zásobovaných obyvateľov je v okrese Tvrdošín, takmer 
97,4 %. Opačne možno hodnotiť úrovep zásobovania pitnou vodou v okrese Námestovo s 83,2 % 
podielom zásobovaných obyvateľov.  

Na území v pôsobnosti OVS bolo v roku 2018 evidovaných 63 obcí a všetky sú vybavené verejným 
vodovodom. Napriek tomu, že v okresoch Dolný Kubín a Námestovo majú takmer vo všetkých obciach 
vybudovaný aspop v časti verejný vodovod, podiel obyvateľov zásobovaných z verejného vodovodu je 
v okrese Dolný Kubín 94,2 %, a v okrese Námestovo len 83,2 %. V niektorých obciach okresu 
Námestovo prevádzkujú vodovody obecné podniky alebo súkromné osoby. 

Najvýznamnejšie zdroje vody sa nachádzajú v lokalite Oravice. Okrem OSV slúžia pre zásobovanie obcí 
aj obecné a skupinové vodovody. Na celom území existuje aj viacero menších skupinových a 
miestnych vodovodov.  

Ďalej treba riešiť tiež nedostatočné zdroje vody na zásobovanie miestnych vodovodov v okrese 
Námestovo napojením vodovodov na SKV Orava, resp. hľadaním nových zdrojov v oblasti Slovenských 
Beskýd, kde v suchých obdobiach dochádza k výraznému znižovaniu výdatnosti vodných zdrojov.  
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Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. Liptovský Mikuláš (LVS) 

Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. Liptovský Mikuláš zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou 
obyvateľov miest a obcí na území okresu Liptovský Mikuláš. V záujmovom území býva 72,3 tis. 
obyvateľov, z nich je 98,7 % obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu. 

Na území v pôsobnosti LVS bolo v roku 2018 evidovaných 56 obcí, verejným vodovodom bolo 
vybavených 53, čo je 94,6 %. 

Bez verejného vodovodu sú 3 obce – Bukovina, Huty a Veľké Borové. 

Významným vodovodným systémom zásobujúcim okresné mesto a ďalšie obce v dosahu vodných 
zdrojov a prívodov vody je SKV Liptovský Mikuláš zásobovaný z vodných zdrojov v Demänovskej 
doline, Liptovskom Hrádku, Liptovskej Porúbke.  

Na celom území existuje aj viacero menších skupinových a miestnych vodovodov.  

Ďalej treba riešiť tiež nedostatočné zdroje vody na zásobovanie miestnych vodovodov v okrese 
Liptovský Mikuláš. 

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. (VSR) 

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou obyvateľov miest a 
obcí na území okresu Ružomberok. V záujmovom území býva 56,7 tis. obyvateľov, z nich je 97,0 % 
obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu. 

Na území v pôsobnosti VSR bolo v roku 2018 evidovaných 25 obcí, verejným vodovodom bolo 
vybavených 25, čo je 100 %. VSR prevádzkuje verejné vodovody v 22 obciach, ktoré sú v majetku a v 
prenájme spoločnosti. 

Verejný vodovod v obciach Liptovská Lúžna, Komjatná a Turík prevádzkujú obecné úrady.  

Zásobovaní obyvatelia v týchto obciach: Liptovská Lúžna – 51,9%, Komjatná – 66,8%, Turík – 100%. 

SKV Ružomberok využíva zdroje vody v katastrálnych územiach: Ružomberok, Liptovské Revúce, 
Liptovská Osada a Likavka. 

Turčianska vodárenská spoločnosť a. s. Martin (TurVod) 

Turčianska vodárenská spoločnosť a. s. Martin zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou obyvateľov 
miest a obcí na území 2 okresov: Martin a Turčianske Teplice. V záujmovom území býva 112,5 tis. 
obyvateľov, z nich je 99,6 % obyvateľov zásobovansť pitnou vodou z verejného vodovodu je takmer 
100%. 

Na území v pôsobnosti TurVod bolo v roku 2018 evidovaných 69 obcí a všetky sú vybavené verejným 
vodovodom.  

Obec Folkušová a obec Čremošné sú zásobované vodou obecnou, z vlastných zdrojov. Ostatné obce 
sú zásobované zo zdrojov v správe TurVod. 

SKV Martin zásobuje pitnou vodou veľkú časť okresu Martin, využíva zdroje podzemnej vody v 
Necpaloch, Blatnici a ďalších lokalitách. Na celom území existuje aj viacero menších skupinových a 
miestnych vodovodov. 

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. Návrhy v oblasti zásobovania obyvateľstva vodu sú 
podrobne spracované v kap. B.I.2. 
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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 
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. 

Vodné elektrárne na území ŽK: 

 Vodná elektrárep Bešepová 

 Vodná elektrárep Čierny Váh 

 Vodná elektrárep Hričov 

 Vodná elektrárep Krpeľany 

 Vodná elektrárep Liptovská Mara 

 Vodná elektrárep Mikšová 

 Vodná elektrárep Tvrdošín 

 Vodná elektrárep Žilina 

Tepelné elektrárne  

V bilančnom území Žilinského kraja majú prioritné postavenie teplárep Žilina a teplárep Martin, 
zabezpečujúce základnú výrobu elektrickej energie. Výroba elektrickej energie Žilinskej teplárenskej 
predstavovala v roku 2020 - 92 156 MWh.  

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. 
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Energetické uzly 400/110 kV Liptovská Mara, Varín a 400/220/110 kV Sučany sú prepojené 400 kV 
prenosovou sústavou:  

- 493 Horná Ždapa - Sučany, V494 Sučany - Liptovská Mara, 
- V407 Liptovská Mara - Spišská Nová Ves,V045 PVE Čierny Váh - Liptovská Mara, 
- V404 Varín - Nošovice, V405 Varín - Sučany, V406 Varín - Liptovská Mara, V495 Varín - Bošáca. 

Vedenia prenosovej sústavy s napätím 220 kV sú v Žilinskom kraji zastúpené v úsekoch:  

- V271 Sučany – Bystičany (juhozápadne), 
- V281, 282 Sučany – Široká (severovýchodne), 
- V273 Sučany – Lemešany (východne). 

Prenosová sústava v Žilinskom kraji tiež disponuje dvojitým vedením (V7001) s napätím 110 kV, ktoré 
napája ES Sučany a Vodnú elektrárep Sučany.  

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. 

Na území kraja sú to rozvodne: Bytča, Čadca, Hrboltová, Istebné, Korytnica (Donovaly), Košúty, 
Kráľová Lehota, Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto priem. park, Liptovský Mikuláš, Lietavská 
Lúčka, Liptovská Osada, Lisková, Makov, Martin, Martin 2, Mokraď, Mondi SCP, Námestovo, Nižná, 
Rajec, Rakov, Svätý Kríž (Jasná), Teplička nad Váhom, Terchová, Tp Žilina, Turčianske Teplice, Turzovka, 
Ústie n. Oravou, Vavrečka, VE Hričov, VE Krpeľany, VE Lipovec, VE Mikšová, VE Sučany, VE Žilina, 
Vrútky, Závažná Poruba, Žilina Rajčianka, ŽSR Kraľovany. 

V území sa nachádzajú aj veľkoodberateľské elektrické stanice: INA - Kysucké Nové Mesto, KIA - 
Teplička nad Váhom, ZŤS Martin, SCaP a. s. Ružomberok, OFZ Istebné, Cementárep Lietavská Lúčka, 
ŽOS Vrútky. Elektrická stanica TDZ Turany je v súčasnosti prevádzkovaná na 22 kV.  

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s. uvažuje s rozvojovými zámermi, pre ktoré je potrebné 
v ďalších územnoplánovacích dokumentáciách rezervovať príslušné koridory a priestory. Návrhy 
v oblasti zásobovania obyvateľstva elektrickou energiou sú podrobne spracované v kap. B.I.4. 

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).  

Dodávku a spotrebu zemného plynu v kraji zabezpečujú nasledujúce plynárenské zariadenia:  

- VTL plynovod DN500 PN63 (OP do 6,3 MPa), ktorý je vedený z východu na západ Žilinským krajom 
– Považská Bystrica - Sverepec - Strečno - Varín - Stráža – Zázrivá - Dolný Kubín – Liptovský Mikuláš 
– Važecké Lúky 

- VTL plynovod DN500 PN63 (OP do 6,3 MPa), ktorý je vedený zo severu na juh Liptovská Kokava – 
Liptovský Hrádok – Malužiná – Brezno (Banskobystrický kraj)  

- VTL plynovod DN500 PN63 (OP do 6,3 MPa), ktorý je vedený z juhu na sever Malatiná - Dlhá nad 
Oravou – Tvrdošín – Liesek – Štefanov nad Oravou – Vavrečka – Námestovo  

- VTL plynovod DN300 PN25 (OP do 2,5 MPa), ktorý je vedený smerom Nedožery – Brezany – 
Turčiansky Peter – Martin – Vrútky – Strečno  
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- VTL plynovod DN300 PN25 (OP do 2,5 MPa), ktorý je vedený z Považskej Bystrice – Predmier – 
Dolný Hričov – Žilina – Strečno 

- VTL plynovod DN300 PN25 (OP do 2,5 MPa), ktorý je vedený smer Varín – Kotrčiná Lúčka – 
Kysucké Nové Mesto - Rudina - Nad sadom  

- VTL plynovod DN300 PN25 (OP do 2,5 MPa), ktorý je vedený smer Varín – Kotrčiná Lúčka – Horný 
Vadičov – Radôstka – Stará Bystrica – Krásno nad Kysucou – Čadca – Turzovka – Vysoká nad 
Kysucou 

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.  

Odovzdávacie stanice plynu (OS) VTL/VTL: 

- OS Strečno VTL 64 Severné Slovensko/VTL 25 Považský plynovod - Žilina - Martin - Prievidza,  
- OS Varín VTL 64 Severné Slovensko/VTL 25 Kysucký plynovod,  
- OS Dlhá nad Oravou VTL 64 Severné Slovensko - Oravský plynovod/VTL 40 Oravský plynovod.  

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. 
 
Tab. 51 Plynofikované obce v Žilinskom samosprávnom kraji 

ŽSK/okres Počet obcí Plynofikovaných k roku 2020 % plynofikácie v okrese k roku 2020 

Bytča  12 12 100 

Čadca  23 21 91,3 

Dolný Kubín  24 15 62,5 

Kysucké N. Mesto  14 14 100 

Liptovský Mikuláš  56 28 50 

Martin  43 25 58,1 

Námestovo  24 5 20,8 

Ružomberok  25 12 48 

Turčianske Teplice  26 11 42,3 

Tvrdošín  15 15 100 

Žilina  53 50 94,3 

Spolu kraj  315 208 66 

Návrhy v oblasti zásobovania obyvateľstva plynom sú podrobne spracované v kap. B.I.4. 

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 ŽSK. 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 
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telefikáciu samostatnými tepelnými zdrojmi, reprezentovanými kotolpami a palivovou základnou 
zemný plyn, ako aj tiež vo väčšej miere budovať využívanie obnoviteľných zdrojov a slnka. 

Nakladanie s odpadmi 

Časti venované nakladaniu s odpadmi na území ŽK sú spracované v príslušných častiach kap. B.II.3 
 
Cestovný ruch 

Územie Žilinského kraja disponuje primárnou ponukou vhodnou pre rozvoj cestovného ruchu. Lesy 
pokrývajú viac ako 50 % rozlohy územia. Do územia Žilinského kraja zasahujú štyri NP, a to TANAP, 
NAPANT, Národný park Veľká Fatra a Národný park Malá Fatra. V kraji sú tri CHKO (Strážovské vrchy, 
Kysuce a Horná Orava), 57 NPR, 38 PR, 18 NPP, 40 PP, 17 CHA, 7 CHVÚ a 96 ÚEV. Súčasťou prírodných 
predpokladov sú 4 sprístupnené jaskyne (Demänovská ľadová jaskypa, Demänovská jaskypa slobody, 
Brestovská jaskypa, Važecká jaskypa) z 13 jaskýp v Správe slovenských jaskýp (ŠOP SR SSJ) (31 %), 
ďalej sú to Stanišovská jaskypa a Medvedia štôlpa. Územie Žilinského kraja patrí ku krajom s 
najvyšším počtom značených turistických chodníkov (viac ako 3 000 km) a cyklotrás (približne 2 900 
km značených cyklotrás, čo tvorí 25 % celoslovenskej siete).  

Snehová pokrývka je 60 až 80 dní v roku. K lyžiarskym strediskám patria dve strediská 
medzinárodného významu (Jasná a Kubínska hoľa), 7 stredísk národného a 23 stredísk regionálneho 
významu plus ďalšie menšie strediská. Spolu sa v kraji nachádza 32 lyžiarskych stredísk.  

K najvýznamnejším vodným plochám patria Liptovská Mara, ktorá spolu s vodnou nádržou Orava 
patrí k najväčším vodným nádržiam na Slovensku. Významné zastúpenie majú kúpeľne strediská, a to 
Kúpele Rajecké Teplice, Kúpele Turčianske Teplice a Kúpele Lúčky.  

Žilinský samosprávny kraj disponuje rôznorodou a bohatou ponukou kultúrno-historických atraktivít. 
K najvýznamnejším patria tri rezervácie ľudovej architektúry (Čičmany, Podbiel a Vlkolínec), viacero 
skanzenov a expozícií ľudovej architektúry (napr. Múzeum slovenskej dediny, múzeá kysuckej, 
oravskej a liptovskej dediny), viac ako 20 hradov a hradných zrúcanín, zámkov a kaštieľov, ako aj 
významné sakrálne objekty. Do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO sú zapísané tri pamiatky 
(obec Vlkolínec, drevený artikulárny evanjelický kostol Leštiny a Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne). 
Z významnejších podujatí sa v regióne pravidelne organizuje Folklórny festival Východná, Jánošíkove 
dni v Terchovej, Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci a Staromestské slávnosti v Žiline. V kraji sa 
organizujú gastronomické podujatia, ako napr. Majstrovstvá sveta vo varení a jedení bryndzových 
halušiek v Terchovej, Pivný festival v Námestove, Gurmánsky festival v Krásne nad Kysucou a ďalšie 
menšie regionálne podujatia. 

V počte návštevníkov ubytovacích zariadení je ŽK druhý za Bratislavským krajom. V dlhodobom 
trende je nárast počtu návštevníkov ubytovacích zariadení a počet prenocovaní v nich pozitívny, v ŽK 
za ostatných 10 rokov stúpol o 13 %. 

Horné Považie  

Z hľadiska cestovného ruchu je Horné Považie považované za jeden z najatraktívnejších regiónov. 
Patrí medzi regióny s bohatou históriou, tradíciami, množstvom kultúrno-historických pamiatok, ale 
najmä s cenenými prírodnými krásami a termálnymi pramepmi. 

Kysuce  

Región Kysuce je z hľadiska cestovného ruchu regiónom bohatým na prírodné krásy, tradície a 
históriu. Má potenciál pre svoj ďalší rozvoj. Kysuce hraničia s Českom a Poľskom – v jednom bode sa 
tu stretávajú hranice troch krajín – kysucké Trojmedzie je aktérom rôznych medzinárodných podujatí. 
Región Kysuce má v rámci kraja najmenej rozvinutý cestovný ruch.  
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Orava 

Región Orava je prihraničným regiónom s Poľskom. Hraničný bod Babia Hora v katastrálnom území 
obce Oravská Polhora je najsevernejším bodom Slovenska. Z hľadiska cestovného ruchu je významný 
fakt, že Orava má cenné prírodné prostredie, čistý vzduch a potenciál v kultúrno-historickom 
dedičstve. 

Liptov 

Región Liptov je v rámci regiónov Žilinského kraja regiónom s najlepšie rozvinutým cestovným 
ruchom. Liptov je zárovep jeden z najvyhľadávanejších dovolenkových cieľov na Slovensku. Prírodné 
prostredie a existencia 3 národných parkov na jeho území ho predurčuje na úspech v cestovnom 
ruchu. 

Turiec  

Cestovný ruch v Turci patrí k významným rozvojovým segmentom. Prírodný a kultúrno-historický 
potenciál a najväčšie bohatstvo regiónu, termálne pramene, ho na to predurčujú. Za posledných 10 
rokov došlo k vybudovaniu infraštruktúry, skvalitneniu služieb, zlepšeniu marketingových aktivít. 
Región Turiec je v oblasti cestovného ruchu stále regiónom, kde ponuka prevyšuje dopyt. 

 

10. KULTÚRNE A HISTORICKÉ PAMIATKY A POZORUHODNOSTI, 
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ 

 

Pod pojem kultúrne dedičstvo v tomto dokumente zahspame kultúrne a historické pamiatky 
a pozoruhodnosti a archeologické náleziská. Ochrana, obnova, využívanie a prezentácia pamiatok a 
pamiatkových území je upravená zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov. Základ historických sídelných štruktúr v krajine predstavujú nehnuteľné 
kultúrne pamiatky. 
 
Svetové dedičstvo UNESCO 

Z pamiatkového fondu v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sa na území Žilinského 
kraja nachádzajú nasledovné pamiatky: 

- Vlkolínec – uzavretá dedina na vrchu kopca so svojou jedinečnosťou v podobe kompaktne 
zachovanej drevenej stredovekej dediny, ktorá je na mieste svojho pôvodného vzniku. 

- Drevené kostolíky v Tvrdošíne - Rímsko-katolícky neskorogotický Kostol Všetkých svätých a 
Lieštinách - Artikulárny evanjelický kostol. 

 
Ľudová architektúra 

Špecifikom kraja sú múzeá v prírode a Prírodné rezervácie ľudovej architektúry predstavujúce 
jedinečné doklady o vývoji ľudstva v prírode: 

- Skanzen Jahodnícke háje pri Martine 
- Skanzen kysuckej dediny - Vychylovka 
- Múzeum oravskej dediny Zuberec-Brestová 
- Múzeum liptovskej dediny v Pribiline 
- Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici 
- Keltská dedina na Havránku 
- Vlkolínec 
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Ľudová architektúra v pamiatkových rezerváciách 

Medzi rezervácie ľudovej architektúry v pamiatkových rezerváciách patria: 

- Čičmany 
- Podbiel 
 
Dominanty kraja 

Medzi nenahraditeľné kultúrno-historické dominanty kraja patrí veľké množstvo hradov a zámkov (v 
súčasnosti niektoré ako ruiny), ktoré mali v minulosti strategický význam – Oravský hrad, hrad 
Strečno, Starý hrad, hrad Lietava, Bytčiansky zámok, hrad a kaštieľ Liptovský Hrádok, hrad Súľov, hrad 
Sklabipa, Budatínsky hrad, hrad Blatnica, Hričovský hrad. 

Rovnako medzi dominanty kraja možno zaradiť kostoly a synagógy, medzi ktoré patria: Katedrála 
Najsvätejšej Trojice v Žiline, Kostol sv. Martina v Martine, Drevený artikulárny kostol v Leštinách a 
Istebnom, kostol sv. Františka z Assisi v Štiavniku, Evanjelický kostol sv. Martina v Martine, Kostol sv. 
Pavla apoštola a kláštor jezuitov v Žiline, Synagóga Bytča, Rk. Kostol sv. Mikuláša v Liptovskom 
Mikuláši, Kostol sv. Kuzmu a Damiána v Sedliackej Dubovej. 
 
Technické pamiatky 

Oravská lesná železnica v Oravskej Lesnej – lesná úzkokoľajnička, postavená počas prvej svetovej 
vojny a neskôr prepojená s Kysuckou lesnou železnicou, dnes obnovený úsek 5 km dlhý z Tanečníka 
na sedlo Beskýd. 
 
Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky  

Na území Žilinského samosprávneho kraja sa nachádza 1769 nehnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok (NKP), z toho najväčšie zastúpenie NKP má okres Martin s počtom 372, nasleduje okres 
Žilina s počtom 283 NKP a Ružomberok s 223 NKP. Vo vlastníctve ŽK sa nachádza 125 NKP. Pričom 
najväčšie zastúpenie majú okresy Žilina, Dolný Kubín a Martin. Tieto pamiatkové objekty pozostávajú 
zo solitérnych architektonických, stavebných, výtvarných a technických diel, ľudovej architektúry, 
historickej zelene a archeologických pamiatok, udáva ich aj tabuľka. 
 
Tab. 52 Prehľad nehnuteľných NKP na území Žilinského kraja podľa jednotlivých okresov 

Okres 
Počet NKP 

Spolu Z toho počet NKP vo vlastníctve ŽK 

Bytča  62 2 

Čadca  98 5 

Dolný Kubín  169 31 

Kysucké Nové Mesto  17 0 

Liptovský Mikuláš  231 15 

Martin  372 5 

Námestovo  135 5 

Ružomberok  223 28 

Turčianske Teplice  62 0 

Tvrdošín  115 2 

Žilina  283 32 

Kraj spolu  1769 125 
Zdroj: Pamiatkový úrad SR 
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Pamiatkové rezervácie a zóny 

Zastúpenie nehnuteľných NKP je v prevažnej miere súčasťou vyhlásených pamiatkových území, na 
druhej strane je množstvo objektov nehnuteľných NKP (mimo vyhlásených pamiatkových území), 
ktoré je potrebné vnímať v širších súvislostiach nie len ako solitér, a ktorých situovanie v priestore má 
rovnako mimoriadny historický význam. 

V okresoch Čadca, Námestovo, Turčianske Teplice sa pamiatkové územia nenachádzajú. 

Tab. 53 Prehľad vyhlásených pamiatkových území v Žilinskom kraji 

Okres 
Druh 
PÚ 

Názov PÚ Typ PÚ Obec 
Dátum 

vyhlásenia 

Žilina  

PR 
Pamiatková rezervácia ľudovej 
architektúry Čičmany  

PRLS  Čičmany  26.1.1977  

PR 
Mestská pamiatková rezervácia 
Žilina 

PRM Žilina  11.9.1987  

PZ Pamiatková zóna Rajec PZM Rajec  10.5.1991  

Tvrdošín  PR 
Pamiatková rezervácia ľudovej 
architektúry Podbiel  

PRLS  Podbiel  14.9.1977  

Bytča  PZ Pamiatková zóna Bytča  PZM  Bytča  10.5.1991  

Kysucké Nové 
Mesto  

PZ 
Pamiatková zóna Kysucké Nové 
Mesto  

PZM  Kysucké Nové Mesto  11.4.1991  

Liptovský 
Mikuláš  

PZ Pamiatková zóna Liptovský Hrádok  PZM  Liptovský Hrádok  17.8.1994  

PZ Pamiatková zóna Liptovský Ján PZM Liptovský Ján  20.7.1991  

PZ Pamiatková zóna Liptovský Mikuláš PZM Liptovský Mikuláš  16.9.1991  

PZ 
Pamiatková zóna Liptovský 
Mikuláš-Okoličné 

PZV Liptovský Mikuláš  16.9.1991  

PZ Pamiatková zóna Hybe  PZV  Hybe  1.10.1991  

PZ Pamiatková zóna Nižná Boca  PZV  Nižná Boca  1.10.1991  

PZ Pamiatková zóna Partizánska Ľupča  PZM  Partizánska Ľupča  22.8.1991  

 PZ Pamiatková zóna Východná  PZV  Východná  1.10.1991  

Martin  

PZ Pamiatková zóna Martin  PZM  Martin  20.10.1994  

PZ 
Pamiatková zóna Martin - Malá 
hora a Hostihora  

PZM  Martin  29.6.2018  

PZ 
Pamiatková zóna Kláštor Pod 
Znievom  

PZM  Kláštor pod Znievom  6.2.1996  

Dolný Kubín  PZ 
Pamiatková zóna Oravský 
Podzámok  

PZM  Oravský Podzámok  3.7.1995  

Ružomberok  

PZ Pamiatková zóna Ružomberok  PZM  Ružomberok  16.9.1991  

PZ 
Pamiatková zóna Stankovany - 
Podšíp  

PZV  Stankovany  1.10.1991  

PR Pamiatková rezervácia Vlkolínec  PRLS  Ružomberok  26.1.1977  

PZ 
Pamiatková zóna Ľubochpa - 
kúpele  

PZS  Ľubochpa  28.4.2014  

Zdroj: KPÚ Žilina 
 

Národné kultúrne pamiatky s prioritou ochrany a obnovy 

Zoznam NKP s prioritou ochrany a obnovy vznikol v spolupráci Pamiatkového úradu Slovenskej 
republiky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a samosprávnych krajov (k 31.07.2017). 
Predstavuje najvýznamnejšie nehnuteľné NKP v zastúpení jednotlivých druhov, ktoré vyžadujú 
prioritu pri obnove vzhľadom na ich stavebno-technický stav. Názvy NKP sú z dôvodu ich presnej 
identifikácie prevzaté z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, ktorý podľa zákona č. 49/2002 Z. 
z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vedie Pamiatkový úrad Slovenskej 
republiky. 
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Z celkového počtu 1 769 nehnuteľných NKP v kraji podľa stavebno-technického stavu nehnuteľných 
NKP podľa okresov je cca 6% nehnuteľných NKP v dezolátnom stave a 17,1 % je narušených a len 
2,8% nehnuteľných NKP je v procese obnovy. Najviac nehnuteľných NKP v dezolátnom stave sa 
nachádza v okrese Žilina a Martin. 
 
Archeologické lokality 

Podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 
MK SR č. 104/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu (ďalej pamiatkový 
zákon), sú chránené aj archeologické nálezy a náleziská odkryté aj neodkryté v pôvodných nálezových 
situáciách, nachádzajú sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou.  

Najšpecifickejším potenciálom kultúrno-historických hodnôt územia sú hodnoty situované pod 
terénom (evidované a neevidované) – archeologické nálezy a náleziská. Na území Žilinského 
samosprávneho kraja sa nachádza niekoľko tisíc evidovaných archeologických nálezísk, ktoré sú 
dokladom života človeka a jeho spoločnosti na tomto území od najstarších dôb až po obdobie 
novoveku. Niekoľko desiatok archeologických nálezísk je prezentovaných a sprístupnených širokej 
verejnosti.  

 
11. PALEONTOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ  
 

Významné paleontologické náleziská v ŽK, ktoré majú vedecký význam sa nachádzajú v okresoch 
Žilina (2 lokality), okrese Námestovo (1 lokalita), okrese Dolný Kubín (1 lokalita), okrese Ružomberok 
(4 lokality), okrese Tvrdošín (1 lokalita) a okrese Liptovský Mikuláš (1 lokalita) 
(http://www.paleolocalities.com/index.php /site/mapa). 

 
12. INÉ ZDROJE ZNEČISTENIA 
 
Okrem vyššie popísaných zdrojoch znečistenia neboli na území ŽK identifikované žiadne ďalšie. 

 
13. ZHODNOTENIE SÚČASNÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH PROBLÉMOV 
 
Celkový charakter environmentálnej kvality územia prezentujeme na základe analýzy stavu zaťaženia 
zložiek životného prostredia a pôsobenia jednotlivých rizikových faktorov v regiónoch Slovenskej 
republiky, ktorú spracovala SAŽP v roku 2016 a vydala ako publikáciu s názvom „Environmentálna 
regionalizácia SR 2016“.  

Podľa Environmentálnej regionalizácie Slovenska (SAŽP, 2016) patrí väčšina územia Žilinského kraja 
do kategórie 1. stuppa – prostredie vysokej kvality, najmä vďaka vysokému posielu lesov a TTP, ako aj 
CHÚ. V okolí väčších miest ako je Žilina, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok a Liptovský Mikuláš, sa 
nachádza prostredie 2. (prostredie vyhovujúce), 3. (prostredie mierne narušené) a 4. kategórie 
(prostredie narušené). Zhoršené kvalita životného prostredia úzko súvisí s  koncetrovaným 
priemyslom v týchto lokalitách. Kvalita životného prostredia Žilinského kraja je zobrazená na 
nasledujúcom obrázku. 

Environmentálne problémy je možné všeobecne rozdeliť na prírodné a antropogénne. Medzi 
prírodné patrí napr.: radónové riziko, seizmické ohrozenie územia, zosuvy, povodpové ohrozenie 
územia, vysúšanie krajiny a pod. 

Medzi antropogénne patrí znečistenie ovzdušia, vôd, pôdy, zhoršenie zdravotného stavu lesných 
porastov, dôsledky zmeny klímy. Uvedené faktory sa významným spôsobom podieľajú na zhoršení 
kvality života a zdravotného stavu obyvateľstva. 

http://www.paleolocalities.com/index.php%20/site/mapa
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Kvalitu ovzdušia v kraji ovplyvpuje predovšetkým činnosť veľkých priemyselných zdrojov, napr. 
teplárenské spoločnosti, cementárne, papierenský priemysel, ferozliatinársky a chemický priemysel. 

Obr. 17 Regióny environmentálnej kvality v Žilinskom kraji 

 
Zdroj: SAŽP, 2016 

 
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. 

Priemyselné zdroje znečisťovania ovzdušia, ako sú papierne, cementárne, výroba vápna, či ferozliatín 
sú v tomto kraji z hľadiska príspevku k lokálnemu znečisteniu ovzdušia základnými znečisťujúcimi 
látkami menej významné.  

Dominantný podiel na znečistení ovzdušia v Žilinskom kraja 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. 

Výsledky monitoringu podľa nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 
na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia 
odpadových vôd a osobitných vôd pre oblasť Povodia Váhu, naznačujú, že stredný úsek Váhu je 
ovplyvpovaný najmä odpadovými vodami z priemyselných podnikov, v strednom úseku je Váh taktiež 
znečisťovaný husto osídlenými oblasťami. 

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. 
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Hlavnými negatívnymi faktormi, ktoré ovplyvpujú poľnohospodársku výrobu a environmentálne 
funkcie sú zhutpovanie a acidifikácia pôd, neuvážené rekultivácie pôd, najmä odvodpovanie, 
nadmerná chemizácia, divoké skládky, zvýšená veterná a vodná erózia. Náchylnosť na acidifikáciu 
pôd je na území podmienená výskytom pôdy na minerálne chudobných substrátoch, kde je slabá 
pufračná kapacita pôdy. 

Zdravotný stav lesov je ohrozovaný biotickými, abiotickými i antropogénnymi vplyvmi. Biotické 
poškodenie zahspa zaburinenie, hniloby a rakoviny, obhryz a odhryz, abiotické mráz, sneh, námraza, 
vietor a sucho, antropogénne ťažbu a približovanie dreva. 

Analýza úbytku pokrývky zahspa najmä deforestáciu inhibovanú činnosťou človeka (ťažba, prípadne 
rotácia plôch pestovania energetických porastov), ale aj prírodnými procesmi (požiare, zosuvy). Počas 
obdobia 2000 – 2019 bolo v Žilinskom kraji zaznamenaný 14 percentný úbytok vegetačnej pokrývky 
stromovej etáže. 

Hrozba zmeny klímy a jej negatívnych dôsledkov predstavuje v súčasnosti veľmi vážny 
a bezprostredný problém. Najnápadnejším prejavom klimatickej zmeny je bezpochyby globálne 
otepľovanie, prejavujúce sa tak na pevninách ako aj na oceánoch. Otepľovanie na pevninách so 
sebou prináša celý rad pozoruhodných, predovšetkým negatívnych dôsledkoch.  

Zvyšovanie priemernej teploty vzduchu nepriaznivo ovplyvpuje predovšetkým prírodné ekosystémy, 
ktoré sa len veľmi ťažko tejto zmene prispôsobujú. Popri čoraz častejších extrémnych prejavoch 
počasia (vlny horúčav, dlhšie trvajúce a intenzívnejšie sucho, silnejšie a prudšie búrky, a pod.) treba 
do budúcnosti počítať najmä s rozšírenejším výskytom hmyzích a iných škodcov ako aj ľudských 
patogénov. Ďalším významným dôsledok klimatickej zmeny bude zásadné ovplyvnenie vodných 
zdrojov všade na svete.  

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 oC. Takéto klimatické zmeny neboli u 
nás zaznamenané počas celého holocénu a v praxi znamenajú presun teplotných pomerov 
Podunajskej nížiny na Liptov. Je vysoko pravdepodobné, že negatívne ovplyvnia vodnú bilanciu, 
biologické výroby ako sú poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo, zvýšia ohrozenie 
biodiverzity a rovnako ohrozenie ľudského zdravia (Lapin et al., 2006). 
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III. HODNOTENIE PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV ÚZEMNOPLÁNO-
VACEJ DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE 
ZDRAVIA A ODHAD ICH VÝZNAMNOSTI (PREDPOKLADANÉ 
VPLYVY PRIAME, NEPRIAME, SEKUNDÁRNE, KUMULATÍVNE, 
SYNERGICKÉ, KRÁTKODOBÉ, DOČASNÉ, DLHODOBÉ A TRVALÉ) 
PODĽA STUPŇA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE 

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. 

Vplyvy je možné všeobecne rozdeliť na vplyvy, ktoré sa predpokladajú počas realizácie navrhovanej 
činnosti a počas prevádzky, na vplyvy priame a nepriame a na vplyvy dočasné a trvalé (vratné 
a nevratné).  

Vplyvy boli vyhodnocované na základe dostupných informácií a konkrétnych projektoch, pre ktoré 
bolo vypracované hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA). V ostatných prípadoch vzhľadom 
na regionálnu úrovep a dostupné informácie možno vplyvy určiť len rámcovo. Reálne vplyvy súvisiace 
s navrhovanou územnoplánovacou dokumentáciou regiónu sa však prejavia až v súvislosti so 
spodrobnením rozvojových zámerov v územných plánoch miest a obcí, resp. až s neskorším 
umiestpovaním stavieb, resp. realizáciou zámerov. Podrobnejšie hodnotenie vplyvov na životné 
prostredie bude spojené s nižšími stuppami územnoplánovacej i projektovej dokumentácie, z ktorých 
najvýznamnejšie činnosti budú z pohľadu možných vplyvov na životné prostredie hodnotené v 
procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (SEA alebo 
EIA). 

Kritickým obdobím je samotné obdobie realizácie rozvojových zámerov, ktoré súvisia s trvalými 
a dočasnými zábermi pôdy, zábermi lesných porastov, so zvýšeným hlukom v dôsledku prejazdov 
nákladných vozidiel a činnosťou stavebných mechanizmov, tvorbou emisií, zvýšenou prašnosťou, 
lokalizáciou stavebných dvorov, produkciou odpadov, potenciálnym znečistením povrchových 
a podzemných vôd ropnými látkami v prípade havarijných stavov, s priamym záberom biotopov, 
výrubom drevín, zásahmi do chránených území národnej a európskej sústavy chránených území, 
fragmentáciou krajiny, zmenami využívania a scenérie krajiny. 
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Prevádzka realizovaných zámerov pôsobí predovšetkým nepriaznivými faktormi ako sú: znečistením 
ovzdušia, vôd, hluk a vibrácie, vytváraním bariér v krajine, obmedzením migrácie živočíchov, 
rozširovanie inváznych druhov rastlín, priame a nepriame ovplyvnenie biotopov a druhov.  

Pozitívnymi dopadmi sú napr.: zlepšenie dostupnosti služieb, zdravotníckych zariadení a zariadení 
sociálnej starostlivosti v sídlach,  zvýšenie plynulosti dopravy, zníženie nehodovosti, zníženie hlukovej 
a emisnej záťaže, čo bude mať pozitívny vplyv predovšetkým na zdravotný stav obyvateľstvo a jeho 
pohodu. Sprievodné pozitívne prínosy sa prejavia aj v socioekonomickej oblasti znížením nákladov 
spojených s prepravou tovaru a osôb a poklese cestovného času. 

1.  VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO – POČET OBYVATEĽOV DOTKNUTÝCH 
VPLYVMI NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DOTKNUTÝCH OBCIACH, 
ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ DÔSLEDKY A 
SÚVISLOSTI, NARUŠENIE POHODY A KVALITY ŽIVOTA, PRIJATEĽNOSŤ 
ČINNOSTI PRE DOTKNUTÉ OBCE (NAPR. PODĽA NÁZOROVÝCH 
STANOVÍSK A PRIPOMIENOK DOTKNUTÝCH OBCÍ, SOCIOLOGICKÉHO 
PRIESKUMU MEDZI OBYVATEĽMI DOTKNUTÝCH OBCÍ), INÉ VPLYVY 

 
Variant 1 predpokladá stagnáciu, respektíve miernu regresiu vo väčšine z analyzovaných oblastí. 
Tento variant je založený na oficiálnej prognóze ŠÚ SR a modelovaného vývoja obyvateľstva do roku 
2040, z ktorej vyplynulo, že okrem regiónu Oravy nastane na takmer celom území ŽK pokles počtu 
obyvateľov, čo bude spôsobené predovšetkým nízkou pôrodnosťou a relatívne vyššou úmrtnosťou 
v dôsledku celkového starnutia populácie. Tento stav bude mať negatívne implikácie na ekonomický 
vývoj kraja (presun produktívneho obyvateľstva do dôchodkového veku), ktorý bude v tomto scenári 
stagnovať, nové inovatívne podniky budú vznikať len výnimočne a miera nezamestnanosti bude 
narastať vzhľadom na disproporcie medzi ponukou a dopytom pracovných síl. Pri územnom rozvoji je 
navrhovaná stabilizácia miery urbanizácie. 

Variant 2 predpokladá priaznivejší celkový rozvoj v komparácii s prvým variantom identicky 
v horizonte do roku 2040, s menším vplyvom regulácií a stimulov na regionálnej úrovni, čiastočne 
prostredníctvom prenechania rozvojových tendencií v kompetencii jednotlivých obcí (rozvojové 
zámery ÚPN obcí) a trhových mechanizmov. Demografická prognóza je v tomto variante 
determinovaná samotnými obcami a rozlohou navrhovaných nových obytných území, pričom celkový 
počet obyvateľov bude oscilovať okolo súčasnej hodnoty, prípadne mierne narastať, čoho hlavnou 
príčinou bude zvýšená imigrácia do regiónu. Pri územnom rozvoji je navrhovaná podpora zvyšovania 
miery urbanizácie. 

Kritickým obdobím realizácie projektov infraštruktúry je obdobie výstavby, ktoré je spojené 
s dočasným nepriaznivým vplyvom na pohodu a kvalitu života obyvateľov, ktorí žijú, prípadne pracujú 
v lokalitách, ktoré sa nachádzajú v blízkosti stavieb, a to hlavne v súvislosti so stavebným ruchom a 
obmedzovaním dopravy. Vplyvy výstavby na obyvateľstvo sa prejavujú zvýšeným hlukom v dôsledku 
prejazdov nákladných vozidiel a činnosťou stavebných mechanizmov, tvorbou emisií (hlavne 
prašnosťou). Vplyv je zmierniteľný vhodnou organizáciou stavebnej činnosti, vylúčením stavebnej 
dopravy zo sídiel a kompenzačnými opatreniami. Obzvlášť obťažujúcim faktorom sú obmedzenia 
dopravy počas výstavby. V špičkách možno očakávať kolóny a kongescie, ktoré budú znepríjempovať 
život nie len obyvateľom dotknutých obcí, ale aj vodičom prechádzajúcim daným úsekom. 

Prevádzka dopravnej infraštruktúry bude pôsobiť na obyvateľstvo miest a obcí v ich bezprostrednom 
okolí nepriaznivými faktormi ako sú znečistenie ovzdušia, hluk a vibrácie. Dopravná prevádzka pôsobí 
negatívne na ovzdušie vplyvom spaľovania uhľovodíkových palív v spaľovacích motoroch dopravných 
prostriedkov a sekundárnou prašnosťou. Za najvýznamnejšie znečisťujúce látky z dopravy vo vzťahu 
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k zdraviu obyvateľstva sú považované oxidy dusíka a tuhé znečisťujúce látky, resp. ich časť vyjadrená 
ako suspendované látky PM10 a PM2,5. Významná je aj tvorba oxidov uhlíka a polycyklických 
aromatických uhľovodíkov. Vplyv dopravy na produkciu emisií oxidu siričitého (SO2) a olova sa 
v súčasnosti nepovažuje za významný. 

Limitné hodnoty znečistenia vonkajšieho prostredia na ochranu zdravia ľudí stanovuje vyhláška 
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja č. 360/2010 Z.z. 
o kvalite ovzdušia. 

Hluk z dopravy je významným rizikovým faktorom ovplyvpujúcim kvalitu života a zdravia ľudí. 
Hlukovými vplyvmi z dopravy sú postihnuté najmä územia tesne ležiace pri exponovaných 
dopravných trasách. Podľa poznatkov zdravotníctva hluková hladina 65 dB(A) predstavuje hranicu, od 
ktorej začína byť negatívne ovplyvpovaný vegetatívny nervový systém.  

Rámec prípustných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí, ktoré nesmú byť jednotlivými činnosťami 
prekročené definuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.  Podľa § 3 
ods. 1 vyhlášky „ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami je zabezpečená, ak 
posudzované hodnoty určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií nie sú vyššie ako prípustné 
hodnoty“.  

Pre vybrané projekty dopravnej infraštruktúry je vhodné vypracovanie hlukových štúdií za účelom 
vyhodnotenia predpokladaných vplyvov hluku na dotknuté územia a dodržania podmienok 
definovaných vo vyhláške č. 549/2007 Z.z., ako aj návrhy protihlukových stien a bariér, ktoré 
minimalizujú negatívne vplyvy hluku na obytnú zástavbu. 

Pozitívne vplyvy 

Ekonomické tendencie zahspajú stabilizáciu miery nezamestnanosti v ŽK a rozvoj nových 
hospodárskych odvetví spôsobený pracovnou imigráciou, dobudovaním nadradenej dopravnej 
infraštruktúry a podporou progresívnych terciárnych a kvartérnych odvetví. 

Realizáciou návrhov v oblasti výstavby a rekonštrukcií infraštruktúry (vodovody, kanalizácia, 
plynofikácia, energetika) sa predpokladá zlepšenie kvality života obyvateľstva ako aj životného 
prostredia. 

Medzi pozitívne vplyvy patrí napr. zvýšenie plynulosti dopravy, zníženie nehodovosti, zníženie 
hlukovej a emisnej záťaže. K zníženiu podielu hlukovej a emisnej záťaže prispeje v budúcnosti aj 
predpokladaný vyšší podiel elektromobilov a hybridných vozidiel. 

Významné pozitívne dopady na obyvateľstvo sa predpokladajú hlavne v prípade projektov obchvatov 
miest a obcí, dobudovania diaľnice D1 a D3, realizácie rýchlostných ciest. Všeobecne je možné vplyvy 
projektov cyklistickej dopravy hodnotiť ako pozitívne, nakoľko prispievajú k redukcii automobilovej 
dopravy čo prispeje k zníženiu celkového znečistenia ovzdušia automobilovou dopravou a hlavne 
zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľstva s následným pozitívnym dopadom na jeho zdravie (obezita, 
kardiovaskulárne choroby a podobne) a z pohľadu bezpečnosti prispejú k zníženiu dopravnej 
nehodovosti, čo sa taktiež pozitívne prejaví aj na zdraví obyvateľstva. 

Sprievodné pozitívne prínosy sa prejavia aj v socioekonomickej oblasti znížením nákladov spojených s 
prepravou tovaru a osôb a poklese cestovného času. 

Elektrifikácia žel. tratí a zvýšenie traťovej rýchlosti prinesie pozitíva vo forme: zníženia produkcie 
emisií do ovzdušia, zníženie hlukovej záťaže, časové úspory a skrátenie pravidelných jazdných časov 
vlakov osobnej dopravy, úsporu času prepravy tovaru.   
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Prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce 

Obce ako aj obyvatelia mali možnosť sa vyjadriť k Oznámeniu o strategickom dokumente „Územný 
plán regiónu Žilinského kraja" v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z (EIA). V rámci prerokovania Oznámenia 
o strategickom dokumente, ktoré bolo pre ÚPN R ŽK spracované v zmysle § 5 a prílohy č. 2 zákona NR 
SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, boli doručené stanoviská, ktoré sú 
uvedené v prílohe č. 3, s vyhodnotením, ktoré obsahuje spôsob zapracovania pripomienky v 
strategickom dokumente, ako aj odkaz na príslušnú kapitolu. 

Porovnanie variantov 

Vzhľadom na to, že variant 1 predpokladá stagnáciu, respektíve miernu regresiu vo väčšine z 
analyzovaných oblastí, na druhej strane sa vytvára priestor pre orientáciu rozvoja "do vnútra", čo 
predstavuje dôraz na zvyšovanie kvalitatívnej úrovne všetkých rozvojových oblastí v rámci územia 
kraja. Vo variante 2 sa predpokladá priaznivejší celkový rozvoj a zvyšovanie miery urbanizácie. 
Všeobecne je možné vyhodnotiť vplyvy variantu 1 na obyvateľstvo ako miernejšie. Na druhej strane 
realizácia návrhov variantu 2 umožní progresívnejší rozvoj a využitie rozvojového územného 
potenciálu obcí za podmienok dodržania zásad a regulatív definovaných v záväznej časti ÚPN R ŽK. 

2.  VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE, NERASTNÉ SUROVINY, 
GEODYNAMICKÉ JAVY A GEOMORFOLOGICKÉ POMERY 

Medzi vplyvy na horninové prostredie a reliéf vo všeobecnosti zaradiť: 

 zásah do horninového prostredia a reliéfu, 

 potreba materiálov na realizáciu stavieb, 

 možné znečistenie horninového prostredia pri havarijných únikoch škodlivých látok. 

Interakcia stavebných objektov s horninovým prostredím závisí prioritne od charakteru stavby 
a geotechnických a hydrogeologických vlastností horninového prostredia. Medzi vplyvy stavebných 
prác na substrát a reliéf je možné zaradiť predovšetkým rozsiahlejšie terénne úpravy v rámci 
realizácie stavieb.  

Počas výstavby môže dôjsť z aktivácii zosuvov, narušeniu svahov, vzniku eróznych javov rôzneho 
rozsahu, v prípade vzniku havárií k znečisteniu horninového prostredia. V projektovej príprave 
stavieb bude potrebné vykonať podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v zmysle 
platných noriem a legislatívy a navrhnúť opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov na 
horninové prostredie. 

Medzi významné a nevratné vplyvy patrí ťažba nerastných surovín. Nepriaznivým dopadom ťažby 
nerastov na životné prostredie je predovšetkým: 

 vytvorenie veľkých vydobytých priestorov v podzemí a na povrchu, 

 sadanie a prepadávanie územia, 

 vytváranie bezodtokových depresií,- aktivácia geodynamických javov, 

 svahová deformácia, 

 odvodpovanie horninových komplexov, 

 zníženie výdatnosti a kapacity využívaných zdrojov, 

 nahromadenie veľkého množstva zostatkových materiálov s obsahom kontaminantov na 
haldách a odkaliskách, 

 vertikálny, prípadne i horizontálny pohyb a následná zmena terénu – poklesy územia, 

 prepadliská a zosuny, 

 kontaminácia povrchových a podzemných vôd niektorými vysoko mineralizovanými banskými 
vodami alebo vodami a výluhmi z háld a odkalísk, 
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 usadzovanie v korytách potokov, riek a vodných nádrží, 

 zvetrávanie sulfidov, kedy dochádza k acidifikácii pôd a vôd. 

Do oblastí rizika vzniku svahových deformácií patrí predovšetkým oblasť karpatského flyšu. Prevažná 
časť zosuvov má charakter plošných zemných prúdov, s charakteristickou odtrhovou hranou. Oblasti 
budované paleogénnymi horninami vykazujú značnú početnosť výskytu zosuvov. K ostatným 
dokumentovaným svahovým deformáciám patria blokové rozsadliny zvetralých skalných a 
poloskalných hornín, (Veľká a Malá Fatra, Chočské vrchy) a územia s výskytom kamenito-bahnitých 
prúdov (Západné Tatry, Malá Fatra). Vytváranie eróznych rýh je viazané na nespevnené sedimenty 
terciéru, prípadne kvartérne pelitické sedimenty s väčšou mocnosťou a miernym sklonom svahu. Ich 
najväčšia početnosť je zistená vo vonkajšom flyšovom pásme. 

Geologický zákon (569/2007 Z. z.) upravuje podmienky projektovania, vykonávania, vyhodnocovania 
a kontroly geologických prác, pôsobnosť štátnej geologickej správy a prípadné sankcie za porušenie 
ustanovení tohto zákona. Pri navrhovaných činnostiach je potrebné rešpektovať všetky ťažobné 
územia, podporovať ich rekultiváciu ako aj potrebné stabilizačné opatrenia, ktoré zabezpečia 
nasledujúce bezpečné využívanie územia. 

Porovnanie variantov 

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

3.  VPLYVY NA KLIMATICKÉ POMERY 

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). 

S realizáciou návrhov v oblasti urbanizácie územia, výstavbou dopravnej infraštruktúry a pod. súvisia 
negatívne dopady na klimatické pomery územia, čo sa prejaví na: 

 zvýšenie výskytu klimatických extrémov, 

 znižovanie zadržiavania vody v krajine, 

 vytváranie nepriepustných plôch v sídlach, 

 nadmerné prehrievanie spevnených plôch v sídlach, 

 odkanalizovanie a odvedenie zrážkových vôd z komunikácií a spevnených plôch, 

 znižovanie retenčnej kapacity krajiny, 

 negatívne pôsobenie na lesné a nelesné ekosystémy, 

 zvyšujúce sa riziko lesných požiarov, 

 negatívne dopady na vegetáciu sídel, 

 vysúšanie a zánik mokradí, 

 nadmerné odčerpávanie a pokles povrchových a podzemných vôd, 

 pokles zásob pitnej vody v niektorých častiach regiónu. 

Porovnanie variantov 

Vzhľadom na to, že variant 2 predpokladá zvyšovanie miery urbanizácie, je možné všeobecne 
vyhodnotiť vplyvy variantu 2 ako významnejšie v porovnaní s variantom 1, na druhej strane na 
zmierpovanie negatívnych dopadov zmeny klímy je navrhnutý celý rad opatrení, ktoré uvádzame 
v kap. C.IV. Realizácia opatrení umožní progresívnejší rozvoj a využitie rozvojového územného 
potenciálu obcí za zmiernenia negatívneho dopadu zmeny klímy. Realizácia uvedených opatrení bude 
nevyhnutná aj v prípade variantu 1. 
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4.  VPLYVY NA OVZDUŠIE (NAPR. MNOŽSTVO A KONCENTRÁCIA EMISIÍ A 
IMISIÍ) 

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. 

Na väčšine územia Žilinského kraja majú najväčší vplyv na koncentráciách PM10, PM2,5 lokálne 
vykurovania nad príspevkami ostatných skupín zdrojov, v priľahlom okolí frekventovaných 
komunikácií prevažuje doprava (D1, resp. D3, ťahy zo Žiliny na Čadcu a Martin, ťah z Ružomberka 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. 

Realizácia návrhov v oblasti urbanizácie územia a najmä výstavbou veľkých stavieb a dopravnej 
infraštruktúry je spojená s produkciou zvýšeného množstva emisií. Negatívne dopady výstavby sú 
časovo viazané na samotné obdobie výstavby a nepredstavujú trvalú záťaž územia.  

Porovnanie variantov 

Variant 1 predpokladá stagnáciu, respektíve miernu regresiu vo väčšine z analyzovaných oblastí, 
preto je predpoklad, že množstvo a koncentrácia emisií a imisií ostane na rovnakej úrovni ako 
v súčasnosti.  

Variant 2 predpokladá progresívny vývoj, čo súvisí s rozvojom dopravnej infraštruktúry, podporou 
verejnej hromadnej dopravy, používanie BAT technológií v priemysle a pod., čo sa prejaví na 
znižovaní  koncentrácií emisií a imisií. 

5.  VPLYVY NA VODNÉ POMERY (NAPR. KVALITU, REŽIMY, ODTOKOVÉ 
POMERY, ZÁSOBY) 

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.. 

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. 

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 
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súčasťou riešenia Plánu rozvoja verejných kanalizácií. Na produkcii znečistenia sa však podieľa aj 
priemysel, ktorý nie je napojený na komunálne ČOV. 

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. 

Vplyvy projektov na povrchové a podzemné vody sú významnejšie počas výstavby. Vplyvy  
predstavujú napr.: 

 zmeny hydromorfologických pomerov zásahom do tokov, 

 ovplyvnenie režimu povrchových tokov a podzemných vôd, 

 ovplyvnenie kvality povrchových tokov a podzemných vôd. 

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať pri projektoch zasahujúcich do vodohospodársky 
významných vodných tokov, ktoré sú vedené v zozname vodohospodársky významných vodných 
tokov podľa zákona Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam 
vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov. Uvedené platí aj 
o CHVO a ochranných pásmach vodných zdrojov.  

Ovplyvnenie odtokových pomerov   

Pri realizácii väčšiny projektov možno predpokladať čiastočné ovplyvnenie vodného režimu. Z 
hydrologického hľadiska je nepriaznivou skutočnosťou tendencia odvádzať vody z povrchového 
odtoku z povrchu cestných komunikácií a iných spevnených plôch kanalizáciou priamo do recipientov, 
čo sa v rámci povodí negatívne odzrkadľuje na vývoji povodpových situácií.  

Vo vzťahu k negatívnym dopadom zmeny klímy sa preto odporúča prehodnotiť v rámci vyššieho 
stuppa projektovej dokumentácie spôsob odvádzania zrážkových vôd s možnosťou zadržania vody 
v území. Pri návrhu odvodnenia prvkov dopravnej infraštruktúry sa odporúča podľa miestnych 
podmienok zvažovať možnosť odvodnenia zrážkových vôd prostredníctvom buď vsakovacích 
systémov do podzemných vôd alebo do odparovaco-infiltračných jazierok. 

Ovplyvnenie kvality povrchových a podzemných vôd 

V čase výstavby možno ako nepriaznivé vplyvy uviesť najmä krátkodobé zvýšenie obsahu 
nerozpustných látok vo vode v dôsledku zemných prác a prípadných úprav tokov, v budovaní 
spevnených brehov a výstavbe objektov. V súvislosti s týmito prácami môže dôjsť k zanášaniu dna 
vodných tokov suspendovanými časticami vo forme piesku, ílu a bahna z odkrytej pôdy. Zanášanie 
dna je časovo obmedzené len na dobu zemných prác a počas prevádzky by k negatívnym javom 
nemalo dochádzať. 

Ďalším významným vplyvom na povrchové a podzemné vody počas výstavby je možné znečistenie 
povrchových vôd vplyvom úniku znečisťujúcich látok (pohonné hmoty, oleje), a to buď priamo pri 
realizácii prác v toku alebo jeho blízkosti. 

Negatívne ovplyvnenie, resp. zraniteľnosť povrchových vôd súvisí s ich otvorenosťou, ktorej 
dôsledkom je zvýšená možnosť priameho vniknutia kontaminantov, produkovaných pri výstavbe, 
resp. prevádzke komunikácie do tokov.  

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať projektom, ktoré sú trasované, resp. sú v kontakte 
s ochrannými pásmami vodárenských zdrojov, ochrannými pásmami prírodných liečivých zdrojov. 
V takýchto prípadoch je potrebné podrobne vyhodnotiť vplyvy navrhovaných projektov dopravnej 
infraštruktúry na výdatnosť a kvalitu vodných zdrojov. Pri vyhodnocovaní vplyvov na vodné zdroje je 
potrebné prihliadať aj na Koncepciu na ochranu vodných zdrojov Európy (2012). 
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Čo sa týka chránených vodohospodárskych  oblastí (CHVO), tak na území výstavba a prevádzka 
cestných komunikácií a žel. tratí nespadá do činností, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa ustanovení 
predpisov, ktorými sú CHVO vyhlasované.  

Vplyv na režim podzemných a povrchových vôd 

Osobitným prípadom ovplyvnenia režimu podzemných vôd sú prípady, kedy sú dažďové vody 
z povrchu vozoviek odvádzané do vsaku. Z hľadiska vplyvu na režim podzemných, ale hlavne 
povrchových vôd možno toto riešenie preferovať, nakoľko zabezpečuje retenciu vôd v území, čo je 
dôležité aj z hľadiska protipovodpovej ochrany. Pre tieto riešenia sú ale potrebné dostatočné 
poznatky o hydrogeologických pomeroch konkrétneho územia. 

Odvádzanie vôd z povrchového odtoku je podľa § 37 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách podmienené 
kladnými výsledkami hydrogeologického posúdenie, zameraného na: 

 preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov v príslušnej oblasti, 

 zhodnotenie samočistiacich schopnosti pôdy a horninového prostredia v mieste vsakovania, 

 preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd. 

Špecifickým prípadom je výstavba tunelov a potenciálne stiahnutie vôd viazaných na horninové 
štruktúry. Do takéhoto rizika je možné ísť len v prípade, ak nie je iné riešenie vedenia líniovej stavby.  

V takýchto prípadoch je potrebné brať do úvahy európske smernice, koncepcie ako aj národné 
predpisy a dokumenty a nájsť optimálne riešenie, ktoré minimalizuje riziko straty alebo zníženia 
kvality vody.  

Významné vplyvy na režim povrchových tokov ako aj chránených území má výstavba vodných nádrží 
(VN). V rámci konceptu sú navrhované nádrže: Garajky (vodný tok Ipoltica), VN Oravská Polhora 
(Polhoranka), VN Ľubochpa (Ľubochpanka), VN Rusnákovci (Klubinský potok). Projekty bude potrebné 
posúdiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA). 

Ochrana pred povodňami 

Na ochranu proti povodniam sú v návrhu zahrnuté potrebné úpravy tokov, vrátane ich ohradzovania, 
resp. budovania poldrov. Zoznam projektov vodárenskej infraštruktúry v povodí Váhu je uvedený 
v kap. B.I.2. Návrh zahspa aj rezervovanie územie poldra Dvorec na rieke Turiec pre ochranu 
aglomerácie Martin – Vrútky a Radôstka na potoku Radôstka. 

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). 

Pri príprave projektov je potrebné prihliadať k aktuálnym Plánom manažmentu povodpových rizík a 
vyhodnotiť možné dopady vo vzťahu k existencii prípadného povodpového rizika a povodpového 
ohrozenia v dotknutých územiach. Pri výstavbe bude potrebné rešpektovať podmienky povodpovej 
ochrany v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodpami v znení 
neskorších predpisov. Jednotlivé stavebné objekty bude potrebné navrhnúť tak, aby sa v dotknutých 
územiach nezmenili odtokové pomery a nebola ovplyvnená povodpová ochrana územia. Navrhované 
prvky nesmú vytvárať prekážky prechodu veľkých vôd. Počas ich výstavby bude potrebné vypracovať 
povodpový plán zabezpečovacích prác, v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred 
povodpami. Projekty bude potrebné posúdiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA). 

Vplyvy na zásoby vôd 

Z analýzy súčasného stavu rozvoja zásobovania obyvateľstva Žilinského kraja pitnou vodou 
z verejných vodovodov vyplýva, že okrem budovania nových vodovodov v obciach bez vodovodu 
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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. 

Z 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. 

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. 

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. 

Porovnanie variantov 

Variant 1 predpokladá stagnáciu, respektíve miernu regresiu vo väčšine z analyzovaných oblastí, 
preto je predpoklad, že kvalita a kvantita vody ostane na rovnakej úrovni ako v súčasnosti.  

Variant 2 predpokladá progresívny vývoj so zvyšovanie miery urbanizácie, čo sa prejaví vo zvýšených 
nárokoch na odbery vody pre zásobovanie obyvateľstva. Negatívnym sprievodným javom je 
zvyšujúca sa zástavba a s tým spojenie zrýchlený odtok vody z krajiny. Do určitej miery je možné 
negatívne dopady minimalizovať realizáciou navrhovaných opatrení. 

V oblasti ochrany povrchových s podzemných vôd, zásobovania vodou, odkanalizovania a čistenia 
odpadových vôd ako aj ochrany pred povodpami sú varianty identické.  

6.  VPLYVY NA PÔDU (NAPR. SPÔSOB VYUŽÍVANIA, KONTAMINÁCIA, 
PÔDNA ERÓZIA) 

Spôsob využívania poľnohospodárskej pôdy formou intenzívnej výroby a používanie rôznych 
agrochemikálií prejavuje zvýšením koncentrácie niektorých rizikových prvkov v poľnohospodárskych 
pôdach a postupnou degradáciou kvality pôdy. 

Úbytok poľnohospodárskej pôdy bol najmarkantnejší v zázemí veľkých miest a teda predovšetkým 
v kotlinách, ktoré predstavujú najkvalitnejšie pôdy kraja. 

Hlavnými negatívnymi faktormi, ktoré ovplyvpujú poľnohospodársku výrobu a environmentálne 
funkcie sú zhutpovanie a acidifikácia pôd, neuvážené rekultivácie pôd, najmä odvodpovanie, 
nadmerná chemizácia, divoké skládky, zvýšená veterná a vodná erózia. 

Klimatické zmeny budú mať významný negatívny dopad aj na pôdu. Vplyvom striedania období sucha 
a intenzívnych zrážok dôjde k zhoršenie pôdnej štruktúry a zvýšeniu zhutnenia pôdy a k iným 
možným ohrozeniam pôdneho fondu (pôdna erózia, ochudobnenie pôdneho substrátu o živiny, 
podmáčanie a oslabenie korepového systému drevín). 
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Vodná erózia sa výraznejšie prejavuje v severných okresoch, najmä v podhorských a horských 
oblastiach, kde je vyššia svahovitosť. Najhoršia situácia v rámci ohrozenia pôd vodnou eróziou je 
v okresoch Dolný Kubín, Čadca, Ružomberok a Bytča. Stredná, silná, až extrémna veterná erózia sa 
v Žilinskom kraji nevyskytuje. Na väčšine poľnohospodárskej pôdy sa vyskytuje žiadna až slabá 
veterná erózia (100 %). Intenzita je závislá najmä na sklonitosti reliéfu, pokryvnosti vegetáciou a na 
pôdnom druhu. 

Negatívne dopady realizácie navrhovaných projektov na pôdu predstavujú hlavne trvalé a dočasné 
zábery poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy. Ďalšie vplyvy predstavuje obmedzenie hospodárenia, 
rozdelenie pozemkov, zhutnenie pôdy prejazdmi stavebnej techniky, stavebnými dvormi, depóniami 
humusu a pod. Negatívne dopady na lesné porasty predstavuje napr. predčasné odlesnenie, 
otvorenie porastových stien, oslabenie porastov s následným vznikom kalamít.  

V projektovej príprave jednotlivých projektov je potrebné vyhodnotiť trvalé a dočasné zábery, ako aj 
zámery plôch najkvalitnejších pôd v rámci dotknutých katastrálnych území obcí, ktoré sú chránené 
v zmysle NV č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odpatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy. Vo 
fáze prípravy stavby je potrebné zrealizovať pedologický prieskum zameraný na vyhodnotenie kvality 
pôd a hrúbky kultúrnej vrstvy v jednotlivých sondách na základe ktorých bude navrhnutá hrúbka 
skrývky pre celú trasu navrhovanej stavby.  

Pri zemných prácach sa postupuje v zmysle zákona NR SR č. 220/2004 o ochrane a využívaní  
poľnohospodárskej pôdy a Vyhlášky č. 508/2004 Ministerstva pôdohospodárstva SR.  

Sprievodným negatívnym javom je možné znečistenie pôdy v prípade havarijných situácií počas 
výstavby ako aj počas prevádzky.  

Porovnanie variantov 

Z hľadiska porovnania variantov má vyššie nároky na zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy pre 
stavebné účely variant 2. V prípade variantu 1 je predpoklad mierneho spomalenia záberov pôdy. 

7.  VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY (NAPR. CHRÁNENÉ, VZÁCNE, 
OHROZENÉ DRUHY A ICH BIOTOPY, MIGRAČNÉ KORIDORY ŽIVOČÍCHOV, 
ZDRAVOTNÝ STAV VEGETÁCIE A ŽIVOČÍŠSTVA ATĎ.) 

Kritickým obdobím je samotné obdobie výstavby, ktoré súvisia s priamym záberom biotopov 
s výskytom flóry a fauny, výrubom drevín, so zvýšeným hlukom v dôsledku prejazdov nákladných 
vozidiel a činnosťou stavebných mechanizmov, tvorbou emisií, zvýšenou  prašnosťou, nevhodnou 
lokalizáciou stavebných dvorov, potenciálnym znečistením povrchových a podzemných vôd ropnými 
látkami v prípade havarijných stavov.  

Obdobie po ukončení výstavby pôsobí predovšetkým nepriaznivými faktormi ako sú: znečistenie 
ovzdušia tvorbou emisií, hluk a vibrácie, , postupná degradácia fragmentovaných a izolovaných 
biotopov, ovplyvnenie krajinného rázu, vytváranie bariér v krajine a obmedzenie migrácie živočíchov, 
vznik bariér pre pohyb v krajine oslabujú populácie živočíchov a spôsobujú znižovanie početnosti až 
zánik druhov organizmov, rozširovanie inváznych druhov rastlín, ovplyvnenie biotopov a druhov napr. 
prostredníctvom zmien vodného režimu, používanie posypového materiálu na cesty počas zimnej 
údržby.  

V projektovej príprave navrhovaných činností je potrebné vypracovať hodnotenie vplyvov činnosti na 
životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA), vypracovať prieskumy inventarizácie drevín 
rastúcich mimo les a určení ich spoločenskej hodnoty v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny, a vyhlášky MŽP č. 170/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
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V prípade, že navrhovaná stavba zasahuje do biotopov európskeho alebo národného významu je 
potrebné v projektovej príprave stavby vypracovať prieskum inventarizácie a spoločenského 
ohodnotenia biotopov európskeho a národného významu na plochách trvalého a dočasného záberu 
navrhovanej stavby. Pri prieskume biotopov sa postupuje podľa aktuálnej Metodiky mapovania 
nelesných biotopov (ŠOPSR, 2014) a Metodiky mapovania lesných biotopov (ŠOPSR, 2013) podľa v 
nich uvedeného postupu mapovania.  

V prípade, že navrhovaná stavba zasahuje do území Natura 2000 je potrebné vypracovať tzv. 
primerané posúdenie vplyvov na územia Natura 2000, t.j. hodnotenie vplyvov na druhy a biotopy, 
ktoré sú predmetom ochrany v daných územiach sústavy Natura 2000 v zmysle aktuálnej Metodiky 
hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej 
republike (ŠOP SR, 2016). 

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať prvkom ÚSES a vyhodnocovaniu vplyvom na tieto územia, 
ako aj návrhom na minimalizáciu negatívnych dopadov navrhovanej činnosti. 

Hodnotenie vplyvov na migráciu živočíchov 

Okrem fragmentácie a izolácie biotopov dochádza pri výstavbe a prevádzke dopravnej infraštruktúry 
k narušeniu konektivity (priechodnosti) krajiny pre živočíchy a k zvyšovaniu úmrtnosti živočíchov v 
dôsledku kolízii na cestách a železnici.  

Povinné oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest vytvára v krajine bariéry, ktoré sú pre migrujúce 
živočíchy prakticky neprekonateľné. Problémom na cestách nižšej kategórie, ktoré nie sú oplotené je 
zvyšovanie intenzity dopravy. Pri intenzívnej doprave sú tieto cesty pre živočíchy len veľmi ťažko 
priechodné a dochádza často k zrážkam s motorovými vozidlami. 

Ďalším faktorom výrazne ovplyvpujúcim priechodnosť územím sú líniové dopravné prvky, ktoré 
prechádzajú na mnohých úsekoch paralelne, vytvárajú tak v krajine kumulatívny, multibariérový 
efekt. A teda aj v prípade, že sú jednotlivé líniové dopravné stavby pre živočíchy prekonateľné, ich 
koncentráciou na jednom mieste sa z nich stáva pre živočíchy neprekonateľná bariéra. Kumulatívne 
a synergické negatívne vplyvy sa zvýrazpujú hlavne v územiach, kde sa realizuje viac investičných 
aktivít naraz. 

Ako jedno z rozvojových území v rámci kraja z pohľadu dopravnej infraštruktúry bude región Kysuce. 
Najzaťaženejším územím bude priestor od Oščadnice po hranice s PR a ČR, kde sa v súčasnosti 
realizuje diaľnica D3 a v budúcnosti pribudnú jej ďalšie úseky, ako aj rýchlostná cesta R5 a cesta  I/11 
a I/12. Navyše sa v tomto koridore bude modernizovať železničná trať. Ďalšími územiami sú koridory 
medzi: Dolným Kubínom a Tvrdošínom/Hubovou (R3), Martinom – Turčekom a hranicou kraja (R3 
a I/65) a hlavne medzi Korytnicou (hranica kraja) a Ružomberkom križ. Juh. Osobitným problémom je 
územie medzi Turanmi a Hubovou, kde je v súbehu plánovaná výstavba diaľnice D1 a modernizácia 
železničnej trate. Tu po zmene trasovania diaľnice zostáva nosným problémom migrácia veľkých 
dravcov a tunelovým riešením dôjde k ohrozeniu existujúcich vodných zdrojov.  

Závažným problémom v území je aj intenzívna zástavba súvisiaca s rozvojom bývania, priemyslu a 
výstavbou logistických centier. Mnohé obce sa rozšírili natoľko, že hranice medzi nimi zanikli a na 
mnohých miestach vznikla súvislá zástavba, ktorá sa tiahne v údoliach riek aj desiatky kilometrov. 
Živočíchy tu len veľmi ťažko nachádzajú miesta, kadiaľ by mohli územím prechádzať. 

Situáciu zhoršuje aj v súčasnosti narastajúci trend rozsiahleho oplocovania pozemkov, ktorý súvisí 
okrem iného aj s nastavením preplácania škôd spôsobených na poľnohospodárskych plodinách 
zverou. Na minimalizáciu negatívnych dopadov na migráciu živočíchov sú navrhnuté opatrenia v kap. 
C.IV. 
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Porovnanie variantov 

Pri porovnaní variantov 1 a 2 možno pozitívnejšie hodnotiť návrhy vo variante 1, kde sa predpokladá  
stagnácia, respektíve mierna regresia vo väčšine z analyzovaných oblastí, čo bude mať miernejšie 
negatívne vplyvy na biotu a na konektivitu krajiny ako pri variante 2. Treba však upozorniť na to, že už 
v súčasnosti bude nevyhnutné podrobne zmapovať problémové lokality, vytvoriť územné rezervy a 
realizovať opatrenia na zlepšenie priechodnosti krajiny pre živočíchy a to bez ohľadu na varianty. 

 
8.  VPLYVY NA KRAJINU – ŠTRUKTÚRU A VYUŽÍVANIE KRAJINY, SCENÉRIU 

KRAJINY 
 
S rozvojom osídlenia súvisia vplyvy na štruktúru, využívanie a scenériu krajiny. Medzi významné 
trvalé a nevratné vplyvy patrí napr.: vytváranie samostatných sídelných celkov a rozvojových území 
vo voľnej krajine územne oddelených od existujúceho zastavaného územia sídla; reťazenie sídiel 
formou líniovej zástavby; umiestpovanie monofunkčných obytných rozvojových území v ťažiskových 
územiach. 

Z hľadiska rozvoja urbanizácie predstavuje významný vplyv územné zrastanie sídiel v medzi-sídelnom 
priestore a značné obmedzenie konektivity krajiny. Koncept ÚPN R ŽK tento problém rieši 
stanovením minimálnych vzdialeností medzi najbližšími zastavanými územiami dvoch alebo viacerých 
obcí v 2 variantoch. 

Vo variante 1: 

 v jadrovom pásme a v pridruženom centre bez obmedzení, 

 v prímestskom pásme minimálne 450 m (okrem obcí v prírodnom prostredí), 

 v okrajovom pásme minimálne 600 m (okrem obcí v prírodnom prostredí), 

 vo vidieckom priestore minimálne 750 m (okrem obcí v prírodnom prostredí), 

 v prírodnom prostredí minimálne 1,5 km. 

Vo variante 2:   

 v jadrovom pásme a v pridruženom centre bez obmedzení, 

 v prímestskom pásme minimálne 300 m (okrem obcí v prírodnom prostredí), 

 v okrajovom pásme minimálne 400 m (okrem obcí v prírodnom prostredí), 

 vo vidieckom priestore minimálne 500 m (okrem obcí v prírodnom prostredí), 

 v prírodnom prostredí minimálne 1 km. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 možno pozitívnejšie hodnotiť návrhy vo variante 1, kde sú 
definované pásma minimálnych vzdialeností medzi najbližšími zastavanými územiami dvoch 
alebo viacerých obcí o 50% väčšie ako pri variante 2, čo bude mať pozitívnejší vplyv na konektivitu 
krajiny. Treba však vždy prihliadať na konkrétnu lokalitu ako aj na štruktúru a využívanie krajiny. 

Negatívne vplyvy predstavuje aj živelný územný rozvoj, kedy nové rozvojové plochy nenadväzujú na 
existujúce zastavané územie. Regulatívy smerujú k tomu, aby sa zbytočne neexploatovalo do krajiny, 
ale je potrebné sa orientovať na prehodnotenie nevyužívaného "vnútorného" fondu na území 
jednotlivých obcí. Koncept ÚPN R ŽK tento problém rieši stanovením maximálnych percentuálnych 
zmien (rozšírenia) zastavaných území obcí za dve desaťročia (od schválenia územnoplánovacej 
dokumentácie obce) v 2 variantoch. 

Vo variante 1: 

 obce v jadrovom pásme a v pridruženom centre bez obmedzení, 

 obce v prímestskom pásme maximálne 8 % (okrem obcí v prírodnom prostredí), 
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 obce v okrajovom pásme a vo vidieckom priestore maximálne 6 % (okrem obcí v prírodnom 
prostredí), 

 obce v prírodnom prostredí maximálne 3 %. 

Vo variante 2: 

 obce v jadrovom pásme a v pridruženom centre bez obmedzení, 

 obce v prímestskom pásme maximálne 12 % (okrem obcí v prírodnom prostredí), 

 obce v okrajovom pásme maximálne 10 % (okrem obcí v prírodnom prostredí), 

 obce vo vidieckom priestore maximálne 8 % (okrem obcí v prírodnom prostredí), 

 obce v prírodnom prostredí maximálne 4 %. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 možno pozitívnejšie hodnotiť návrhy vo variante 1, kde sú 
definované max. percentuálne zmeny rozšírenia zastavaných území obcí za dve desaťročia mierne 
nižšie ako pri variante 2. Treba však vždy prihliadať na konkrétnu obec ako aj na štruktúru a 
využívanie krajiny v jej bezprostrednom okolí. 

Najvýznamnejším priamym vplyvom na štruktúru a využívanie krajiny je zníženie poľnohospodárskej 
produkcie z dôvodov trvalých záberov poľnohospodárskej pôdy a lesných porastov. Nepriamymi 
vplyvmi na poľnohospodársku výrobu je narušenie organizácie pôdneho fondu - rozdelenie honov. 
V prípade lesných porastov to bude čiastočné obmedzenie prístupu do lesných porastov.  

Vplyvy počas realizácie navrhovaných zámerov majú významnejší charakter, nakoľko dochádza k 
narušeniu existujúcej homogenity povrchu krajiny. Vznikajú nápadne negatívne pôsobiace prvky 
v scenérii krajiny. Osobitne rušivo pôsobia staveniská počas výstavby väčších komplexov a líniových 
stavieb. Nepriaznivo pôsobia aj rozostavané mostné konštrukcie a mimoúrovpové križovatky. 
Sprievodným negatívnym javom je likvidácia sprievodnej vegetácie vodných tokov a časti lesných 
porastov. Negatívne vplyvy na scenériu krajiny je možné čiastočne zmierniť vegetačnými úpravami a 
architektonickým riešením a pod. 

Rušivý vplyv na krajinu má výstavba nových a rozširovanie existujúcich lyžiarskych stredísk. Pri ich 
návrhoch je nevyhnutné rešpektovať prírodné limitujúce faktory (klimatické, hydrologické a pod.), 
ako aj záujmy ochrany prírody. Na základe predpokladaných zmien v dĺžke trvania lyžiarskej sezóny je 
možné v budúcnosti (za cca 15-45 rokov) predpokladať z hľadiska zmeny prírodných podmienok 
obmedzenia pre väčšiu časť tohto segmentu v rámci rekreačnej infraštruktúry.  

Obzvlášť rušivý vplyv na krajinu má výstavba elektrických vedení. Všetky navrhované projekty by mali 
byť posúdené v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA). V spolupráci s prevádzkovateľom elektrických 
vedení a ŠOP SR by mali byť vedenia zabezpečené tak, aby boli minimalizované negatívne dopady na 
vtáctvo. 

ÚPN R ŽK definuje zásady a regulatívy na posilnenie ochrany prírody a tvorby krajiny, vytváranie 
a udržiavania ekologickej stability, ako aj zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, ktoré 
boli premietnuté do navrhovaných opatrení na minimalizáciu a zmiernenie vplyvov na štruktúru, 
využívanie a scenériu krajiny (kap. C.IV).  

Porovnanie variantov 

Z hľadiska rozvoja urbanizácie sídel treba vždy veľmi citlivo prihliadať na urbanistický rozvoj 
konkrétnej obce, ako aj na štruktúru a využívanie krajiny a možné narušenie scenérie krajiny 
v bezprostrednom okolí.  

Variant 1 predpokladá stagnáciu, respektíve miernu regresiu vo väčšine z analyzovaných oblastí, 
preto je predpoklad, že využívanie krajiny a krajinná scenéria sa významnejšie nezmení a ostane 
približne na rovnakej úrovni ako v súčasnosti. Pozitívom variantu 1 sú väčšie definované pásma 
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minimálnych vzdialeností medzi najbližšími zastavanými územiami dvoch alebo viacerých obcí ako aj 
zadefinované max. percentuálne zmeny rozšírenia zastavaných území obcí za dve desaťročia.  

Variant 2 predpokladá progresívny vývoj, čo súvisí so zvyšovaním miery urbanizácie územia ako aj 
zvyšovaním nárokov na štruktúru, využívanie a scenériu krajiny.  

9.  VPLYVY NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA A OCHRANNÉ PÁSMA *NAPR. 
NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO 
VÝZNAMU, EURÓPSKA SÚSTAVA CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000), 
NÁRODNÉ PARKY, CHRÁNENÉ KRAJINNÉ OBLASTI, CHRÁNENÉ 
VODOHOSPODÁRSKE OBLASTI+, NA ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ 
STABILITY 

9.1  Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma 

Z hľadiska priestorového a funkčného rozvoja sídel možno predpokladať negatívne vplyvy pri 
umiestpovaní nových alebo rozširovanie exitujúcich obytných, rekreačných, výrobných území, pri 
výstavbe dopravnej a technickej infraštruktúry (vodovody, elektrické vedenia, rozvody plynu), 
nevhodne zvolených foriem obhospodarovania lesov - na chránené územia a lokality Natura 2000 
vrátane ich ochranných pásiem, ako aj zásahy do prvkov ÚSES.  

Významný problém predstavuje nadmerné zaťaženie rekreačných území, ktoré sú v rámci kraja 
lokalizované prevažne v podhorských a horských oblastiach, ktoré väčšinou predstavujú niektorú z 
kategórií chránených území. Negatívne dopady predstavuje erózia turistických chodníkov a ich 
rozširovanie, zošliapávanie vegetácie, porušovanie obmedzení, hromadenie odpadkov, nelegálna 
a neregulovaná výstavba, ktorá nerešpektuje únosnosť územia, nerešpektovanie regulatív územných 
plánov v chránených územiach (prípadne ich absencia), nadmerné využívanie vodných zdrojov, 
produkcia odpadov, absencia kanalizácií a čistenia odpadových vôd a pod. Sprievodné negatívne 
vplyvy predstavuje zaťaženie prostredia hlukom a znečistenie ovzdušia dopravou návštevníkov. 
Odstrašujúcim príkladom môže byť Demänovská dolina s intenzívnou koncentráciou investícií 
naakumulovaných do strediska Jasná. Búrlivý stavebný rozvoj v posledných rokoch poznačený značne 
agresívnym prístupom pri presadzovaní si developerských záujmov, koncentrovaný na relatívne 
malom priestore s jednou prístupovou komunikáciou. 

V budúcnosti bude potrebné riešiť výstavbu záchytných parkovísk a riešenia environmentálne 
prijateľných spôsobov dopravy do centier turizmu. Pravdepodobne sa bude musieť pristúpiť aj na 
určité formy regulácie počtu návštevníkov, zákazu vodenia psov v chránených územiach (okrem HZS), 
regulovaním aktivít, ktoré patria skôr do mestského prostredia ako do chránených území (hudobné 
produkcie, ohpostroje a pod.), prísnejším kontrolám dodržiavania opatrení zo strany štátu. Cieľom by 
malo byť podporovanie trvalo udržateľných foriem rekreácie a turizmu.  

Významnejšie negatívne vplyvy je možné očakávať počas realizácie jednotlivých projektov, ktoré 
súvisia s vplyvmi na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva, 
priamymi zábermi biotopov národného a európskeho významu, výrubom drevín, so zvýšeným 
hlukom v dôsledku prejazdov nákladných vozidiel a činnosťou stavebných mechanizmov, tvorbou 
emisií, zvýšenou  prašnosťou, potenciálnym znečistením povrchových a podzemných vôd ropnými 
látkami v prípade havarijných stavov. Na minimalizovanie týchto vplyvov je potrebné, aby bolo 
obdobie výstavby čo najkratšie a sústredené do mimovegetačného a mimohniezdneho obdobia 
väčšiny druhov vtákov, minimalizované prípadné zásahy vo vodných tokoch a ich bezprostredné 
okolie.  
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Obdobiu prípravy projektov je potrebné venovať dostatočnú pozornosť, identifikovať a vyhodnotiť 
prípadné zásahy do chránených území národnej sústavy prípadne európskej sústavy chránených 
území, prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny 
rastúce mimo les v zábere stavby. Vo vyššom stupni projektovej prípravy bude potrebné vypracovať 
hodnotenie vplyvov stavby na životné prostredie v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (EIA) ako aj vyhodnotenie vplyvov na územia sústavy Natura 2000 v zmysle 
článku 6.3 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. 

Kumulatívne a synergické efekty sa zvýrazpujú hlavne v územiach, kde sa realizuje viac investičných 
aktivít naraz. Realizácia projektov líniových dopravných prvkov, ktoré prechádzajú na mnohých 
úsekoch paralelne výrazne ovplyvpuje priechodnosť územím a vytvára sa tak v krajine kumulatívny, 
synergický, multibariérový efekt. A teda aj v prípade, že sú jednotlivé líniové dopravné stavby pre 
živočíchy prekonateľné, ich koncentráciou na jednom mieste sa z nich stáva pre živočíchy 
neprekonateľná bariéra. Významným negatívnym dopadom prispievajúcim k narušeniu konektivity 
krajiny je aj zrastanie sídel. Nevyhnutné bude v dohľadnej dobe vypracovať migračnú štúdiu pre celý 
kraj, zmapovať problémové kolízne miesta, navrhnúť parametre ekoduktov, v rámci ÚPN obcí vytvoriť 
územné rezervy pre navrhované ekodukty. 

Pozitívne možno vnímať návrhy rozvoja a budovania infraštruktúry cyklistickej dopravy ako aj 
verejnej osobnej hromadnej dopravy. Zvyšovaním ich podielu na celkovej doprave je predpoklad 
zníženie podielu automobilovej dopravy a tým pádom aj zníženia celkového znečistenia ovzdušia 
automobilovou dopravou. Cyklistická doprava má pozitívny vplyv na zvýšenie pohybovej aktivity 
obyvateľstva s následným pozitívnym dopadom na jeho zdravie (obezita, kardiovaskulárne choroby a 
podobne). Z pohľadu bezpečnosti prispejú k zníženiu dopravnej nehodovosti, čo sa taktiež pozitívne 
prejaví aj na zdraví obyvateľstva. 

Vzhľadom na rozsiahlosť posudzovaného územia a rámcový charakter návrhov realizácie jednotlivých 
aktivít navrhovaných v koncepte ÚPN R ŽK nie je možné vyhodnotiť konkrétne vplyvy na dotknuté 
chránené územia národnej a európskej sústavy chránených území či prvky ÚSES. Tieto vplyvy bude 
potrebné vyhodnotiť samostatne pre každú aktivitu zvlášť v procese posudzovania vplyvov v zmysle 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení. 

Podrobnejšie boli vplyvy na chránené územia a porovnanie variantov vyhodnotené (kap. III.13.1) pri 
jednotlivých navrhovaných dopravných infraštruktúrnych prvkoch, pri ktorých bolo známe 
trasovanie, príp. boli posúdené v zmysle zákona  č. 24/2006 Z. z.  

ÚPN R ŽK definuje zásady a regulatívy na posilnenie ochrany prírody a tvorby krajiny, vytváranie 
a udržiavania ekologickej stability, ako aj zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, ktoré 
boli premietnuté do navrhovaných opatrení na minimalizáciu a zmiernenie vplyvov na chránené 
územia (kap. C.IV). 

9.2  Primerané posúdenie strategického dokumentu podľa Metodiky 
hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy 
Natura 2000 

Územný plán sa na regionálnej úrovni spracováva v podrobnosti mierky 1: 50 000, čomu zodpovedá 
aj úrovep informácií o území. Strategický dokument nenavrhuje žiadnu novú plochu, pre rozvoj 
urbanizácie. Funkčné využitie a priestorové usporiadanie preberá z územných plánov miest a obcí. 
Plochy pritom generalizuje v kontexte aplikovanej mierky spracovania. Zámery líniových stavieb 
dopravy a technickej infraštruktúry preberá na základe známych rozvojových zámerov, ktoré boli 
posúdené podľa zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA), v rámci ktorých bolo spracované aj primerané 
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posúdenie a na základe hodnotenia vybraný najvhodnejší variant. Taktiež prihliada na závery a 
odporúčania štúdií realizovateľnosti a štúdií uskutočniteľnosti. Pri návrhoch plne rešpektuje 
lokalizáciu prvkov Natura 2000 a v rámci regulatív navrhuje opatrenia na minimalizáciu negatívnych 
dopadov na chránené územia ako aj opatrenia na podporu a zlepšenie stavu prírody v chránených 
územiach, podporu územného systému ekologickej stability, zachovania tradičných foriem osídlenia a 
historických krajinných štruktúr, opatrenia na zachovanie krajinársky a ekologicky hodnotných území 
s rozptýlenou vegetáciou a pod. 

Vzhľadom na vyššie uvedené je zhodnotenie dopadov na územia sústavy Natura 2000 v zmysle 
príslušnej metodiky (Štátnou ochranou prírody SR, Banská Bystrica, 2016) možné len vo forme 
identifikácie prípadných zásahov do konkrétneho územia Natura 2000 bez podrobného vyhodnotenia 
vplyvov navrhovanej činnosti na predmety ochrany týchto území. Strety navrhovaných prvkov 
s územiami Natura 2000 je vyhodnotené v príslušných častiach kap. C.III.13.1. Podrobné 
vyhodnotenie v zmysle uvedenej metodiky je možné až na základe poznania návrhu konkrétnej 
činnosti v príslušnej mierke spracovania a na základe vypracovaného projektu, informácií o návrhu 
použitej výrobnej technológie, informáciách o potrebe vstupov do technológií, záberoch a 
parametroch infraštruktúrnych prvkov a pod.  

10.  VPLYVY NA KULTÚRNE A HISTORICKÉ PAMIATKY, VPLYVY NA 
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ 

Navrhované riešenie Konceptu ÚPN R ŽK vytvára predpoklady pre zabezpečenie ochrany historických, 
umelecko-historických, urbanistických a architektonických hodnôt prostredia. Žiadne zámery, ktoré by 
mohli mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky, či na archeologické náleziská, známe nie sú. 

Ochrana, obnova, využívanie a prezentácia pamiatok a pamiatkových území je upravená zákonom č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Základ historických 
sídelných štruktúr v krajine predstavujú nehnuteľné kultúrne pamiatky. Pri stavebnej činnosti v území 
je potrebné dodržať povinnosť ohlásenia prípadného archeologického nálezu podľa § 40 zákona č. 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, v súlade s § 127 stavebného zákona. V prípade nálezu 
archeologických pamiatok bude potrebné vykonať záchranný prieskum a dodržať súvisiace 
ustanovenia vyplývajúce zo zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. V súlade s 
ustanovením § 30, odsek 4 a § 41, odsek 4 pamiatkového zákona, je potrebné pred začatím 
stavebných prác rešpektovať podmienky kladené v stanovisku vydanom Krajským pamiatkovým 
úradom, v ktorom sú určené podmienky realizácie stavby a podmienky vykonávania archeologického 
výskumu na lokalitách vyznačených v situácii stavby. Časť archeologických výskumov bude 
realizovaná formou záchranných výskumov v predstihu a časť formou sledovania výkopových prác 
počas stavebných prác. 

Porovnanie variantov 

Varianty sú v tomto smere identické. 

11.  VPLYVY NA PALEONTOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ A VÝZNAMNÉ GEOLOGICKÉ 
LOKALITY 

Obdobiu prípravy projektov je potrebné venovať dostatočnú pozornosť, identifikovať a vyhodnotiť 
prípadné vplyvy na paleontologické náleziská a geologické lokality. V prípade, že počas stavebných 
prác dôjde k odkrytiu paleontologických nálezísk, príp. geologicky významných lokalít bude potrebné 
postupovať v zmysle príslušných predpisov. 
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Porovnanie variantov 

Varianty sú v tomto smere identické. 

12.  INÉ VPLYVY 

Iné vplyvy ako boli už uvedené sa nepredpokladajú, môžu sa však objaviť pri plánovaní alebo realizácii 
konkrétnych návrhov prvkov urbanizácie, konkrétnych stavieb dopravnej a technickej infraštruktúry. 
V takých prípadoch bude potrebné postupovať v zmysle príslušných predpisov. 

13.  KOMPLEXNÉ POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH 
VÝZNAMNOSTI, VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A ICH POROVNANIE S 
PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI 

V súlade s cieľmi územného plánovania v zmysle stavebného zákona ÚPN R Žilinského kraja utvára 
predpoklady na zabezpečenie trvalého súladu všetkých prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt 
v území, najmä so zreteľom na starostlivosť o životné prostredie a ochranu jeho hlavných zložiek - 
pôdy, vody a ovzdušia. 
 
Hodnotenie environmentálnych dôsledkov riešenia 

V kontexte adaptácie na klimatické zmeny a ich konkrétnejšie prejavy v ŽK je základným princípom 
pri formovaní rozvoja kraja prierezovo vyhodnocovať a transformovať tieto zmeny do všetkých 
kapitol v ÚPN R ŽK. Predpokladá sa, že vplyv klímy sa prejaví: 

 v zmene režimu zrážok, premenlivosti zrážkových úhrnov (predlžovanie obdobia sucha)  

 vo výskyte povodní, ale aj v silnejšej erózii pôdy, 

 v znižovaní stavu hladiny podzemných vôd (prevencia vedúca k zadržiavaniu vody v krajine,  

 vyšší výskyt búrkových situácií s rizikom vzniku prívalových povodní špeciálne v lokalitách 
s vysokým povrchovým odtokom (hlavne flyšové pásmo), 

 kalamita podkôrneho a drevokazného hmyzu (smrekové lesy), 

 zvyšujúce sa riziko lesných požiarov (uzávery turistických ciest a pohybu v lesnom prostredí). 
 
V ÚPN R ŽK sú v jednotlivých kapitolách formulované opatrenia v oblasti: 

 Ochrany podzemných zásob pitnej vody, ktorá predstavuje jeden z najvýznamnejších 
determinantov rozvoja. 

 Protipovodpovej ochrany ako jedeného z rozhodujúcich faktorov rozvoja nadregionálneho 
významu. 

 Nízkouhlíkového hospodárstva a ekologizácie dopravy (trasovanie dopravných koridorov 
všetkých druhov a foriem dopravy) sú usmerpované prostredníctvom adekvátnych zásad a 
záväzných regulatívov. 

 Ochrany ornej pôdy, ktorá patrí medzi významné rozvojové determinanty. Nové zábery pôdy 
sú podmienené odôvodniteľnými zámermi verejnoprospešného charakteru a tiež je jasne 
stanovená podpora prednostného revitalizovania brownfieldov. 

 Ochrany prírody a krajiny, ekologickej stability územia (rešpektovanie chránených území a 
prvkov ÚSES). 

 Koncepciou rozvoja sídelnej i krajinnej zelene, založiť na princípoch Európskeho dohovoru 
o krajine, s cieľom formovania ekologicky stabilnejšej krajiny. 

 Podpora separovaného zberu, s cieľom znížiť množstvo komunálneho odpadu a množstvo 
odpadu ukladaného na skládky. 



Územný plán regiónu Žilinského kraja 

Správa o hodnotení strategického dokumentu 

 

135 
 

 Vo voľnej krajine podporovanie a ochranu nosných prvkov jej estetickej kvality a typického 
charakteru – prirodzené lesné porasty, aluviálne lúky, nelesná drevinová vegetácia v 
poľnohospodárskej krajine v podobe remízok, medzí, stromoradí, ako aj mokrade a vodné 
toky s brehovými porastmi. 

 
Hodnotenie ekonomických dôsledkov riešenia 

Územný plán regiónu predstavuje dokument, ktorý spolu s ďalšími dokumentami (napr. PHSR) patrí 
medzi strategické koncepčné dokumenty na úrovni regiónu. Predstavuje prierezový dokument, ktorý 
sa usiluje o previazanie územnotechnických opatrení s nástrojmi regionálnej politiky, 
prostredníctvom ktorých je schopný adresnými opatreniami usmerpovať rozvoj kraja do 
„problematickejších“ území. 

Vychádza z cieľov, ktoré bude ÚPN R ŽK pri rozvoji Žilinského samosprávneho kraja riešiť: 

 vytvoriť základný nástroj územného plánovania v súlade s ustanoveniami § 12 stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vo forme územného 
plánu, 

 vytvoriť územné predpoklady pre navrhované aktivity a opatrenia obsiahnuté v prijatých 
strategických dokumentoch a rezortných koncepciách na regionálnej alebo národnej úrovni, 

 vytvoriť nástroj na plnohodnotné zapojenie Žilinského kraja do medzinárodných 
a celoslovenských sídelných, ekologických a hospodárskych štruktúr, 

 usilovať o vyvážený rozvoj kraja z hľadiska sídelných, socioekonomických, 
územnotechnických, environmentálnych a krajinno-ekologických aspektov, 

 stanoviť zásady a regulatívy pre všetky oblasti (štruktúry osídlenia, priemyslu, 
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, vodného hospodárstva, environmentálnej 
ekológie a cestovného ruchu, dopravy, technickej infraštruktúry), 

 podpora a tvorba územných predpokladov pre vznik kreatívnych a inovatívnych foriem 
terciárneho a kvartérneho sektora hospodárstva, na základe postupnej transformácie 
spoločnosti. 

 
Hodnotenie sociálnych dôsledkov riešenia 

Demografický vývoj a jeho štruktúra sú v návrhu chápané ako základný vstupný predpoklad, aj keď 
rozvoj kraja, a to najmä po stránke ekonomickej a sociálnej, ho následne spätne ovplyvpujú. Podľa 
oficiálnej prognóze ŠÚ SR a modelovaného vývoja obyvateľstva do roku 2040 (Šprocha, Vapo, Bleha, 
2019) vyplýva, že okrem regiónu Oravy nastane na takmer celom území ŽK pokles počtu obyvateľov, 
čo bude spôsobené predovšetkým nízkou pôrodnosťou a relatívne vyššou úmrtnosťou v dôsledku 
celkového starnutia populácie. 

Vývoj sídelnej štruktúry bude mať charakter prolongácie aktuálnych urbanistických tendencií na 
princípe vyváženého polycentrického systému osídlenia, tvoreného na základe stanovenia hierarchie 
centier osídlenia (nadregionálnych, regionálnych, subregionálnych), čo umožní zabezpečiť 
rovnomerné pokrytie regiónu službami, vybavenosťou a sociálnou starostlivosťou.  

Koncepcia rozvoja regiónu založená na princípe subsidiarity vytvára predpoklady pre flexibilné 
reagovanie na rôznu dynamiku demografického vývoja a migrácie tým, že počíta s rezervami 
rozvojových plôch v mestách a obciach kraja, ktoré v kontexte rozvoja vníma ako ponukové plochy. 
 
Hodnotenie územno-technických dôsledkov riešenia 

V oblasti rozvoja dopravy sa preferuje riešenie pre zlepšenie dostupnosti centier, zlepšenie kvality 
existujúcej dopravnej infraštruktúry a dobudovanie siete dopravnej infraštruktúry pre zabezpečenie 
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kvality dopravy na úrovni 21. storočia. V súvislosti s tým, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť 
verejnej osobnej doprave, s možnosťou prechodu na IDS.  

Trasovaním nových koridorov nadradenej dopravnej infraštruktúry národného či nadregionálneho 
významu vytvára aj nové stresové javy, ktoré je potrebné následne podľa lokálnych podmienok 
zmierpovať alebo kompenzovať. 

Riešenie v oblasti rozvoja jednotlivých druhov technickej infraštruktúry sleduje ciele vyjadrené v 
rezortných koncepciách, ktoré implementujú aj medzinárodné dohovory. Realizáciou vyjadrených 
zámerov sa vytvára predpoklad pre zabezpečenie rovnocenného hospodárskeho, sociálneho a 
životného prostredia obyvateľov. 

Medzi priority patria požiadavky na zohľadnenie potreby rekultivácie environmentálnych záťaží, 
starých skládok odpadov, ako presadzovanie moderného systému odpadového hospodárstva, 
založeného na technologicky moderných a environmentálne prijateľných riešeniach. 

Platné právne predpisy sú v strategickom dokumente primerane zohľadnené a plne rešpektované. 
Vymedzenie ochranných pásem a špecificky chránených území, ktoré vyplývajú z osobitých 
predpisov, sú v strategickom dokumente integrované v príslušných kapitolách. 

13.1  Komplexné posúdenie vplyvov návrhov verejného dopravného 
vybavenia 

Vzhľadom na značný rozsah časti venovanej dopravnej infraštruktúre v ÚPN R ŽK bolo potrebné jej 
spracovanie v samostatnej kapitole SoH. 

Posudzovaný strategický dokument ÚPN R ŽK rieši koncepciu verejného dopravného vybavenia 
regionálneho významu v dvoch variantoch, ktoré sa v riešení jednotlivých požiadaviek líšia v závislosti 
od celkovej koncepcie návrhu. 

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 rieši 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 
(EIA). V závislosti od prevažujúceho strategického charakteru projektov dopravného sektoru sa kladie 
dôraz na úrovep strategického environmentálneho posudzovania. 

13.1.1  Cestná doprava 

Diaľnica D1 Turany – Hubová 

V prípade stavby diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová, doterajšia dlhá história zásadných zmien 
trasovania diaľnice i aktuálny stav prípravy neumožpujú vykonať kvalifikované odhady termínu 
realizácie stavby tohto úseku diaľnice. Variant 1 predpokladá jeho realizáciu vo výhľadovom období 
až po roku 2040, Variant 2, na základe naliehavosti vyplývajúcej z prognózovaných intenzít dopravy 
v SURDM ŽSK, predpokladá jeho realizáciu v návrhovom období do roku 2040, rozhodne však nie do 
roku 2030 v zmysle požiadaviek EK na dokončenie stavieb Základnej siete TEN-T.  
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Čo sa týka komplexného vyhodnotenia vplyvov - tieto predstavujú hlavne zábery PP, LP, 
zábery biotopov európskeho a národného významu, hluk, imisie, križovanie s prvkami ÚSES 
a územiami národnej a európskej sústavy chránených území.  

Trasa úseku D1 premosťuje rieku Váh na dvoch miestach, ktorá predstavuje územie európskeho 
významu SKUEV0253 Váh a zárovep nadregionálny biokoridor. Mostné objekty predstavujú určitý 
bariérový prvok hlavne pre vtáctvo migrujúce údolím Váhu. Mostné objekty by mali byť vybavené 
prvkami zabrapujúcim stretmi s vtáctvom. Predmety ochrany územia európskeho významu 
SKUEV0253 Váh by nemali byť prevádzkou D1 ohrozené. 

Diaľnica D1 pretína regionálny biokoridor Trusalová – Podhradie. Okrem diaľnice bariérový efekt 
umocpuje aj prítomnosť cesty I/18 a dvojkoľajová železničná trať č. 180 Kraľovany – Vrútky – Žilina. Z 
hľadiska výskytu dopravných kolízií s medveďom hnedým ide o najproblematickejší úsek v uvedenom 
úseku. V predmetnom úseku je plánovaný 250 m široký ekodukt ako kompenzačné opatrenie pri 
výstavbe diaľničného úseku D1 Turany – Hubová.  

Trasa je vedená tunelom popod vrch Kopa, kde boli identifikované prvky: ochranné pásmo (OP) NP 
Veľká Fatra, územie európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra, provincionálne biocentrum Veľká 
Fatra. Z hľadiska vplyvov na uvedené územia ide hlavne o vplyvy hluku a imisná záťaž v blízkosti 
portálov tunela.  

Nosným vplyvom je však riziko ohrozenia vodných zdrojov nachádzajúcich sa v masíve Kopy. Tzv. 
vodná EIA s podrobným hydrologickým prieskumom, ktorú rezort dopravy zadal dodatočne 
vypracovať ako reakciu na podanú súdnu žalobu, zatiaľ ukončená nebola. Z uvedených dôvodov bude 
možné komplexne vyhodnotiť vplyvy až po ukončení procesu EIA.  

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa líšia len v období realizácie. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na 
životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a 
prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na 
zdraví obyvateľstva - z uvedených dôvodov je v tomto smere vhodnejší variant 2. 

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višpové – Dubná Skala 

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višpové – Dubná Skala je úsekom, ktorého výstavba k súčasnému 
roku (2022) trvá 25 rokov. Oficiálne plánovaný termín a sprevádzkovania stavby je plánovaný k roku 
2026, existujú však predpoklady, že prebiehajúca výstavba sa predĺži až do roku 2030. Varianty 1 a 2 
uvažujú s ukončením stavby v rámci návrhového obdobia ÚPN R ŽK do roku 2030.  

Ide o úsek D1, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe. Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, 
zábery biotopov európskeho a národného významu, križovanie s prvkami ÚSES, OP NP Malá Fatra, 
SKCHVU013 Malá Fatra, SKUEV0930 Lúčanská Fatra.  

Trasa D1 je v kontakte s regionálnym biokoridorom Rbk 22 - ekotón Lúčanskej Fatry a západným 
portálom tunela Višpové. Z hľadiska vplyvov ide hlavne o vplyvy hluku a imisná záťaž v blízkosti 
portálov tunela. Bariérový vplyv nepredstavuje taký významný zásah do biokoridoru aby došlo 
k podstatnému zhoršeniu biokoridorových funkcií. Ostatné prvky ÚSES sa nachádzajú v dostatočnej 
vzdialenosti od trasy D1. 

Z hľadiska vplyvov na ochranné pásmo (OP) NP Malá Fatra ide hlavne o vplyvy hluku a imisná záťaž 
v blízkosti východného portálu tunela Višpové, územie nie je v priamom kontakte. 

Z hľadiska vplyvov na SKCHVU013 Malá Fatra ide hlavne o vplyvy hluku a imisná záťaž v blízkosti 
portálov tunela Višpové, nakoľko uvedené územie prekonáva tunel.  

Trasa D1 prechádza tunelom Višpové popod územie SKUEV0930 Lúčanská Fatra – vplyvy na územie 
sa nepredpokladajú. 
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D1 v úseku Lietavská Lúčka - Višpové - Dubná Skala zasahuje do biotopov národného a európskeho 
významu. V celom území sa však nenachádza žiadne chránené územie európskeho významu, ktoré by 
bolo vyhlásené na ochranu biotopov európskeho významu a záberom nedôjde k takým nepriaznivým 
vplyvom, ktoré by mali za následok narušenie integrity území sústavy Natura 2000 (v zmysle smernice 
o biotopoch článku 6.3 a 6.4). Zárovep zostanú zachované vyššie uvedené biotopy na podstatnej časti 
riešeného územia a realizácia navrhovanej činnosti nebude mať negatívne dopady na integritu celej 
lokality. 

Najväčším problémom stavby už od začiatku (razenie prieskumnej štôlne) je intenzívne odvodnenie 
masívu Lúčanskej časti Malej Fatry v rozsahu cca 300 l/s. V súčasnosti sa táto voda odvádza cez 
systém usadzovacích nádrží do potoka na strane Dubnej Skaly. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia 
bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie 
hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová 

Ide o úsek D1, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe. Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, 
križovanie s prvkami ÚSES, OP NP Veľká Fatra, SKUEV0253 Váh.  

Na začiatku úseku D1 trasa prechádza cez ochranné pásmo (OP) NP Veľká Fatra. V blízkosti rieky Váh 
tu je lokalizovaná križovatka Hubová. Dochádza k záberom PP pomerne veľkého rozsahu a územie 
v mieste križovatky nebude plniť pôvodnú funkciu – išlo o lúčny porast v ohybe rieky Váh. 

Trasa D1  Hubová - Ivachnová na dvoch miestach (na začiatku a na konci) premosťuje rieku Váh, ktorá 
predstavuje nadregionálny biokoridor a zárovep územie európskeho významu SKUEV0253 Váh. 
Mostné objekty predstavujú určitý bariérový prvok hlavne pre vtáctvo migrujúce údolím Váhu. 
Mostné objekty by mali byť vybavené prvkami zabrapujúcim stretmi s vtáctvom. Predmety ochrany 
územia európskeho významu SKUEV0253 Váh by nemali byť prevádzkou D1 ohrozené. 

Trasa D1 je v kontakte s nadregionálnym biokoridorom Veľká Fatra – Chočské vrchy – Malá Fatra ako 
aj nadregionálnym biokoridorom Ďumbierske Nízke Tatry – Chočské vrchy. V dotknutých úsekoch 
dochádza ku kumulácii niekoľkých líniových dopravných prvkov: cesta I/18, žel. trať č. 180, 
navrhovaná D1 (vo výstavbe). Realizáciou D1 dochádza k zosilneniu bariérového efektu a narušeniu 
koridorovej funkcie prvkov ÚSES. V rámci aktualizovanej dokumentácie RÚSES okresu Ružomberok 
(2013) sú v rámci uvedených biokoridorov navrhované ekodukty. Čiastočné zmiernenie poskytujú 
budované mostné objekty, ktorých parametre by mali umožniť migráciu živočíchov. Po výstavbe by 
mala byť priechodnosť biokoridorov monitorovaná.  

Z hľadiska celkového hodnotenia D1 v úseku Hubová - Ivachnová neboli identifikované výrazné 
negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska prevádzky možno očakávať 
pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles 
emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj 
na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Diaľnica D3 Žilina/Brodno – Kysucké Nové Mesto – Oščadnica 

Variant 1 a 2 sú identické a navrhujú realizáciu výstavby diaľnice D3 v úsekoch Žilina/Brodno – 
Kysucké Nové Mesto – Oščadnica v plnom šírkovom profile v návrhovom horizonte do roku 2040.  
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Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, križovanie s prvkami ÚSES, CHVO Beskydy 
a Javorníky, CHKO Kysuce.  

Trasa D3 zasahuje do západného okraja CHKO Kysuce. Predpokladá sa zásah do biotopov národného 
a európskeho významu. Vzhľadom na okrajový zásah sa nepredpokladajú významnejšie negatívne 
vplyvy na CHKO Kysuce. 

Trasa D3 v posudzovanom úseku zasahuje do nadregionálneho biokoridoru rieky Kysuca, a to jednak 
odstránením brehových porastov pri dvoch premosteniach a jednak plánovanými úpravami koryta 
a brehov rieky. Mostné objekty predstavujú určitý bariérový prvok hlavne pre vtáctvo. Mostné 
objekty by mal byť vybavené prvkami zabrapujúcim stretom s vtáctvom. 

Trasa D3 v posudzovanom úseku zasahuje do lokálneho biokoridoru Vadičovského potoka. Bariérový 
vplyv nepredstavuje taký významný zásah do biokoridoru aby došlo k podstatnému zhoršeniu 
biokoridorových funkcií. 

Trasa D3 pretína západný okraj nadregionálneho biocentra Ľadonhora - Brodnianka. V tomto úseku je 
trasa D3 vedená mostom nad žel. traťou a bariérový efekt D3 nebude tak významný. V pomerne 
úzkom údolí tu však dochádza ku kumulácie zástavby, prítomnosti železničnej trate, cesty I/11 
a hodnoteného úseku D3, čo sa bude prejavovať negatívne na biote hlavne hlukom a imisiami. 

Trasa D3 pretína terestrický nadregionálny biokoridor Škorča - Tábor spájajúci regionálne biocentrá 
Chotárny kopec – Vojtov vrch a Černatín – Skáčková hora – Holý vrch, ďalej terestrický regionálny 
biokoridor Klubina - Chotárny kopec, hydricko-terestrický regionálny biokoridor vodný tok Bystrica a 
terestrický regionálny biokoridor Vysoká nad Kysucou - Oščadnica. Migračnú bariéru na uvedených 
biokoridoroch umocpuje lokalizácia niekoľkých líniových dopravných prvkov: najmä cesta I/11 s 
vysokou intenzitou dopravy, dvojkoľajová železničný trať č. 127 Čadca – Krásno nad Kysucou – Žilina, 
plánovaná diaľnica D3, intenzívna zástavba. 

V zmysle dokumentácie „Katalóg opatrení pre zabezpečenie priechodnosti dopravnej infraštruktúry 
pre živočíchy v pilotnom území Kysuce - Malá Fatra - Strážovské vrchy (6/2019)“ by mal byť v území 
vybudované ekodukty s parametrami pre stredne veľké a veľké cicavce a to v úsekoch Kysucký 
Lieskovec – Povina a Dunajov – Ochodnica. Presnú lokalizáciu a parametre ekoduktu je nevyhnutné 
riešiť v spolupráci so ŠOP SR. V rámci ÚPN je potrebné vytvoriť v tomto priestore územnú rezervu pre 
navrhované ekodukty. 

Celý hodnotený úsek D3 zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka diaľnic nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení.  

Z hľadiska celkového hodnotenia uvedeného úseku D3 bude potrebné venovať dostatočnú pozornosť 
mostným objektom, ktoré by mali spĺpať parametre, ktoré umožpujú bezkolízny prechod živočíchov. 
Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy 
chránených území. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov 
národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Z 
hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia 
bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie 
hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca/Bukov, Svrčinovec križovatka s R5 a I/11 – Skalité - št.hr. SR/PR 

Variant 1 navrhuje pre daný úsek vo výhľadovom období realizovať diaľnicu v plnom šírkovom profile. 
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Variant 2 navrhuje pre daný úsek v návrhovom období realizovať diaľnicu v plnom šírkovom profile. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, križovanie s prvkami ÚSES, a SKUEV0832 
Alúvium Markovho potoka, CHVO Beskydy a Javorníky.  

Trasa D3 pretína územie európskeho významu SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka. Mostný objekt 
má parametre, ktoré umožpujú migráciu druhov a nepredstavuje ohrozenie biotopov a druhov, ktoré 
sú predmetom ochrany územia. 

Trasa D3 pretína terestrický regionálny biokoridor Vysoká nad Kysucou - Oščadnica. Migračnú bariéru 
predstavujú paralelne prebiehajúce cesty I/11 a I/11A s vysokou intenzitou dopravy, plánovaná 
diaľnica D3. Ich bariérový efekt umocpuje aj železničná trať Čadca – Krásno nad Kysucou, ktorá 
predstavuje v rámci Kysúc jeden z dvoch úsekov s najvyššou mortalitou zveri na železnici.  V 
uvedenom úseku by bolo vhodné umiestniť ekodukt ponad železnicu (s vhodným oplotením) a 
zachovať priechodnosť pod mostným objektom na ceste I/11, ktorý je vhodný pre veľké šelmy. 

Trasa D3 pretína hydricko-terestrický nadregionálny biokoridor – vodný tok Kysuca a Čierpanka 
a pretína terestricky nadregionálny biokoridor Veľký Polom – Skalité – Rieka. Okrem diaľnice D3, 
biokoridor pretína aj cesta I/12 a jednokoľajová železničná trať č. 129 Čadca – Skalité (Zwardoo), čím 
dochádza ku kumulácii líniových dopravných prvkov v tomto priestore. Diaľnica D3 významnejšie 
neobmedzuje biokoridorovú funkciu terestrického NRBk a pre všetky typy živočíchov je priechodná, 
nakoľko je v tomto úseku vedená na pilieroch v dostatočnej výške nad terénom. Na ceste I/12 sa v 
dôsledku otvorenia D3 podstatne znížila intenzita dopravy a premávka na železničnej trati č. 129 
Čadca – Skalité (Zwardoo) v tomto úseku je relatívne nízka, preto napriek kumulácii líniových 
dopravných prvkov naďalej ostáva funkcia NRBk zachovaná. Problémom narušenia biokoridoru je 
skôr zástavba IBV a oplocovanie pozemkov, ktorých regulácia je možná len prostredníctvom ÚPD. 

Celý hodnotený úsek D3 zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka diaľnic nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení.  

Z hľadiska celkového hodnotenia D3 neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé 
zložky životného prostredia. Hodnotený úsek síce zasahuje do chráneného územia európskej sústavy 
chránených území, tento však nie je takého rozsahu aby boli ohrozené predmety ochrany územia. 
Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Z hľadiska prevádzky možno 
očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy 
(pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne 
odrazí aj na zdraví obyvateľstva.  

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa líšia len v období realizácie (návrh/výhľad). Z hľadiska prevádzky možno očakávať 
pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy 
(pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa 
pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva - z uvedených dôvodov je v tomto smere vhodnejší 
variant 2. 

Cestný ťah I/65 a I/66, rýchlostná cesta R3 Martin – Rakovo 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom období realizovať rýchlostnú cestu R3 v plnom šírkovom profile 
v úsekoch, Martin križovatka s D1 – Rakovo križovatka s I/65. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, zábery biotopov európskeho a národného významu, prvky 
ÚSES. 
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Trasa R3 pretína regionálny terestrický biokoridor Trebostovo – Záborie, regionálny hydrický 
biokoridor Blatnický potok. Mostné objekty by mali byť navrhnuté s dostatočnou výškou a 
parametrami pre bezkolízny prechod živočíchov. 

Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy 
chránených území. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov 
národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 
Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, 
minimalizovať zásahy v samotných tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na 
ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti 
dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa 
pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Cestný ťah I/65 a I/66, rýchlostná cesta R3 Rakovo – Mošovce 

Variant 1 navrhuje: v návrhovom období realizovať rýchlostnú cestu R3 v plnom šírkovom profile 
v úseku Rakovo križovatka s I/65 – v trase pozdĺž súčasnej I/65 – Mošovce križovatka s I/65. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, zábery biotopov európskeho a národného významu, prvky 
ÚSES. Trasa R3 pretína regionálny terestrický biokoridor Turiec – Veľká Fatra. Trasa R3 prechádza 
v blízkosti CHA Mošovské aleje, ktoré zárovep predstavuje OP NP Veľká Fatra. Priame zásahy do 
území sa nepredpokladajú pôjde skôr o vplyvy hluku a imisií z dopravy.  

Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude 
nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy 
v samotných tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových 
a podzemných vôd. Realizáciou výstavby R3 v tomto úseku a blízkosť trasy cesty I/65 v jej blízkosti 
dochádza ku kumuláci líniových dopravných prvkov, čo bude mať nepriaznivý vplyv na priechodnosť 
územím pre živočíchy. Bude potrebné vyhodnotiť vplyvy na priechodnosť dopravnej infraštruktúry 
pre stredne veľké a veľké cicavce a zrealizovať opatrenia na zmiernenie týchto vplyvov. 

Z hľadiska prevádzky R3 možno očakávať pozitívne vplyvy na obyvateľstvo v dôsledku zvýšenia 
bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie 
hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. Z hľadiska priechodnosti 
územím pre živočíchy sa predpokladajú negatívne vplyvy, ktoré je možné zmierniť realizáciou 
opatrení (vhodné parametre mostných objektov, realizácia ekoduktov a pod.). 

Variant 2 navrhuje: v návrhovom období realizovať rýchlostnú cestu R3 v plnom šírkovom profile 
v úseku Rakovo križovatka s I/65 – v trase súčasnej cesty I/65 – Mošovce križovatka s I/65. Variant 2 
vyvoláva nutnosť realizácie novej súbežnej cesty s R3 v trase II/519 a III/2176. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, zábery biotopov európskeho a národného významu, prvky 
ÚSES. Trasa R3 pretína regionálny terestrický biokoridor Turiec – Veľká Fatra. Trasa R3 prechádza 
v blízkosti CHA Mošovské aleje, ktoré zárovep predstavuje OP NP Veľká Fatra. Priame zásahy do 
území sa nepredpokladajú pôjde skôr o vplyvy hluku a imisií z dopravy. Aj vo variante 2 možno 
predpokladať nepriaznivý vplyv na priechodnosť územím pre živočíchy, preto bude potrebné 
vyhodnotiť vplyvy na priechodnosť dopravnej infraštruktúry pre stredne veľké a veľké cicavce 
a zrealizovať opatrenia na zmiernenie týchto vplyvov. 
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Trasa cesty II/519 (Príbovce) a III/2176 (Moškovec) pretína rieku Turiec, ktorá predstavuje NPR Turiec 
(zárovep aj SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok, Ramsarskú lokalitu medzinárodného významu – 
mokrade Turca a nadregionálny biokoridor). Cesta II/519 pretína regionálne biokoridory – Blatnický 
potok, potok Vríca, regionálny biokoridor – potok Teplica, regionálny terestrický biokoridor Kláštor 
pod Znievom – Mošovce. Mostné objekty by mali byť navrhnuté s dostatočnou výškou a parametrami 
pre bezkolízny prechod živočíchov a vybavený opatreniami proti stretom s vtáctvom. Vzhľadom na to, 
že posudzovaná trasa v tomto úseku už existuje, nie je predpoklad vzniku negatívnych vplyvov na 
biotopy a druhy, ktoré sú predmetom ochrany územia európskeho významu. V prípade, že pôjde o 
kompletnú výmenu mostných objektov s predpokladanými zásahmi do samotného toku a jeho 
bezprostredného okolia bude pred tým potrebné zrealizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia 
sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov 
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 

Vzhľadom na to, že nie je dostatok informácií ohľadom detailov úprav úsekov ciest II/519 (Príbovce) a 
III/2176 (Moškovec), nie je možné identifikovať všetky negatívne vplyvy na jednotlivé zložky 
životného prostredia. Hodnotený úsek zasahuje do chráneného územia národnej sústavy ako aj 
európskej sústavy chránených území. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy 
do biotopov národného a európskeho významu. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať 
zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotnom toku a jeho 
bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Z hľadiska prevádzky R3 možno očakávať pozitívne vplyvy na obyvateľstvo v dôsledku zvýšenia 
bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie 
hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. Z hľadiska priechodnosti 
územím pre živočíchy sa predpokladajú negatívne vplyvy, ktoré je možné zmierniť realizáciou 
opatrení (vhodné parametre mostných objektov, realizácia ekoduktov a pod.). 

Porovnanie variantov: 

Zásadný rozdiel medzi variantom 1 a 2 v spočíva v trasovaní rýchlostnej cesty R3 v úseku Rakovo – 
Mošovce v trase existujúcej cesty I/65 vo variante 2, vo variante 1 je trasa rýchlostnej cesty v 
rovnakom úseku vedená pozdĺž existujúcej cesty I/65.  

Vo variante 1 sa tým vytvára priestorová bariéra v šírke 4 súbežných jazdných pruhov (2 jazdných 
pruhov rýchlostnej cesty a dvoch jazdných pruhov existujúcej cesty v návrhovom období) a 6 
súbežných jazdných pruhov vo výhľadovom období.  

Vo variante 2 zostáva zachovaný súčasný stav trasy rýchlostnej cesty R3 lokalizovanej v trase súčasnej 
cesty I/65 (stavebné úpravy sa budú dotýkať realizácie dôslednej náhrady existujúcich prípojných 
komunikácii za ich mimoúrovpové kríženia s cestou R3 a výstavby mimoúrovpových križovatiek a ich 
pripojení Rakovo a Mošovce) v návrhovom období, vo výhľadovom období bude v tomto úseku 
rýchlostná cesta rozšírená na 4 jazdné pruhy. Súbežná cesta k rýchlostnej ceste R3 je vo variante 2 
plánovaná úpravou trasy ciest II/519 a III/2176 (vplyv popísaný nižšie). 

Vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo v prípade variantu 1 budú významnejšie, ako v prípade 
variantu 2 a to hlavne zábermi pôd a kumuláciou líniových dopravných prvkov, čo bude mať 
nepriaznivý vplyv na priechodnosť územím pre živočíchy.  

Cestný ťah I/65 a I/66, rýchlostná cesta R3 Mošovce – Turčianske Teplice - hr. ŽSK/BBSK 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom období realizovať rýchlostnú cestu R3 v polovičnom šírkovom 
profile v úsekoch, Mošovce križovatka s I/65 - Turčianske Teplice západný obchvat križovatka s novou 
cestou I. tr – Turčianske Teplice/Dolná Štubpa západný obchvat križovatka s I/65 a I/14 – Turček - hr. 
ŽSK/BBSK. 



Územný plán regiónu Žilinského kraja 

Správa o hodnotení strategického dokumentu 

 

143 
 

Variant 1 navrhuje: vo výhľadovom období realizovať rýchlostnú cestu R3 v plnom šírkovom profile 
v úsekoch, Mošovce križovatka s I/65 - Turčianske Teplice západný obchvat križovatka s novou cestou 
I. tr – Turčianske Teplice/Dolná Štubpa západný obchvat križovatka s I/65 a I/14. Pokračovanie 
rýchlostnej cesty R3 mimo územia ŽSK v trase hr. ŽSK/BBSK – Kremnica – Šášovské Podhradie 
križovatka s R1/R2. 

Variant 2 navrhuje: vo výhľadovom období realizovať rýchlostnú cestu R3 v plnom šírkovom profile 
v úsekoch, Mošovce križovatka s I/65 - Turčianske Teplice západný obchvat križovatka s novou cestou 
I. tr – Turčianske Teplice/Dolná Štubpa západný obchvat križovatka s I/65 a I/14 – Turček - hr. 
ŽSK/BBSK. Pokračovanie rýchlostnej cesty R3 mimo územia ŽSK v trase hr. ŽSK/BBSK – Kremnické 
Bane - Banská Bystrica križovatka R1. 

Plný profil rýchlostnej cesty R3 v úseku po križovatku s cestami I/65 a I/14 je vo variante 1 v širšom 
kontexte podmienený rozdelením smerovania dopravy daným uvažovanou realizáciou rýchlostnej 
cesty R1 Ružomberok – Banská Bystrica a smerovaním rýchlostnej cesty R3 na Kremnicu a Šášovské 
Podhradie. Vo variante 2, bez realizácie rýchlostnej cesty R1 Ružomberok – Banská Bystrica, 
predstavuje rýchlostná cesta R3 smerovaná na území BBSK priamo do Banskej Bystrice, 
univerzálnejšie riešenie s prevzatím vyšších podielov intenzity cestnej dopravy a s vyššími nárokmi na 
jej kapacitné zabezpečenie. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, prvky ÚSES, maloplošné CHÚ, územie Natura 2000. Trasa R3 
prechádza v blízkosti CHA Diviacke kruhy, priame zásahy do územia sa nepredpokladajú pôjde skôr 
o vplyvy hluku a imisií z dopravy. Trasa R3 pretína rieku Turiec, ktorá predstavuje NPR Turiec (zárovep 
aj SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok, Ramsarskú lokalitu medzinárodného významu – mokrade 
Turca a nadregionálne biocentrum. Trasa pretína regionálny biokoridor – potok Teplica, regionálny 
biokoridor – Kremnické vrchy - Flochová, nadregionálny biokoridor – Kremnické vrchy.  

Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude 
nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy 
v samotných tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových 
a podzemných vôd. Bude potrebné vyhodnotiť vplyvy na priechodnosť dopravnej infraštruktúry pre 
stredne veľké a veľké cicavce. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti 
dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa 
pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo na území ŽSK 
takmer identické, líšia sa len v tom, že variant 1 je trasovaný po križovatku s I/65 a I/14 v 4-
pruhovom usporiadaní (následne po hranicu krajov v 2 pruhovom priečnom usporiadaní) a variant 
2 je trasovaný až na hr. ŽSK/BBSK vo 4 pruhovom priečnom usporiadaní, s čím súvisia mierne 
väčšie nároky variantu 2 na zábery PP, LP. V ďalšom trasovaní na území BBSK sa varianty líšia 
v trasovaní. Hodnotenie variantov na území BBSK nie je súčasťou predmetnej SoH. 

Cesta I/65, I/65d, cesta súbežná s rýchlostnou cestou R3 

Variant 1 navrhuje: vybudovanie novej R3 bez úprav ciest I/65 a II/519 (vplyvy variantu 1 sú popísané 
vyššie pri jednotlivých úsekoch novej trasy R3). 

Variant 2 navrhuje:  

a) I/65d, vo výhľadovom období realizovať rozšírenie cesty o 2.jazdný pás, Martin križovatka s MC 
Robotnícka – Košťany nad Turcom križovatka so súčasnou I/65, v kategórii MZ 15,5/60, 
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b) I/65, v návrhovom období realizovať preložku cesty I/65 v trase rekonštruovanej II/519, Príbovce 
križovatka so súčasnou cestou I/65 - Moškovec križovatka s III/2176, v kategórii C 9,5/60, 

c) I/65, v návrhovom období realizovať preložku cesty I/65 v trase rekonštruovanej III/2176, 
Moškovec križovatka s II/519 – Borcová - nové cestné pripojenie - Mošovce križovatka s rýchlostnou 
cestou R3, v kategórii C 9,5/60 

Vo variante 2 trasa pretína regionálny terestrický biokoridor Trebostovo – Záborie, regionálny 
hydrický biokoridor Blatnický potok. Mostné objekty by mali byť navrhnuté s dostatočnou výškou a 
parametrami pre bezkolízny prechod živočíchov. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, zábery biotopov európskeho a národného významu, prvky 
ÚSES, maloplošné CHÚ. Trasa cesty II/519 (Príbovce) a III/2176 (Moškovec) pretína rieku Turiec, ktorá 
predstavuje NPR Turiec (zárovep aj SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok, Ramsarskú lokalitu 
medzinárodného významu – mokrade Turca a nadregionálny biokoridor). Cesta II/519 pretína 
regionálny biokoridor – potok Vríca, regionálny biokoridor – potok Teplica, regionálny terestrický 
biokoridor Kláštor pod Znievom – Mošovce. Mostné objekty by mali byť navrhnuté s dostatočnou 
výškou a parametrami pre bezkolízny prechod živočíchov a vybavený opatreniami proti stretom s 
vtáctvom. Vzhľadom na to, že posudzovaná trasa v tomto úseku už existuje, nie je predpoklad vzniku 
negatívnych vplyvov na biotopy a druhy, ktoré sú predmetom ochrany územia európskeho významu. 
V prípade, že pôjde o kompletnú výmenu mostných objektov s predpokladanými zásahmi do 
samotného toku a jeho bezprostredného okolia bude pred tým potrebné zrealizovať hodnotenie 
vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS 
o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a inventarizovať dreviny rastúce 
mimo les v zábere stavby. 

Vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je dostatok informácií ohľadom detailov úprav uvedených úsekov 
ciest, nie je možné identifikovať všetky negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. 
Hodnotený úsek zasahuje do chráneného územia národnej sústavy ako aj európskej sústavy 
chránených území. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov 
národného a európskeho významu. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, 
minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotnom toku a jeho bezprostrednom 
okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Z hľadiska porovnania variantov sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo v prípade variantu 
1 významnejšie ako v prípade variantu 2.  

Rýchlostná cesta R1, križovatky a privádzače, súbežná cesta I/59  

Vzhľadom na skutočnosť, že zodpovedný rezort dopravy v príprave technickej, dopravnej 
a environmentálnej dokumentácie stavby rýchlostnej cesty R1 nepokračoval, Záverečné stanovisko č. 
2354/2010-3.4/ml, podmiepujúce výstavbu rýchlostnej cesty R1 udelením inštitútu vyššieho 
verejného záujmu, bolo po siedmych rokoch expirované. V súčasnosti neexistuje právoplatne 
identifikovateľná trasa rýchlostnej cesty R1 v úseku Slovenská Ľupča – Korytnica – Ružomberok/juh.  

Variant 1 preto vo svojom riešení uvádza rýchlostnú cestu R1 len v úseku križovatka s I/59 
Ružomberok/juh – križovatka s I/18 Ružomberok/východ – v trase existujúcej cesty I/18 – križovatka 
s D1 Ivachnová/Západ (vplyvy sú uvedené nižšie).  

Rýchlostná cesta R1 nie je zaradená do Variantu 2 Konceptu ÚPN R ŽK. Vo Variante 2 sa usporiadanie 
rýchlostných ciest odvíja od odporučeného variantu SURDM ŽSK (v Koncepte SURDM ŽSK pod 
názvom Gravitačný variant), ktorý vzhľadom na záujmy ochrany prírody území Natura 2000 
a vzhľadom na prirodzené smerovanie cestnej dopravy cez urbanizované územie neuvažuje 
s rýchlostnou cestou R1 a s cestou E77 v koridore Ružomberok – Banská Bystrica. 
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Napriek tomu, že v súčasnosti neexistuje právoplatne identifikovateľná trasa rýchlostnej cesty R1 
v úseku Slovenská Ľupča – Korytnica – Ružomberok/juh je možné predpokladať že realizáciou 
rýchlostnej cesty R1 so súbežnou cestou I/59 sa vytvoria podmienky na intenzívnu urbanizáciu 900 m 
širokého územného pásu medzi Ružomberkom a Korytnicou na území ŽSK, ktorá si vyžiada zábery PP, 
LP, zábery biotopov európskeho a národného významu, zásahy do veľkoplošných chránených území 
NP Nízke Tatry, NP Veľká Fatra (vrátane OP NP), zásahy do území národnej a európskej sústavy 
chránených území (napr.: SKUEV0164 Revúca, CHA Revúca, SKCHVU033 Veľká Fatra, SKUEV0198 
Zvolen, SKCHVU018 Nízke Tatry, SKUEV0302 Ďumbierske Tatry), zásahy do prvkov ÚSES (napr.: 
biocentrum provincionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, hydricko-terestrický regionálny 
biokoridor – vodný tok Revúca, nadregionálny biokoridor Ďumbierske Nízke Tatry – Veľká Fatra, 
regionálny biokoridor Ďumbierske Nízke Tatry – Zvolen).  

Porovnaním na jednej strane predpokladaných negatívnych vplyvov a na druhej strane benefitov 
realizácie výstavby R1 v úseku Slovenská Ľupča – Korytnica – Ružomberok/juh je možné sa 
prikloniť skôr k tzv. nulovému variantu, t.j. súčasnému stavu.  

Cesta I/11 št. hr. SR/ČR – Svrčinovec, rýchlostná cesta R5 

Variant 1 a 2 sú identické. V návrhovom období realizovať v plnom šírkovom profile rýchlostnú cestu 
R5 v úseku št. hr. SR/ČR – Svrčinovec križovatka s D3, vrátane ekoduktu Zelený most nad železničnou 
traťou, rýchlostnou cestou R5 a cestou I/11. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, križovanie s prvkami ÚSES, CHVO Beskydy a 
Javorníky.  

Trasa R5 pretína terestrický nadregionálny biokoridor Veľký Polom – Skalité - Rieka. V pomerne 
úzkom priestore je kumulácia viacerých líniových prvkov: cesta I/11, dvojkoľajová železničná trať č. 
127 Žilina - Čadca – št. hranica SR/ČR, plánovaná R5. V rámci uvedeného úseku bol identifikovaný 
migračný koridor, v rámci ktorého je navrhovaný ekodukt, ktorý by mal byť realizovaný v zmysle TP 
067 aby plnil svoju funkciu a zmiernil negatívne dopady na migráciu živočíchov.  

Celý hodnotený úsek R5 zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka rýchlostných 
ciest nie je v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné 
opatrenia na ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej 
akumulácie vôd v platnom znení.  

Z hľadiska celkového hodnotenia R5 neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé 
zložky životného prostredia. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej 
sústavy ani európskej sústavy chránených území. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať 
prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce 
mimo les v zábere stavby. Vzhľadom na kumuláciu 3 líniových prvkov (R5, cesta I/11 a železnice) bude 
potrebné sledovať prípadné zvýšené kolízie dopravných prostriedkov so zverou. Z hľadiska prevádzky 
možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti 
dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa 
pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Cesta I/18, cesta súbežná s diaľnicou D1, Žilina - Teplička nad Váhom - Gbeľany 

Variant 1 a 2 navrhuje: V návrhovom období realizovať preložku cesty I/18, Žilina/Na Horevaží 
križovatka s I/60 - Teplička nad Váhom - Gbeľany nová križovatka s II/583, v trase súčasnej cesty 
II/583A, v kategórii MZ 21,5/70, zmena zaradenia do tried ciest.  
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Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, hluk, imisie, nepriame vplyvy na nadregionálny biokoridor rieku 
Váh. Z hľadiska celkového hodnotenia návrhov neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na 
jednotlivé zložky životného prostredia. Pred samotnou výstavbou bude nevyhnutné spracovať 
vyhodnotenie parametrov a lokalizáciu mostného objektu vo vzťahu k bezkolíznej priechodnosti pre 
živočíchy. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného 
a európskeho významu a aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 
v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby 
bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy 
v samotných tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových 
a podzemných vôd. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Cesta I/18, cesta súbežná s diaľnicou D1, VD Žilina 

Variant 1 navrhuje: V návrhovom období realizovať preložku cesty I/18, Gbeľany nová križovatka s 
II/583 - premostenie vodnej nádrž VD Žilina - Strečno/Zlatné križovatka so súčasnou I/18.  

Variant 2 navrhuje: V návrhovom období peáž s realizovanou preložkou cesty I/18, Gbeľany nová 
križovatka s II/583 - premostenie vodnej nádrž VD Žilina - Strečno/Zlatné križovatka so súčasnou I/18. 
Úsek je súčasťou Severovýchodného prepojenia diaľnic D1 a D3. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, hluk, imisie, križovanie s prvkami ÚSES. Trasa pretína 
nadregionálny biokoridor rieku Váh. Mostný objekt predstavuje určitý bariérový prvok hlavne pre 
vtáctvo, preto by mal byť vybavený prvkami zabrapujúcim stretom s vtáctvom. 

Z hľadiska celkového hodnotenia návrhov neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na 
jednotlivé zložky životného prostredia. Pred samotnou výstavbou bude nevyhnutné spracovať 
vyhodnotenie parametrov a lokalizáciu mostného objektu vo vzťahu k bezkolíznej priechodnosti pre 
živočíchy. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného 
a európskeho významu a aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 
v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby 
bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy 
v samotných tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových 
a podzemných vôd. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Cesta I/18, cesta súbežná s diaľnicou D1 (Variant 1)  /  Cesta I/64 (Variant 2), Žilina IV Okruh Východ 

Variant 1 navrhuje: v návrhovom období realizovať stavbu nového úseku I/18 Žilina IV Okruh Východ, 
Žilina/Bytčica križovatka privadzač – Žilina/Rosinky križovatka s MC Vysokoškolákov – Žilina/Hruštiny 
križovatka s I/18, v kategórii MR 25,0/80. Rozdielne pomenovanie je podmienené vo Variante 1 
súvislosťami s pretriedením cesty I/64 v KURS. 

Variant 2 navrhuje: v návrhovom období realizovať stavbu nového úseku I/64 Žilina IV Okruh Východ, 
Žilina/Bytčica križovatka I/64b – Žilina/Rosinky križovatka s MC Vysokoškolákov – Žilina/Hruštiny 
križovatka s I/18, v kategórii MR 25,0/80. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie. Z hľadiska celkového hodnotenia 
posudzovaného úseku neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného 
prostredia. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani 
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európskej sústavy chránených území. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy 
do biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere 
stavby. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku 
zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne 
zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Cesta I/18, cesta súbežná s diaľnicou D1, Liptovský Mikuláš 

Variant 1 dané preložky nerieši (súčasný stav). 

Variant 2 navrhuje: v návrhovom období realizovať preložku cesty I/18, Liptovský Mikuláš/Benice – 
Liptovský Mikuláš/Palúdzka – peáž s preložkou cesty II/584 – Liptovský Mikuláš/Demänová križovatka 
s  II/584 – Liptovský Mikuláš/Stošice, v kategórii MZ 14,0/60, súbežná cesta s pripravovanou 
preložkou železničnej trate.  

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie. Trasa prechádza severným okrajom OP NP 
Nízke Tatry a pretína nadregionálny biokoridor – rieka Váh. Mostný objekt by mali byť navrhnutý 
s dostatočnou výškou a parametrami pre bezkolízny prechod živočíchov a vybavený opatreniami 
proti stretom s vtáctvom. 

Z hľadiska celkového hodnotenia návrhov neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na 
jednotlivé zložky životného prostredia. Pred samotnou výstavbou bude nevyhnutné spracovať 
vyhodnotenie parametrov a lokalizáciu mostného objektu vo vzťahu k bezkolíznej priechodnosti pre 
živočíchy. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného 
a európskeho významu a aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 
v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby 
bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy 
v samotných tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových 
a podzemných vôd. 

V prípade variantu 2 (preložky ciest I/18 a II/584) pôjde o mierne významnejší vplyv hlavne čo sa 
týka trvalých záberov, nakoľko uvedené preložky chýbajú vo variante 1. Na druhej strane realizácia 
variantu 2 bude mať pozitívny vplyv na obyvateľstvo vo forme preložiek ciest a modernizácie žel. 
trate. 

Cesta I/18, cesta súbežná s diaľnicou D1, Ružomberok 

Variant 1 navrhuje: V návrhovom období realizovať preložku cesty I/18, Ružomberok východ 
križovatka s R1 – Ivachnová, cesta súbežná s D1 a R1. Vo variante 1 je potrebné realizovať vedľa R1 aj 
súbežnú cestu. 

Variant 2 navrhuje: v návrhovom období realizovať stavebnú úpravu cesty I/18, Ružomberok/východ 
križovatka s preložkou I/59 - peáž s I/59 – Ivachnová západ križovatka s D1, v kategórii C 22,5/80. vo 
Vo variante 2 nie je R1 preto stačí vykonať stavebnú úpravu existujúcej I/18 ktorá v dotknutom úseku 
bude peážou s preložkou I/59. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie. Trasa prechádza severným okrajom OP NP 
Nízke Tatry a pretína regionálny biokoridor Choč - Háj.  

Z hľadiska celkového hodnotenia návrhov neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na 
jednotlivé zložky životného prostredia. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy 
do biotopov národného a európskeho významu a aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia 
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sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov 
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 
Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, 
minimalizovať zásahy v samotných tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na 
ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo sú vplyvy 
variantu 1 mierne významnejšie hlavne čo sa týka trvalých záberov, nakoľko tu bude potrebné 
realizovať vedľa R1 aj súbežnú cestu. Vo variante 2 nie je R1 preto stačí vykonať stavebnú úpravu 
existujúcej I/18 ktorá v dotknutom úseku bude peážou s preložkou I/59. 

Nová cesta I. tr., Severovýchodné prepojenie diaľnic D3 a D1 

Variant 1 dané prepojenie nerieši (súčasný stav). 

Variant 2 navrhuje: vo výhľadovom období realizovať stavbu novej cesty, Kysucké Nové Mesto 
križovatka s diaľnicou D3, cestou I/11 a privadzačom diaľnice D3 – Dolný Vadičov – Kotrčina Lúčka - 
Gbeľany nová križovatka s preložkou cesty I/18 a s cestou II/583; Vo výhľadovom období realizovať 
stavbu novej cesty, Strečno/Zlatné križovatka s I/18 – obchvat Strápavy - Višpové nová križovatka 
s D1. 
Vplyvy predstavujú hlavne: zábery PP, LP, hluk, imisie. Premostenie Váhu predstavuje zásah do NRBk 
rieka Váh, trasa pretína regionálny biokoridor Kazická Kýčera - Ľadonhora. V území neboli 
identifikované žiadne CHÚ národného ani európskeho významu.  

Mostný objekt predstavuje určitý bariérový prvok hlavne pre vtáctvo, preto by mal byť vybavený 
prvkami zabrapujúcim stretom s vtáctvom.  

Celý hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka cesty nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení.  

Z hľadiska celkového hodnotenia návrhov neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na 
jednotlivé zložky životného prostredia. Pred samotnou výstavbou bude nevyhnutné spracovať 
vyhodnotenie parametrov a lokalizáciu mostného objektu vo vzťahu k bezkolíznej priechodnosti pre 
živočíchy. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného 
a európskeho významu a aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 
v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby 
bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy 
v samotných tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových 
a podzemných vôd. 

V dopravných súvislostiach SURDM ŽSK prostredníctvom dopravného modelu preukázal výrazný 
prínos realizácie Severovýchodného prepojenia spočívajúci v odvedení až 80% objemu cestnej 
nákladnej dopravy z existujúcej trasy pripojenia diaľnice D3 na diaľnicu D1. Závažnosť prínosu 
Severovýchodného prepojenia zvyšuje dotyk existujúcej používanej trasy s husto osídlenými 
obytnými okrskami mesta Hliny a Solinky, i s okrskami Budatín a Staré mesto. Realizáciou prepojenia 
a odvedením cestnej nákladnej dopravy do iného koridoru by sa dosiahlo podstatné zníženie hlukovej 
záťaže a imisií škodlivých látok v obytných okrskoch mesta Žilina. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo vzhľadom na 
rozsah variantu 2 významnejšie ako pri variante 1, hlavne čo sa týka záberov pôdy. Vplyvy na CHÚ 
národného ani európskeho významu sa nepredpokladajú. Pozitívom variantu 2 je že významným 
spôsobom prispeje k zníženiu hladiny hluku a emisií škodlivín z dopravy v meste Žilina, prispeje k 
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funkčnosti IDS ŽK a zlepšeniu prepojenia Mestského uzla Žilina s partnerskými Mestskými uzlami 
Ostrava a Bielsko – Biala. 

Nová Cesta II. tr., IV. okruh mesta Žilina – Západ, cesta súbežná s diaľnicou D1, úsek po Bitarovú 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom období realizovať stavbu novej cesty, Žilina/Metro križovatka s 
I/64 - Žilina križovatka s MC Kamenná ulica – Žilina/Bánova - Bitarová križovatka s  III/2101 – Bitarová 
križovatka s III/2099.  

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, prvky ÚSES.  

Trasa v jednom úseku pretína a v ďalšej trase je v kontakte s hydrickým regionálnym biokoridorom - 
vodný tok Rajčianka. Mostný objekt by mal byť navrhnutý s parametrami pre bezkolízny prechod 
živočíchov a vybavený opatreniami proti stretom s vtáctvom.  

Z hľadiska celkového hodnotenia posudzovaného úseku neboli identifikované výrazné negatívne 
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho 
chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území. Pred výstavbou bude 
potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Z hľadiska prevádzky možno očakávať 
pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles 
emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj 
na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Nová Cesta II. tr., IV. okruh mesta Žilina – Západ, cesta súbežná s diaľnicou D1, úsek Bitarová - Dolný 
Hričov 

Variant 1 navrhuje: vo výhľadovom období realizovať rekonštrukciu a preložky cesty v trase súčasnej 
cesty III/2099, Bitarová - Ovčiarsko - križovatka s I/18 Dolný Hričov.  

Variant 2 navrhuje: návrhovom období realizovať rekonštrukciu a preložky cesty v trase súčasnej 
cesty III/2099, Bitarová - Ovčiarsko - križovatka s I/18 Dolný Hričov. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie. Z hľadiska celkového hodnotenia 
posudzovaného úseku neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného 
prostredia. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani 
európskej sústavy chránených území ani do žiadneho prvku ÚSES. Pred výstavbou bude potrebné 
identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať 
dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na 
životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových 
častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví 
obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa líšia len v období realizácie (návrh/výhľad). Z hľadiska prevádzky možno očakávať 
pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy 
(pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa 
pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva - z uvedených dôvodov je v tomto smere vhodnejší 
variant 2. 
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Cestný ťah cesta I/59 št.hr. SR/PR - Trstená – Dolný Kubín a I/70 Dolný Kubín – Kraľovany, rýchlostná 
cesta R3 

Variant 1 a 2 sú identické. V návrhovom období realizovať rýchlostnú cestu R3 v polovičnom šírkovom 
profile v úsekoch Nižná nad Oravou – Sedliacka Dubová, Dolný Kubín juh – Hubová križovatka s D1. 
Vo výhľadovom období realizovať rýchlostnú cestu R3 v polovičnom šírkovom profile v úsekoch št.hr. 
SR/PR – Trstená a Oravský Podzámok – Dolný Kubín juh. Vo výhľadovom období realizovať rýchlostnú 
cestu R3 v plnom šírkovom profile v úseku Dolný Kubín juh – Hubová križovatka s D1. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, zábery biotopov európskeho a národného 
významu, maloplošné CHÚ, CHKO Horná Orava, SKUEV0243 Orava, SKUEV0222 Jelešpa, SKCHVU050 
Chočské vrchy, SKCHVU008 Horná Orava, mokrade medzinárodného významu, prvky ÚSES (napr. 
nadregionálne biocentrum Veľká Fatra – Chočské vrchy – Malá Fatra, regionálne biocentrum Trsteník 
– Šíp, nadregionálny biokoridor Veľká Fatra – Chočské vrchy – Malá Fatra). 

R3 v hodnotených úsekoch zasahuje do biotopov národného a európskeho významu. Okrem 
biotopov, ktoré sa nachádzajú mimo chránené územia dôjde aj k zásahom do biotopov v chránenom 
území európskeho významu SKUEV0243 Orava (dôjde k premosteniu Oravy na 3 miestach), ktoré 
bolo vyhlásené na ochranu biotopov európskeho významu ako aj druhov európskeho významu. 
Územie európskeho významu predstavuje zárovep aj CHA Rieka Orava a Ramsarskú lokalitu 
medzinárodného významu – Rieka Orava a jej prítoky. Vo vyššom stupni projektovej prípravy bude 
potrebné aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 
a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Pred 
výstavbou bude potrebné identifikovať a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 

Trasa R3 je vedená v blízkosti (kontakte) s ochranným pásmom NPR Bielska skala. Vo vyššom stupni 
projektovej prípravy bude potrebné vyhodnotiť vplyvy zásahov do biotopov a chránených druhov 
v prípade zásahu do OP NPR. 

Trasa R3 pretína na 3 miestach rieku Oravu, ktorá predstavuje biokoridor nadregionálneho významu, 
biocentrum regionálneho významu – Bielska skala, regionálne biokoridory – Studený potok, vodný 
tok Oravica, Osičiny – Bielska skala, Tatry – Kopec - Budín. Všetky mostné objekty by mali byť 
navrhnuté s dostatočnou výškou a parametrami pre bezkolízny prechod živočíchov a minimalizovanie 
zásahov v samotnom toku Oravy a Studeného potoka. Mostné objekty predstavujú určitý bariérový 
prvok hlavne pre vtáctvo, preto by mali byť vybavené prvkami zabrapujúcim stretom s vtáctvom. 
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať možnému ohrozeniu kvality vody v tokoch a ich 
bezprostrednom okolí. V rámci aktualizovanej dokumentácie RÚSES okresov Dolný Kubín (2010) 
a Tvrdošín (2013) sú v rámci uvedených biokoridorov navrhované ekodukty. Ich lokalizáciu 
a parametre bude potrebné prekonzultovať so ŠOP SR. 

Z hľadiska celkového hodnotenia R3 v uvedených úsekoch boli identifikované potenciálne negatívne 
vplyvy na chránené územie – rieka Orava, ktoré predstavuje mimoriadne cenné územie národnej 
a európskej sústavy chránených území. Zárovep predstavuje biokoridor nadregionálneho významu. 
Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, 
minimalizovať zásahy v samotnom toku a jeho bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na 
ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Cesta I/59 Ružomberok 

Variant 1 navrhuje:  

V návrhovom období realizovať preložku cesty - rýchlostná cesta R1 v úseku Ružomberok/Biely Potok 
juh – Ružomberok východ križovatka s I/18.  
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V návrhovom období realizovať preložku cesty - rýchlostná cesta R1 v úseku Ružomberok východ 
križovatka s I/18 - v trase I/18 - Ivachnová západ križovatka s D1, v kategórii R 24,5/100 (80).  

Variant 2 navrhuje:  

V návrhovom období realizovať preložku cesty I/59 (v rovnakej trase ako R1 vo variante 1), 
Ružomberok/juh križovatka so súčasnou cestou I/59 - Ružomberok/východ križovatka s I/18  

V návrhovom období realizovať preložku cesty I/59 - peáž s I/18 v jej súčasnej trase – Ivachnová 
západ križovatka s D1, v kategórii C 22,5/100 (80). 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, zásah do OP NP Nízke Tatry, kontakt 
s regionálnym biokoridorom Revúca.  

Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 
6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotných 
tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Vo variante 1 je situovanie rýchlostnej cesty R1 v úseku Ružomberok východ križovatka s I/18 - v 
trase I/18 - Ivachnová západ križovatka s D1 vyžiada realizovať novú súbežnú komunikáciu 
s rýchlostnou cestou R1. Z uvedeného dôvodu vznikne významná priestorová bariéra šiestich 
jazdných pruhov (4 jazdné pruhy rýchlostnej cesty R1 a 2 jazdné pruhy súbežnej cesty I/18 v peáži 
s I/59) variantu 1 v porovnaní s Variantom 2 (4 jazdné pruhy R1) ktorý si nevyžaduje realizáciu 
súbežnej cesty I/18 v peáži s I/59. 

Realizácia variantu 1 si vyžiada vyššie nároky na trvalé zábery ako pri variante 2. Vo variante 2 
dochádza k zníženiu dopravnej záťaže Ružomberka, nakoľko R1 nie je realizovaná a teda cestná 
nákladná doprava z E77 je presmerovaná na R3. 

Cesta I/59 súbežná s rýchlostnou cestou R3 Horná Orava 

Variant 1 navrhuje: vo výhľadovom období realizovať preložku cesty I/59, št.hr. SR/PR – Trstená. 

Variant 2 navrhuje: vo výhľadovom období realizovať preložku cesty I/59, št. hr. SR/PR - Trstená 
križovatka s R3 – cesta súbežná s R3. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie. Trasa cesty pretína SKUEV0222 Jelešpa, 
regionálny biokoridor – vodný tok Jelešpa, CHKO Horná Orava, SKCHVU008 Horná Orava, Ramsarskú 
lokalitu medzinárodného významu – Mokrade Oravskej kotliny. 

Vo vyššom stupni projektovej prípravy bude potrebné aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na 
územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotnom toku 
a jeho bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Nová cesta I. tr., Turiec – Horná Nitra v trase cestného ťahu III/2183 a II/519, obchvaty obcí a zmena 
zaradenia do tried ciest 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom období realizovať rekonštrukciu cesty III/2183 v úseku 
Turčianske Teplice križovatka s I/65 - Turčianske Teplice križovatka západný obchvat rýchlostnej cesty 
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R3, v kategórii MZ 12,0. V návrhovom období realizovať preložky cesty III/2183 Budiš  a Dubové a 
preložku cesty II/519 Jasenovo – hr. ŽSK/TNSK – (Nitrianske Pravno križovatka s I/64), 
a homogenizovať cestný ťah v kategórii C 9,5/60. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, zábery biotopov európskeho a národného 
významu, prvky ÚSES, maloplošné CHÚ, územie európskeho významu.  

Hodnotený úsek cesty (obchvat obce Dubové) pretína rieku Turiec, ktorá predstavuje NPR Turiec 
(zárovep aj SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok, SKUEV0960 Niva Turca, Ramsarskú lokalitu 
medzinárodného významu – mokrade Turca a nadregionálny biokoridor) a hydricko-terestrický 
biokoridor nadregionálneho významu – vodný tok Jasenica. Mostné objekty by mali byť navrhnuté 
s dostatočnou výškou a parametrami pre bezkolízny prechod živočíchov a vybavený opatreniami 
proti stretom s vtáctvom. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov 
národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 
Hodnotený úsek zasahuje do chráneného územia národnej sústavy ako aj európskej sústavy 
chránených území. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať 
obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotnom toku a jeho bezprostrednom okolí, realizovať 
opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. V prípade zásahov do území Natura 2000 
bude pred tým potrebné zrealizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 
v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti 
dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa 
pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii. 

Cesta II/487 

Variant 1 navrhuje: nová cesta I.tr. v trase cestný ťah II/487, v návrhom období zmena zaradenia do 
tried ciest (Veľké Karlovice) – št.hr. SR/ČR - Makov – Čadca – Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica – 
Oravská Lesná – Ťapešovo – Trstená – Suchá Hora - št. hr. SR/PR – (Chocholov), cesta celoštátnej 
úrovne. Cesta II/487, vo výhľadovom období realizovať obchvaty obcí, Vysoká nad Kysucou, 
Turzovka/Vyšný koniec. Cesta II/487, v návrhovom období realizovať obchvaty obcí, Podvysoká, 
Olešná, Staškov, Raková - Čadca križovatka s I/11. 

Variant 2 navrhuje: vo výhľadovom období realizovať obchvaty obcí, Vysoká nad Kysucou 
Turzovka/Vyšný koniec. V návrhovom období realizovať obchvaty obcí, Podvysoká, Olešná, Staškov, 
Raková, Čadca - Čadca križovatka s  I/11.  

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, prvky ÚSES, CHKO Kysuce, CHVO Beskydy a 
Javorníky. Navrhované obchvaty pretínajú: regionálny biokoridor – rieka Kysuca, nadregionálny 
biokoridor Kysuca.  

Mostné objekty by mali byť navrhnuté s dostatočnou výškou a parametrami pre bezkolízny prechod 
živočíchov a vybavený opatreniami proti stretom s vtáctvom. Pred výstavbou bude potrebné 
identifikovať prípadné zásahy do lokalít výskytu obojživelníkov, biotopov národného a európskeho 
významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude 
nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy 
v samotnom toku a jeho bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových 
a podzemných vôd. 

Časť hodnotených úsekov zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka ciest nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
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ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení.  

Časť hodnotených úsekov zasahuje do CHKO Kysuce. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať 
prípadné zásahy do lokalít výskytu obojživelníkov, biotopov národného a európskeho významu 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotnom toku 
a jeho bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia 
bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie 
hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo takmer 
identické. Rozdiel vo variantoch je v parametroch homogenizácie v úsekoch kde nie sú plánované 
obchvaty obcí a to v prípade V1 ide o kategóriu C 11,5 vo V2 C 9,5. Realizácia variantu 1 si vyžiada 
vyššie nároky na trvalé zábery ako pri variante 2. 

Cesta II/520 

Variant 1 navrhuje: nová cesta I.tr. v trase cestný ťah II/487, II/520. Cesta II/520, vo výhľadovom 
období realizovať obchvaty obcí Zborov nad Bystricou, Tvrdošín, Liesek, Hladovka – Suchá Hora št.hr. 
SR/PR. 

Variant 2 navrhuje:  vo výhľadovom období realizovať obchvaty obcí, Krásno nad Kysucou križovatka s 
D3 - obchvat Zborov nad Bystricou, - obchvat Tvrdošín – Tvrdošín križovatka s  I/59 - obchvat Liesek - 
obchvat Vitanová.  

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, prvky ÚSES, CHKO Kysuce, CHVO Beskydy a 
Javorníky. Navrhované trasy a obchvaty pretínajú: nadregionálny biokoridor Kysuca, terestrický 
regionálny biokoridor  Chotárny kopec – Javorské, hydricko-terestrický regionálny biokoridor – vodný 
tok Bystrica, regionálny biokoridor Klubinský potok, terestrický regionálny biokoridor Lutiša - Veľká 
Rača, terestrický regionálny biokoridor Vychylovka-Harvelka-Riečnica - Veľká Rača, regionálny 
biokoridor – vodný tok Biela Orava, regionálny biokoridor – vodný tok Mútpanka, nadregionálny 
biokoridor Minčol - Oravská priehrada, nadregionálny biokoridor – vodný tok Orava, regionálny 
biokoridor – vodný tok Oravica, regionálny biokoridor – vodný tok Jelešpa. V zmysle dokumentácie 
„Katalóg opatrení pre zabezpečenie priechodnosti dopravnej infraštruktúry pre živočíchy v pilotnom 
území Kysuce - Malá Fatra - Strážovské vrchy (6/2019)“ by mal byť v území medzi obcami Klubina a 
Zborov vybudovaný ekodukt s parametrami pre stredne veľké a veľké cicavce. Presnú lokalizáciu 
a parametre ekoduktu je nevyhnutné riešiť v spolupráci so ŠOP SR. V rámci ÚPN je potrebné vytvoriť 
v tomto priestore územnú rezervu pre navrhovaný ekodukt. Mostné objekty by mali byť navrhnuté 
s dostatočnou výškou a parametrami pre bezkolízny prechod živočíchov a vybavený opatreniami 
proti stretom s vtáctvom. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do lokalít 
výskytu obojživelníkov, biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce 
mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, 
minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotnom toku a jeho bezprostrednom 
okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Osobitnú pozornosť bude potrebné venovať trasovaniu v blízkosti s územiami európskeho významu 
SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou, SKUEV0835 Stredný tok Bystrice, SKUEV0777 Starobystrické 
prenovcové pramenisko, ako aj v blízkosti maloplošných CHÚ – PP Vychylovské prahy a Ramsarské 
lokality medzinárodného významu – Mokrade Oravskej kotliny a Rieka Orava a jej prítoky. 

Časť hodnotených úsekov zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka ciest nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
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ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení.  

Časť hodnotených úsekov zasahuje do CHKO Kysuce a CHKO Horná Orava (územie zárovep 
predstavuje SKCHVU008 Horná Orava). Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy 
do lokalít výskytu obojživelníkov, biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať 
dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú 
pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotnom toku a jeho 
bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia 
bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie 
hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo takmer 
identické. Rozdiel vo variantoch je v parametroch homogenizácie v úsekoch kde nie sú plánované 
obchvaty obcí a to v prípade V1 ide o kategóriu C 11,5 vo V2 C 9,5. Vo V1 sú obchvaty navrhované 
až po Suchú Horu št.hr. SR/PR, na rozdiel od V2, kde sú navrhované len po Vitanovú. Realizácia 
variantu 1 si vyžiada vyššie nároky na trvalé zábery ako pri variante 2. Cesta je trasovaná v území, 
kde sa nachádzajú významné chránené územia z hľadiska národnej ako aj európskej 
a medzinárodnej sústavy chránených území a mokradí, preto bude nevyhnutné venovať osobitnú 
pozornosť prípravy projektov pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do CHÚ 
a biotopov národného a európskeho významu. 

Cesta II/583, II/583 A 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom období realizovať preložku cesty Stráža a obchvaty obcí 
Kraspany a Belá. Vo výhľadovom období realizovať preložku cesty Párnica križovatka s I/70.  

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, prvky ÚSES, prvky národnej a európskej sústavy 
chránených území, CHVO Beskydy a Javorníky.  

Navrhovaný obchvat pretína územie európskeho významu SKUEV0221 Varínka (územie zárovep 
predstavuje PP Krasniansky luh, regionálne biocentrum Krasniansky luh a OP NP Malá Fatra). Vo 
vyššom stupni projektovej prípravy bude potrebné vypracovať hodnotenie vplyvov stavby na územia 
sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov 
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. 

Trasa cesty pretína regionálny hydricko-terestrický biokoridor – potok Varínka. Mostný objekt by mali 
byť navrhnuté s dostatočnou výškou a parametrami pre bezkolízny prechod živočíchov a vybavený 
opatreniami proti stretom s vtáctvom. 

Navrhovaný obchvat pretína koridor, ktorý je situovaný na konci obce Stráža (v smere od Žiliny) a 
jeho šírka dosahuje približne 250 m (využívajú ich stredne veľké a veľké cicavce). Biokoridor je 
ohrozený rozširovaním zástavby. Na ceste bude potrebné umiestniť výstražné dopravné značky s 
cieľom upozorniť vodičov na zvýšenie pozornosti a odporúčané zníženie rýchlosti. Zárovep by bolo 
vhodné v rámci ÚPN vytvoriť v tomto priestore územnú rezervu pre zachovanie koridoru. 

Obchvat Párnice je trasovaný v OP NP Malá Fatra, ktoré zárovep predstavuje chránené vtáčie územie 
SKCHVU013 Malá Fatra, územie európskeho významu SKUEV0252 Malá Fatra (kontakt s územím). 
Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do lokalít výskytu obojživelníkov, 
biotopov národného a európskeho významu a aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia 
sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov 
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby.  
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Obchvat pretína vodný tok Zázrivka, ktorý spolu s riekou Oravou, do ktorej sa pod Párnicou vlieva, 
predstavujú mokraď medzinárodného významu - Rieka Orava a jej prítoky. Mostný objekt by mal byť 
navrhnutý s dostatočnou výškou a parametrami pre bezkolízny prechod živočíchov a vybavený 
opatreniami proti stretom s vtáctvom. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú 
pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotných tokoch a ich 
bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Celý hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka ciest nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení.  

Hodnotené obchvaty obcí zasahujú, resp. sú v kontakte s chránenými územiami národnej sústavy ako 
aj európskej sústavy chránených území. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy 
do lokalít výskytu obojživelníkov, biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať 
dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú 
pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotnom toku a jeho 
bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na obyvateľstvo v dôsledku zvýšenia 
bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie 
hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Cesta II/584 Habovka, Liptovské Matiašovce 

Variant 1 a 2 navrhuje: vo výhľadovom období realizovať obchvaty obcí Habovka a Liptovské 
Matiašovce. 

Vplyvy predstavujú hlavne záber PP, LP, hluk, imisie, kontakt s prvkami ÚSES.  

Trasa obchvatu Habovky je v kontakte s OP TANAP, v kontakte s regionálnym biokoridorom Studený 
potok. Obchvat obce Liptovské Matiašovce pretína vodný tok Suchý potok - hydricko-terestrický 
regionálny biokoridor. 

Z hľadiska celkového hodnotenia úseku neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé 
zložky životného prostredia. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej 
sústavy ani európskej sústavy chránených území. Nie je predpoklad narušenia biokoridorových 
funkcií prvkov ÚSES. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do lokalít výskytu 
obojživelníkov, biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo 
les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať 
obdobie výstavby, minimalizovať zásahy bezprostrednom okolí vodných tokov, realizovať opatrenia 
na ochranu povrchových a podzemných vôd. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy 
na životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a 
prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na 
zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Cesta II/584 Liptovský Mikuláš 

Variant 1 nenavrhuje v tomto úseku žiadnu preložku cesty, nakoľko sa v tomto priestore nenavrhuje 
žiadna preložka železničnej trate. 



Územný plán regiónu Žilinského kraja 

Správa o hodnotení strategického dokumentu 

 

156 
 

Variant 2 navrhuje: v návrhovom období realizovať preložky cesty v úsekoch Liptovský 
Mikuláš/Liptovská Ondrášová – preložka v trase premiestnenej železničnej trate - Liptovský 
Mikuláš/Palúdzka – peáž s preložkou cesty I/18 – Liptovský Mikuláš/Demänová. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, prvky ÚSES, OP NP Nízke Tatry.  

Preložka cesty prechádza v blízkosti severného okraja OP NP Nízke Tatry a pretína regionálny 
biokoridor - tok Jalovčanka a nadregionálny biokoridor – rieka Váh. Mostný objekt by mali byť 
navrhnutý s dostatočnou výškou a parametrami pre bezkolízny prechod živočíchov a vybavený 
opatreniami proti stretom s vtáctvom. 

Z hľadiska celkového hodnotenia posudzovaného úseku neboli identifikované výrazné negatívne 
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho 
chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území. Pred výstavbou bude 
potrebné identifikovať prípadné zásahy do lokalít výskytu obojživelníkov, biotopov národného 
a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby 
bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy 
v samotnom toku a jeho bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových 
a podzemných vôd. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia 
bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie 
hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo variantu 2 
významnejšie ako pri variante 1.  

Cesta II/584 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom období realizovať preložku cesty Liptovský Mikuláš/Demänová. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, hluk, imisie, OP NP Nízke Tatry.  

Trasa cesty prechádza severným okrajom OP NP Nízke Tatry, a v blízkosti CHA Demänovská slatina a 
regionálneho biokoridoru – tok Demänovka. Navrhovaná trasa nezasahuje do žiadneho 
maloplošného chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území. Možno 
predpokladať nepriame vplyvy na CHA a biokoridor. Trasa cesty je lokalizovaná prevažne na ornej 
pôde, na niekoľkých miestach pretína líniové prvky nelesnej drevinnej vegetácie. Pred výstavbou 
bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia 
bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie 
hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Cesta I/64, I/64a, I/64b mimo mesta Žilina 

Variant 1 navrhuje: nová cesta II. tr. v trase I/64, v návrhovom období zmena zaradenia do tried ciest. 
V návrhovom období realizovať homogenizáciu parametrov cesty v trase súčasnej cesty v úseku 
Žilina/Metro - Žilina/Bytčica – Rajecké Teplice – Rajec – hr. ZASK/TNSK – (Nitrianske Pravno). 
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Variant 2 navrhuje: v návrhovom období realizovať preložku cesty I/64, Kľače križovatka so súčasnou 
I/64 - Rajec – Šuja križovatka so súčasnou I/64 a preložku cesty v úseku Fačkovské sedlo – hr. 
ŽSK/TNSK ( – Kľačno). Vo výhľadovom období realizovať preložku cesty Fačkov. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, prvky ÚSES, chránené vtáčie územie, CHVO.  

Trasa v jednom úseku pretína a v ďalšej trase je v kontakte s hydrickým regionálnym biokoridorom - 
vodný tok Rajčianka. Mostný objekt by mal byť navrhnutý s dostatočnou výškou a parametrami pre 
bezkolízny prechod živočíchov a vybavený opatreniami proti stretom s vtáctvom. Trasa zasahuje do 
regionálneho biokoridoru Slnečné skaly – Kozol, regionálneho biokoridoru Sádocký vrch – Kľak a 
nadregionálneho biokoridoru Strážov - Kľak. V období prípravných prác projektov bude potrebné 
vypracovať štúdiu migrácie priechodnosti dopravnej infraštruktúry pre živočíchy a na základe nej 
vykonať úpravu technického riešenia stavby. 

Trasa zasahuje do chráneného vtáčieho územia SKCHVU013 Malá Fatra. Pred výstavbou bude 
potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu 
a aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 a 6.4 
smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotných 
tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Celý hodnotený úsek zasahuje do CHVO Strážovské vrchy. Výstavba a prevádzka ciest nie je v území 
CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu 
vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 
v platnom znení.  

Z hľadiska porovnania variantov, v prípade variantu 1 ide len o homogenizáciu parametrov cesty 
v trase súčasnej cesty, vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo sa predpokladajú len 
minimálne. 

V prípade variantu 2 negatívne vplyvy budú významnejšie ako pri variante 1. Ide hlavne zábery PP, 
LP, hluk, imisie, prvky ÚSES, chránené vtáčie územie, CHVO. Trasa zasahuje do chráneného 
vtáčieho územia SKCHVU013 Malá Fatra a v súčasnosti nie je možné odhadnúť významnosť 
vplyvov. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného 
a európskeho významu a aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000. 
Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na obyvateľstvo v dôsledku zvýšenia 
bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie 
hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva a v tomto smere je 
pozitívnejšie vnímaný variant 2. 

Cesta I/64, úsek Lietavská Lúčka križovatka D1 – Porúbka 

Variant 1 nenavrhuje obchvaty obcí. 

Variant 2 navrhuje: v návrhovom období realizovať obchvat Lietavská Lúčka a Porúbka v úseku, 
Lietavská Lúčka križovatka D1 – Porúbka križovatka so súčasnou trasou cesty I/64, v kategórii MR 
11,5/80. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, prvky ÚSES. Trasa v jednom úseku pretína 
a v ďalšej trase je v kontakte s hydrickým regionálnym biokoridorom - vodný tok Rajčianka. Mostný 
objekt by mal byť navrhnutý s dostatočnou výškou a parametrami pre bezkolízny prechod živočíchov 
a vybavený opatreniami proti stretom s vtáctvom. Trasa prechádza v blízkosti PR Slnečné skaly 
(územie zárvep predstavuje územie európskeho významu SKUEV0667 Slnečné skaly) a v blízkosti PP 
Turská skala. Predpokladajú sa len vplyvy počas obdobia výstavby (hluk, prach, emisie). 
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Z hľadiska celkového hodnotenia posudzovaného úseku neboli identifikované výrazné negatívne 
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho 
chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území. Pred výstavbou bude 
potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Z hľadiska prevádzky možno očakávať 
pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles 
emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj 
na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo variantu 2 
významnejšie hlavne vo forme trvalých a dočasných záberov. Z hľadiska prevádzky možno očakávať 
pozitívne vplyvy na obyvateľstvo v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles 
emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí 
aj na zdraví obyvateľstva a v tomto smere je pozitívnejšie vnímaný variant 2. 

Nová Cesta II. tr., Západné Tatry, zmena zaradenia do tried ciest 

Variant 1 a 2 navrhuje: vo výhľadovom období realizovať preložky a súvislú rekonštrukciu cestného 
ťahu III/2311 a III/2312 (súčasť Tatranského okruhu), Vitanová križovatka s II/520 – Oravice – Zuberec 
križovatka s II/584. 

Preložky predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, prvky ÚSES, TANAP, OP TANAP, SKUEV0307 
Tatry, Ramsarskú lokalitu medzinárodného významu – Rieka Orava a jej prítoky. Trasa zasahuje do 
regionálneho biokoridoru - vodný tok Oravica, do regionálneho terestrického biokoridoru – Skorušina 
– Magura, do regionálneho terestrického biokoridoru Tatry – Skorušina, do regionálneho biokoridoru 
– Studený potok. Mostné objekty by mal byť navrhnuté s dostatočnou výškou a parametrami pre 
bezkolízny prechod živočíchov a vybavený opatreniami proti stretom s vtáctvom. Trasa zasahuje do 
TANAP a jeho ochranného pásma, a je v kontakte s územím európskeho významu SKUEV0307 Tatry. 

Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 
6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotných 
tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 
Mierne zvýšenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie je možné očakávať počas realizácie 
výstavby (hlučnosť, prašnosť a podobne), jedná sa však o krátkodobé vplyvy. Preložky, modernizácia 
a rekonštrukcia jestvujúcich štátnych ciest bude mať priaznivý dopad na zvýšenie bezpečnosti a 
plynulosti dopravného systému, na posilnenie environmentálnych aspektov dopravy, na eliminovanie 
rizík klimatických zmien na cestnú infraštruktúru (zvýšenia únosnosti, odstránenie bodových závad 
vozovky, spevnenie krajníc a svahov cestného telesa, odvodnenie a vybudovanie bezpečnostných 
prvkov dopravnej infraštruktúry. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia 
bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie 
hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Nová cesta II. tr., Vodná nádrž Liptovská Mara, zmena zaradenia do tried ciest 

Variant 1 a 2 navrhuje: vo výhľadovom období realizovať rekonštrukciu a preložky cesty v trase 
cestného ťahu III/2201 a III/2213, Liptovský Michal križovatka s I/18 – Bešepová - Liptovský Potok - 
Liptovská Sielnica križovatka s II/584. 
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Vplyvy predstavujú hlavne: zábery PP, LP, hluk, imisie, prvky ÚSES (NRBc 18 Liptovská Mara, 
nadregionálny biokoridor – rieka Váh, regionálny biokoridor – Suchý potok), SKCHVU050 Chočské 
vrchy, PP Bešepovské travertíny, CHA Sielnický borovicový háj.  

Trasa cesty je navrhovaná v blízkosti vyššie uvedených CHÚ a ÚSES. Rekonštrukcie ciest 
nepredstavujú významnejšie riziko pre predmety ochrany chránených území. Pred výstavbou bude 
potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu 
a aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 a 6.4 
smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotných 
tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Nová cesta II. tr., Horná Orava Novoť, v návrhovom období zmena zaradenia do tried ciest 

Variant 1 navrhuje: v návrhovom období realizovať rekonštrukciu a homogenizáciu parametrov cesty 
v trase cesty III/2270, Zakamenné križovatka s  II/520 – Novoť – (št.hr. SR/PR – Ujsoly), cesta 
nadregionálneho významu. 

Variant 2 nenavrhuje žiadne zmeny, ostáva pôvodný stav ciest. 

Vplyvy predstavujú hlavne: zábery PP, LP, hluk, imisie, CHKO Horná Orava, SKCHVU008 Horná Orava, 
nadregionálny biokoridor Veľká Rača - Pilsko. K záberom a zásahom do CHÚ dôjde pravdepodobne 
len v bezprostrednej blízkosti cesty III/2270, preto nie je predpoklad významného ovplyvnenia CHÚ. 
Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 
6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v tokoch a ich 
bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Variant 2: cesta III/2270 Zakamenné – Novoť – hr. SR/PR ostáva v pôvodnom stave bez zmeny. Vplyvy 
na životné prostredie a obyvateľstvo sa nepredpokladajú, resp. nemenia sa voči súčasnému stavu. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo v prípade 
variantu 1 väčšieho rozsahu. Cieľom návrhu variantu 1 je snaha zmierniť konflikt cesty I/78 
s jadrom mesta Námestovo preradením tried ciest I/78 Ťapešovo – Námestovo – Oravská Polhora 
št.hr. SR/PR do siete ciest II. triedy a zároveň zaradenie do siete ciest II. triedy paralelnej cesty 
III/2270 Zakamenné – Novoť – št.hr. SR/PR. V prípade, že dôjde k nárastu dopravy na uvedenej 
ceste po jej úprave, negatívne sa to prejaví na nárastom hluku a imisií ako aj zdraví obyvateľstva. 

Nová cesta II. tr., Horná Orava Námestovo, v návrhovom období zmena zaradenia do tried ciest 

Variant 1 navrhuje: v návrhovom období realizovať rekonštrukciu a homogenizáciu parametrov cesty 
v trase cesty I/78, Ťapešovo križovatka s II/520 – Námestovo – Oravská Polhora – št. hr. SR/PR. 

Vplyvy predstavujú hlavne: zábery PP, LP, hluk, imisie, prvky ÚSES (regionálne biokoridory Biela 
Orava, Polhoranka, nadregionálny biokoridor Pilsko – Babia hora). Mostné objekty by mal byť 
navrhnuté s dostatočnou výškou a parametrami pre bezkolízny prechod živočíchov a vybavený 
opatreniami proti stretom s vtáctvom. V území boli identifikované CHÚ: CHKO Horná Orava, 
SKCHVU008 Horná Orava, SKUEV0658 Ústie Bielej Oravy, Ramsarská lokalitu medzinárodného 
významu – Mokrade Oravskej kotliny. K záberom a zásahom do CHÚ pravdepodobne nedôjde, 
nakoľko je navrhované len rekonštrukcia a homogenizácia cesty, preto nie je predpoklad 
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významného ovplyvnenia CHÚ. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do 
biotopov národného a európskeho významu a aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia 
sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov 
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 
Obdobiu výstavby bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, 
minimalizovať zásahy v tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu 
povrchových a podzemných vôd.  

Variant 2: I/78, Ťapešovo križovatka s II/520 – Námestovo – Oravská Polhora – št. hr. SR/PR ostáva 
v pôvodnom stave bez zmeny. Vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo sa nepredpokladajú, resp. 
nemenia sa voči súčasnému stavu. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo v prípade 
variantu 1 väčšieho rozsahu. Cieľom návrhu variantu 1 je snaha zmierniť konflikt cesty I/78 
s jadrom mesta Námestovo preradením tried ciest I/78 Ťapešovo – Námestovo – Oravská Polhora 
št.hr. SR/PR do siete ciest II. triedy a zároveň zaradenie do siete ciest II. triedy paralelnej cesty 
III/2270 Zakamenné – Novoť – št.hr. SR/PR. V prípade, že dôjde k nárastu dopravy na uvedenej 
ceste po jej úprave, negatívne sa to prejaví na nárastom hluku a imisií ako aj zdraví obyvateľstva. 

Cesta I/78 

Variant 1 v tomto úseku ponecháva súčasné dopravné prepojenie. 

Variant 2 navrhuje: v návrhovom období realizovať preložku cesty v úseku Oravský Podzámok 
križovatka s I/59 – preložka Sedlo Príslop – Hruštín. Vo výhľadovom období realizovať preložky 
Hruštín, Babín, Lokca – Lokca križovatka s  II/520. 

Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, ÚSES - pretína terestrický nadregionálny 
biokoridor – Minčol – Oravská priehrada.  

Z hľadiska celkového hodnotenia posudzovaného úseku neboli identifikované výrazné negatívne 
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať 
prípadné zásahy do lokalít výskytu obojživelníkov, biotopov národného a európskeho významu 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy vo vodných 
tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia 
bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie 
hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo vzhľadom na 
rozsah variantu 2 významnejšie ako pri variante 1. 

Nová cesta III. tr. Dolné Kysuce, pravobrežná rieky Kysuca 

Variant 1 v tomto úseku nenavrhuje žiadne dopravné prepojenie. 

Variant 2 navrhuje: vo výhľadovom období realizovať stavby nových úsekov cesty III. tr. prepájajúcich 
súčasné cesty III/2014, III/2053, III/2095 a homogenizovať novú cestu III. tr. v úseku Krásno nad 
Kysucou – Dunajov – Ochodnica – Kysucké Nové Mesto – Rudinka – Žilina/Vranie križovatka s 
preložka I/11. 

Vplyvy predstavujú hlavne: zábery PP, LP, hluk, imisie. Trasa pretína prvky ÚSES – regionálny 
biokoridor Kazická Kýčera – Ľadonhora, nadregionálny biokoridor – rieka Kysuca, regionálny 
biokoridor Vrchrieka – Kysuca, nadregionálny biokoridor – Kysucká vrchovina, nadregionálny 
biokoridor – Javorníky, trasa prechádza v blízkosti PR Rochovica (priame vplyvy sa nepredpokladajú).  
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Z hľadiska celkového hodnotenia posudzovaného úseku neboli identifikované výrazné negatívne 
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať 
prípadné zásahy do lokalít výskytu obojživelníkov, biotopov národného a európskeho významu 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy vo vodných 
tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Celý hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka cesty nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení.  

Z hľadiska celkového hodnotenia neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky 
životného prostredia. Z hľadiska prevádzky možno očakávať lokálne zhoršenie stavu životného 
prostredia v dôsledku zvýšenia hluku a emisií, oproti súčasnému stavu. Benefitom môže byť čiastočné 
odľahčenie cesty I/11. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 (súčasný stav) a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo 
v prípade variantu 2 mierne väčšieho rozsahu, na druhej strane je cieľom odľahčenie cesty I/11. 

13.1.2  Železničná doprava 

Konvenčná železničná trať v úsekoch Žilina – Vrútky - Ružomberok - Liptovský Mikuláš/Palúdza, 
Liptovský Hrádok - hr. ŽSK/PSK 

Variant 1 a 2 navrhuje: v návrhovom období realizovať kompletnú modernizáciu konvenčnej 
železničnej a intermodálnej hlavnej trate I. kategórie č. 180 (106 A, 105 A) na traťovú rýchlosť 160 
km/h v úsekoch, Žilina – Vrútky - Ružomberok - Liptovský Mikuláš/Palúdza, Liptovský Hrádok - hr. 
ŽSK/PSK. 

Realizácia úseku Žilina - Vrútky - Kraľovany - Ružomberok 

Modernizácia nebola zatiaľ realizovaná, nakoľko nie je známe presné plánované trasovanie 
modernizovanej trate, súčasne s projektovou dokumentáciou bude potrebné identifikovať územia 
národnej sústavy chránených území, územia Natura 2000 a chránené vodohospodárske územia. Pred 
výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a aktualizovať hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 
6.3 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Obdobiu výstavby bude nevyhnutné 
venovať zvýšenú pozornosť, minimalizovať obdobie výstavby, minimalizovať zásahy v samotných 
tokoch a ich bezprostrednom okolí, realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

Trať v Žiline – pri celulózke prechádza rieku Váh (biokoridor nadregionálneho významu) na pravú 
stranu toku. V oblasti Varína prechádza okrajom územia európskeho významu, tokom Varínka 
(genofondová lokalita Vodný tok Varínka a Struhárep), za Varínom okolo genofondových lokalít 
Asfaltový lom pri Nezbudskej lúčke a Okraj lesa pri Strečne. V Strečnianskom meandri prechádza trať 
cez ochranné pásmo Národného parku Malá Fatra (chránené vtáčie územie Malá Fatra - SKCHVU013, 
regionálny biokoridor Ekotón Krivánskej Fatry, biocentrum Krivánska Malá Fatra, nadregionálny 
biokoridor Prepojenie hrebepom Lúčanskej Fatry), v tomto úseku trať prechádza z pravej na ľavú 
stranu rieky Váh (nadregionálny biokoridor) za Nezbudskou Lúčkou a prekračuje Domašinský 
meander tunelom (NPR Domašinský meander), pravou stranou Váhu v meandri prechádza hranica NP 
Malá Fatra (územie európskeho významu Malá Fatra - SKUEV0252, tiež NPR Starý hrad 
a genofondová lokalita a NPR Krivé, genofondová lokalita Panošina), samotný Váh v tomto úseku 
predstavuje územie európskeho významu Strečnianske meandre Váhu - SKUEV0665. Pred Vrútkami 
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trať prechádza v tesnej blízkosti genofondových lokalít; Za Hoskorou, Pod Dzuranovou, Ústie 
Kozinského potoka a pravý breh Váhu, Dubná skala, Za Váhom. Vo Vrútkach trať prechádza 
nadregionálny biokoridor rieky Turiec, pred Turanmi prechádza rieku Váh (genofondové lokality 
Dolný tok Kantorského potoka, Na pltisku – Medzi medzami, Turany – Dlhé) a medzi Turanmi 
a Krpeľanmi prechádza regionálnym biokoridorom Trusalová – Podhradie (blízko genofondová 
lokalita Turianske rovne, prechádza cez genofondovú lokalitu Hrabiny.  

Kraľoviansky meander prechádza trať po pravej strane Váhu, pri Krpelianskej priehrade prechádza 
hranicou ochranného pásma NP Veľká Fatra a takmer okrajom ochranného pásma NP Malá Fatra 
(genofondová lokalita a PP Šútovská epigenéza). Za vodnou nádržou prechádza tunelom (PP 
Kraľoviansky meander) a ďalej hranicou územia európskeho významu Malá Fatra - SKUEV0252 (NP 
Malá Fatra). V tomto úseku Váh predstavuje územie európskeho významu Váh (SKUEV0253) až po 
vodnú nádrž Bešepová. Za Kraľovanmi prechádza trať rieku Orava (CHA rieka ORAVA – UEV Orava - 
SKUEV0243). Ďalej prechádza hranicou UEV Šíp (SKUEV0252) (OP NP Malá Fatra), v tomto úseku 
prechádza aj okrajom PR Močiar (UEV Močiar - SKUEV0663 a genofondová lokalita). Pred Švošovom 
prechádza trať hranicou biocentra regionálneho významu Havran - Ostré a za Švošovom 
biokoridorom nadregionálneho významu Veľká Fatra – Chočské vrchy – Malá Fatra. Pred Ivachnovou 
trať prechádza okolo (najbližšie menej ako 20 m) prírodnej rezervácie Ivachnovský luh a na severnom 
okraji Bešepovej okolo (najbližšie menej ako 50 m) prírodnej pamiatky Bešepovské travertíny 
a nadregionálnym biokoridorom Ďumbierske Nízke Tatry – Chočské vrchy.  

Keďže úsek trate pretína mnohé chránené územia (národnej aj európskej sústavy) a prvky ÚSES 
prípadne prechádza v ich tesnej blízkosti hlavne v oblasti Strečnianskeho a Kraľovianskeho meandra, 
bude potrebné vypracovať vplyvy na tieto územia a aktualizovať ich hodnotenie podľa 24/2006 Z.z. 
V oblasti križovania trate s tokmi (premostenia) by sa mali vybudovať prvky umožpujúce migráciu 
živočíchov. Zásahy do chránených území a prvkov ÚSES by sa mali minimalizovať a nemali by sa 
v oblasti vysádzať nepôvodné druhy vegetácie. Rovnako je potreba minimalizovať zásahy do tokov 
(korytá, brehy, brehová vegetácia) a realizovať opatrenia na ochranu povrchových a podzemných 
vôd. V intravilánoch miest a obcí by mali byť vybudované protihlukové steny.   

Realizácia úseku Paludza – Liptovský Hrádok 

Modernizácia trate spočíva v skvalitnení jej technických parametrov prostredníctvom zvýšenia jej 
technickej vybavenosti integráciou moderných a progresívnych prvkov. Návrh modernizácie 
traťového úseku súčasne zohľadpuje zvýšenie traťovej rýchlosti na rýchlosť min. 160 km/hod s 
parametrami do 200 km/hod. Súčasný účel a význam činnosti zostanú zachované, tzn. bude 
zachovaný charakter celoštátnej dráhy slúžiacej verejnej železničnej doprave. Navrhované trasovanie 
železničnej trate zohľadpuje jestvujúcu polohu ŽST Liptovský Hrádok, ďalej pokračuje v novej polohe - 
preložka trate začína v sžkm 247,148 (nžkm 240,067) a končí v sžkm 263,476 (nžkm 258,650), 
preložená trať pôjde po ľavej strane rieky Váh.  

Preložená trať bude prechádzať od vodnej nádrže Liptovská Mara až k Liptovskému Jánu pozdĺž 
diaľnice D1. Od západného okraja Liptovského Mikuláša (Palúdzal) bude cez okraj ochranného pásma 
Národného parku Nízke Tatry v úseku dlhom približne 8 km (od Závažnej Poruby tiež cez chránenú 
vodohospodársku oblasť Nízke Tatry), od samotnej hranice parku bude vzdialená viac ako 2 km. 
Hranica chráneného vtáčieho územia a územia európskeho významu Nízke Tatry je viac-menej 
súbežná s hranicou národného parku, maloplošné chránené územia sa v blízkosti novej trate 
nenachádzajú. V oblasti Liptovského Hrádku v súčasnosti prechádza trať po hranici Biosférickej 
rezervácie Tatry. Trať bude prechádzať pri obci Podturep cez biokoridor regionálneho významu rieku 
Váh (v Galovianskej zátoke po jej hranici), v oblasti západného okraja Liptovského Mikuláša cez 
biokoridor regionálneho významu tok Demänovka a pri Liptovskom Hrádku cez biokoridor 
nadregionálneho významu tok Belá. Trať by nemala zasahovať do genofondových lokalít v tejto 
oblasti – Luh pod borovou Siťou, Mokraď Porubského potoka, nárazníková zóna od týchto lokalít by 
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mala byť určená na základe terénneho prieskumu. Trať je v kontakte s územím Biosférickej rezervácie 
Tatry. Upravované a nové premostenia cez biokoridory – toky a ďalšie ľavostranné prítoky Váhu by 
mali umožpovať migráciu živočíchov, rovnako zásah do brehovej vegetácia a úprava korýt týchto 
tokov by sa mali minimalizovať. V oblasti prechodu trate cez obce alebo v ich blízkosti bude potrebné 
vybudovať protihlukové steny (Podturep, Liptovský Ján, Závažná Poruba). Pri modernizácii bude 
potrebné postupovať podľa zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov - 305/2018 Z.z. a dodržiavať obmedzenia a opatrenia na ochranu vôd. 
Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 

Nakoľko sa jedná o modernizáciu technickej infraštruktúry trate možno pri prevádzke očakávať 
skvalitnenie služieb v oblasti verejnej železničnej dopravy čo môže mať vplyv na preferovanie 
verejnej osobnej dopravy nad individuálnou automobilovou dopravou, čo môže mať pozitívny vplyv 
na plynulosť a bezpečnosť dopravy, na zníženie emisií v ovzduší, ako aj zlepšení prístupu dopravy pre 
osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, čo sa priaznivo prejaví aj na zdravotnom stave 
obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Terminál intermodálnej dopravy a zriaďovacej stanice Žilina - Teplička nad Váhom  

Variant 1 a 2 navrhuje : kompletizovať stavbu terminálu intermodálnej dopravy a realizovať dostavbu 
zriaďovacej stanice a  nadväzujúcej železničnej infraštruktúry. 

Hlavným cieľom navrhovanej činnosti je modernizácia technickej infraštruktúry trate, pre dosiahnutie 
parametrov dohody AGC –Európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach (1985) a 
AGTC –Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy (1993), 
keďže železničná trať Žilina –Čadca (je súčasťou VI. PAN-európskeho dopravného koridoru) a 
železničná trať Bratislava –Čierna nad Tisou (leží na koridore č. V. vetve Va) sú zaradené medzi 
tranzitné medzinárodné koridory na území SR, ako súčasť PAN-európskeho dohovoru. Avšak, 
dotknuté úseky nespĺpajú kritériá modernizovaných tratí, ktoré sa Slovenská republika zaviazala 
medzinárodnými dohovormi plniť. Začlenenie je podmienené splnením technických podmienok a 
dosiahnutím parametrov spomínaných dohôd s najväčším dôrazom na rýchlosť prepravy. Ďalším 
účelom navrhovanej činnosti je odstránenie morálne zastaranej nevyužívanej železničnej 
infraštruktúry v ŽST Žilina, zriaďovacej stanici Žilina a ŽST Varín, keďže dpa 4. marca 2012 bola 
spustená prevádzka v novej zriaďovacej stanici Žilina –Teplička. Do druhej novej stanice boli 
presunuté všetky výkony z existujúcich vlakotvorných staníc vo Vrútkach, Žiline a Žiline –zriaďovacej 
stanici. Výstavba by mala byť v štádiu výberu zhotoviteľa stavby a samotná výstavba ukončená v roku 
2021. 

Hodnotený projekt nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani európskej 
sústavy chránených území, žiadneho vodohospodársky chráneného územia. Trať pri Žilinskej teplárni 
a Budatíne prechádza mostným objektom cez nadregionálny biokoridor rieky Váh a tiež prechádza 
relatívne blízko tohto koridoru po celej svojej dĺžke. Trať v oblasti Strážova pretína regionálny 
biokoridor Vodný tok a niva Rajčianky. Stavba by nemala zasiahnuť do biokoridoru pri Vodnom diele 
Žilina a okolitej brehovej vegetácie a tiež do prítokov Kotrčiná a Gbeliansky potok. Okolo biokoridoru 
by malo byť nárazníkové pásmo určené na základe terénneho prieskumu. Rovnako je nežiaduce ďalej 
zasahovať do veľmi zúženej brehovej vegetácie rieky Váh v oblasti obce Strážov. Premostenie trate 
cez tok Varínka, Gbeliansky potok, rieky Váh (pri teplárni a pri Budatíne), tok Rajčianka by malo 
umožpovať migráciu živočíchov. Obec Mojš by mala byť chránená pred hlukom zo zriaďovacej stanice 
protihlukovými stenami. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov 
národného a európskeho významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. 
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Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Vysokorýchlostná železničná trať sever - juh 

Variant 1 a 2 navrhuje vo výhľadovom období realizovať vysokorýchlostnú trať na trase (Katovice-  št. 
hr. SR/PR) - Skalité – Oščadnica - Žilina – hr. ŽSK/TNSK – (Bratislava – št. hr. SR/A Viedep). 

Presné trasovanie vysokorýchlostnej železničnej trate v súčasnosti nie známe, preto bude 
nevyhnutné projektovej príprave venovať dostatočnú pozornosť, vypracovať dokumentáciu 
EIA, identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu a inventarizovať 
dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Vzhľadom na kumuláciu niekoľkých existujúcich a 
navrhovaných líniových dopravných prvkov v tomto priestore bude nevyhnutné zrealizovať opatrenia 
pre zabezpečenie priechodnosti dopravnej infraštruktúry pre živočíchy vo forme ekoduktov s 
parametrami pre stredne veľké a veľké cicavce. Presnú lokalizáciu a parametre ekoduktov je 
nevyhnutné riešiť v spolupráci so ŠOP SR. V rámci ÚPN je potrebné vytvoriť v tomto priestore 
územnú rezervu pre navrhovaný ekodukt. 

Konvenčná železničná trať Krásno nad Kysucou – Čadca - št.hr. SR/PR, v úseku Čadca - Skalité – št.hr. 
SR/PR 

Variant 1 a 2 navrhuje : v návrhovom období realizovať kompletnú modernizáciu konvenčnej 
železničnej a intermodálnej hlavnej trate I. kategórie č. 127 (106 D) a č. 129 (114 B) na traťovú 
rýchlosť 120 km/h, Krásno nad Kysucou – Čadca - št.hr. SR/PR, v úseku Čadca - Skalité – št.hr. SR/PR. 

Projekt bude riešiť modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu 
konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, 
výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, 
s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, zvýšiť úrovep pohodlia 
a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC. 

Vplyvy predstavujú hlavne vplyvy hluku a imisná záťaž, zábery PP, LP, zábery biotopov európskeho 
a národného významu, križovanie s prvkami ÚSES, CHVO Beskydy a Javorníky, kontakt s SKUEV0833 
Sútok Kysuce s Bystricou.  

Trasa železničnej trate pretína terestrický regionálny biokoridor Klokočov – Javorské – Vreščovský 
Beskyd, pretína terestrický nadregionálny biokoridor Veľký Polom – Skalité – Rieka a na niekoľkých 
miestach premosťuje rieku Kysuca, ktorá predstavuje nadregionálny biokoridor. V pomerne úzkom 
priestore je kumulácia viacerých líniových prvkov: cesta I/11, dvojkoľajová železničná trať č. 127 Žilina 
- Čadca – št. hranica SR/ČR, plánovaná R5. V rámci uvedeného úseku bol identifikovaný migračný 
koridor, v rámci ktorého je navrhovaný ekodukt, ktorý by mal byť realizovaný v zmysle TP 067 aby 
plnil svoju funkciu a zmiernil negatívne dopady na migráciu živočíchov.  

Trasa železničnej trate pretína terestrický regionálny biokoridor Vysoká nad Kysucou – Oščadnica. 
Migračnú bariéru predstavujú paralelne prebiehajúce cesty I/11 a I/11A s vysokou intenzitou 
dopravy, plánovaná diaľnica D3. Ich bariérový efekt umocpuje aj železničná trať Čadca – Krásno nad 
Kysucou, ktorá predstavuje v rámci Kysúc jeden z dvoch úsekov s najvyššou mortalitou zveri na 
železnici.  V uvedenom úseku by bolo vhodné umiestniť ekodukt ponad železnicu (s vhodným 
oplotením) a zachovať priechodnosť pod mostným objektom na ceste I/11, ktorý je vhodný pre veľké 
šelmy. 

Mostné objekty predstavujú určitý bariérový prvok hlavne pre vtáctvo viazané na vodné prostredie, 
preto by mali byť vybavené prvkami, ktoré budú minimalizovať prípadné strety s vtáctvom. Bariérový 
vplyv nepredstavuje taký významný zásah do biokoridorov aby došlo k podstatnému zhoršeniu jeho 
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funkcií. V oblasti križovania trate s hydrickými biokoridormi by sa mali vybudovať prvky umožpujúce 
migráciu živočíchov. 

Modernizácia môže predstavovať zásahy do biotopov národného a európskeho významu. Pred 
výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho 
významu a inventarizovať dreviny rastúce mimo les v zábere stavby. Osobitnú pozornosť bude 
potrebné venovať v mieste kontaktu trate s územím európskeho významu SKUEV0833 Sútok Kysuce s 
Bystricou a minimalizovať zásahy do chráneného územia. 

Celý hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka železníc nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení.  

Z hľadiska celkového hodnotenia ide hlavne o vplyvy hluku a imisná záťaž, ktoré sú viazané hlavne na 
obdobie výstavby. Vzhľadom na to, že modernizácia je viazaná na koridor súčasnej trate, nie je 
predpoklad negatívnych vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska budúcej 
prevádzky však skvalitnenie služieb v oblasti verejnej železničnej dopravy čo môže mať vplyv na 
preferovanie verejnej osobnej dopravy nad individuálnou automobilovou dopravou, čo môže mať 
pozitívny vplyv na plynulosť a bezpečnosť dopravy, na zníženie emisií v ovzduší, ako aj zlepšení 
prístupu dopravy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, čo sa priaznivo prejaví aj 
na zdravotnom stave obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Hraničná železničná stanica s významom pre medzinárodnú kombinovanú dopravu Čadca 

Variant 2 nerieši žiadne návrhy (nulový variant).  

Variant 1 navrhuje rekonštrukciu železničnej stanice. 

Projekt rieši rekonštrukciu výpravnej budovy – exteriéru a interiéru (fasáda, strecha, presklené časti). 
Súčasťou bude aj obnova exteriéru ostatných budov v stanici  (administratívne budova, ústredné 
stavadlo a stanovište vonkajšieho výpravcu) a priľahlých spevnených plôch. Projekt má byť ukončený 
v roku 2020. 

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce v rekonštrukcii dopravnej vybavenosti 
(rekonštrukcia železničných budov) možno pri realizácii opatrení očakávať mierne zvýšenie 
nepriaznivých vplyvov na životné prostredie (hlučnosť, prašnosť, odpady a podobne), jedná sa však o 
krátkodobé vplyvy viazané na obdobie rekonštrukcie, lokalizované na samotnú budovu a jej 
bezprostredné okolie. Hodnotený projekt nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej 
sústavy ani európskej sústavy chránených území.  

Z hľadiska prevádzky ide o skvalitnenie služieb v oblasti verejnej železničnej dopravy čo môže mať 
vplyv na preferovanie verejnej osobnej dopravy nad individuálnou automobilovou dopravou, čo 
môže mať pozitívny vplyv na plynulosť a bezpečnosť dopravy, na zníženie emisií v ovzduší, ako aj 
zlepšení prístupu dopravy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, čo sa priaznivo 
prejaví aj na zdravotnom stave obyvateľstva. 

Vzhľadom na to, že vo variante 2 nie sú žiadne návrhy a ostáva súčasný nezmenený stav, t.j. nulový 
variant, možno hodnotiť vplyvy variantu 1 ako významnejšie v porovnaní s variantom 2.  
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Konvenčná železničná trať Vrútky – Dolná Štubpa - Horná Štubpa – hr. ŽSK/BBSK – (Banská Bystrica) 

Vo variante 1 realizovať v návrhovom období revitalizáciu železničnej trate. Vo variante 2 realizovať 
modernizáciu a elektrifikáciu železničnej trate v úseku Vrútky – Dolná Štubpa – Horná Štubpa, 
v návrhovom období  realizovať revitalizáciu železničnej trate  v úseku Horná Štubpa – hr. ŽSK/BBSK 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: Ochranného pásma NP Veľká Fatra, SKUEV0382 
Turiec a Blatnický potok , SKCHVU033 Veľká Fatra, NPR Turiec a jeho OP, Ramsarská lokalita Mokrade 
Turca. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: nadregionálne biocentrum Turiec, regionálne biocentrum 
Medzi vodami, nadregionálny biokoridor Turiec, nadregionálne biokoridory Blatnický potok, Kláštor 
pod Znievom – Mošovce, Trebostovo – Záborie, ekotón Veľkej Fatry. 

Časť hodnoteného úseku zasahuje CHVO Veľká Fatra. Výstavba a prevádzka cyklotrás nie je v území 
CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu 
vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 
v platnom znení. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sa javí ako vhodnejší variant 2 kde dôjde k elektrifikácií trate 
na určitom úseku čoho dôsledkom bude pokles emisií a prachových častí čo sa pozitívne odrazí aj 
na zdraví obyvateľstva. 

Konvenčná železničná trať Horná Štubpa – hr. ŽSK/TNSK – (Prievidza) 

Variant 1 a 2 navrhuje: revitalizáciu železničnej trate, vrátane železničných staníc. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok, NPR Turiec 
a jeho OP, Ramsarská lokalita Mokrade Turca. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: nadregionálne biocentrum Turiec, nadregionálny 
biokoridor Turiec. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Konvenčná železničná trať  Žilina – Rajec 

Variant 2 nerieši žiadne návrhy (nulový variant).  

Variant 1 navrhuje revitalizáciu železničnej trate. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: SKUEV0667 Slnečné skaly, PR Slnečné skaly, PP 
Turská skala, PP Poluvsianská skalná ihla. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: regionálne biocentrum Slnečné skaly, regionálne 
biokoridory Vodný tok a niva Rajčianky, Prepojenie Kozol – Súľovské skaly. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 
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Vzhľadom na to, že vo variante 2 nie sú žiadne návrhy a ostáva súčasný nezmenený stav, t.j. nulový 
variant, možno hodnotiť vplyvy variantu 1 ako významnejšie v porovnaní s variantom 2.  

Konvenčná železničná trať Čadca - Makov 

Vo variante 1 realizovať v návrhovom období revitalizáciu železničnej trate. Vo variante 2 realizovať 
modernizáciu a elektrifikáciu železničnej trate, vrátane železničných staníc. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: CHKO Kysuce, SKUEV0831 Zemanovská sihla. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: nadregionálny biokoridor NRBk II, regionálny biokoridor 
RBk V. 

Časť hodnoteného úseku zasahuje CHVO Beskydy a Javorníky. Výstavba a prevádzka cyklotrás nie je 
v území CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na 
ochranu vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd v platnom znení. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sa javí ako vhodnejší variant 2 kde dôjde k elektrifikácií trate 
na určitom úseku čoho dôsledkom bude pokles emisií a prachových častí čo sa pozitívne odrazí aj 
na zdraví obyvateľstva. 

Konvenčná železničná trať Kraľovany – Trstená 

Vo variante 1 realizovať v návrhovom období revitalizáciu železničnej trate. Vo variante 2 realizovať 
modernizáciu a elektrifikáciu železničnej trate, vrátane železničných staníc. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: NP Malá Fatra a jeho ochranného pásma, 
SKUEV0663 Šíp, SKUEV0243 Orava, SKUEV0253 Váh, SKUEV0252 Malá Fatra, SKCHVU013 Malá Fatra, 
NPR Biela skala e jej OP, CHA Rieka Orava, Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: biosferické biocentrum Malá Fatra, nadregioálne 
biocentrum Šíp, regionálne biocentrá Červená skala, Háj – Kyčera, Osičiny, Párnické štrkoviská, 
nadregionálny biokoridor Rieka Orava, regionálne biokoridory Oravica, Tatry – Kopec – Budín. 

Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sa javí ako vhodnejší variant 2 kde dôjde k elektrifikácií trate 
na určitom úseku čoho dôsledkom bude pokles emisií a prachových častí čo sa pozitívne odrazí aj 
na zdraví obyvateľstva. 

Konvenčná železničná trať Horná Štubpa – hr. ŽSK/BBSK – (Hronská Dúbrava) 

Variant 1 a 2 navrhuje: revitalizáciu železničnej trate, vrátane železničných staníc. 

Predpoklad trasovania v blízkosti, resp. zásah do: SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok, NPR Turiec 
a jeho OP, Ramsarská lokalita Mokrade Turca. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: nadregionálne biocentrum Turiec, nadregionálne 
biokoridory Vodný tok Turiec, Handlová – Turček. 
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Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zníženia 
cestnej  dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), 
čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Terminály kombinovanej dopravy Ružomberok/Lisková, 

Presná lokalizácia terminálu nie je určená. V území sa nachádza územie európskeho významu rieka 
Váh (SKUEV0253), ktorá je zárovep biokoridor nadregionálneho významu. V projektovej príprave 
bude nevyhnutné vypracovať hodnotenie vplyvov na ŽP (EIA) a identifikovať prípadné negatívne 
dopady a navrhnúť opatrenia. 

Z hľadiska prevádzky ide o skvalitnenie služieb v oblasti kombinovanej dopravy, čo môže mať 
pozitívny vplyv na plynulosť a bezpečnosť dopravy, na zníženie emisií v ovzduší. 

Prekladiská kombinovanej dopravy RoLo Trstená. 

Presná lokalizácia prekladiska nie je určená. V území sa nachádza regionálny biokoridor – vodný tok 

Oravica, Ramsarská lokalita – Rieka Orava a jej prítoky. V projektovej príprave bude nevyhnutné 
vypracovať hodnotenie vplyvov na ŽP (EIA) a identifikovať prípadné negatívne dopady a navrhnúť 
opatrenia. 

Z hľadiska prevádzky ide o skvalitnenie služieb v oblasti kombinovanej dopravy, čo môže mať 
pozitívny vplyv na plynulosť a bezpečnosť dopravy, na zníženie emisií v ovzduší. 

 
13.1.3  Letecká doprava 
 
Medzinárodné, verejné, civilné letisko Žilina v k.ú. Dolný Hričov 

Variant 1 a 2 navrhuje: rešpektovať v návrhovom aj výhľadovom období lokalizáciu leteckej 
infraštruktúry, letísk a stavieb v ich ochranných pásmach definovaných Dopravným úradom SR, 
rešpektovať jej funkciu v území, realizovať stavby, rekonštrukcie leteckej infraštruktúry vykonávaná 
na existujúcich pozemkoch. Vo variante 2 sa navyše navrhuje predĺženie vzletovej a pristávacej dráhy 

letiska. Variant 2 navyše navrhuje, predĺženie vzletovej a pristávacej dráhy letiska. 

OP letiska Žilina (okrem ochranného pásma kritické proti laserovému žiareniu) zasahuje do: CHKO 
Strážovské vrchy, SKUEV0256 Strážovské vrchy, SKCHVU028 Strážovské vrchy, NPR Súľovské skaly 
a jeho ochranného pásmo, PR Rochovica, PP Súľovský hrádok, PP Hričovská skalná ihla, PP Hričovské 
rify. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: nadregionálne biocentrá Súľovské skaly, Ľadonhora – 
Brodnianka, regionálne biocentrá Kľukany, Saksová – Veľká skala, Buková, Vrchová, Váh pri 
Predmieri, nadregionálne biokoridory Rieka Váh, Rieka Kysuca, prepojenie Súľovské skaly – 
Ľadonhora, , regionálne biokoridory ekotón Nízkych Javorníkov Mikšová - Lalinok, Kazická Kýčera – 
Rochovica, ekotón Súľovských vrchov a severného okraja Strážovských vrchov, Javorníky, údolie 
a vodný tok Rovnianky, údolie a vodný tok Petrovičky,  ako aj do biotopov národného a európskeho 
významu. 

Časť ochranného pásma zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Prevádzka letiska nie je v území 
CHVO obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu 
vôd definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 
v platnom znení. 
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V prípade rozširovania letiska, resp. zvyšovania kapacity bude potrebné vypracovať hlukovú štúdiu a 
podrobne vyhodnotiť vplyvy na dotknuté obyvateľstvo v blízkosti letiska. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo významnejšie 
vo variante 2 kde sa navrhuje predĺženie vzletovej a pristávacej dráhy letiska. 

Medzinárodné, verejné, civilné letisko Jasná v k.ú. Dúbrava 

Variant 1 a 2 navrhuje: rešpektovať v návrhovom aj výhľadovom období lokalizáciu leteckej 
infraštruktúry, letísk a stavieb v ich ochranných pásmach definovaných Dopravným úradom SR, 
rešpektovať jej funkciu v území, realizovať stavby, rekonštrukcie leteckej infraštruktúry vykonávaná 
na existujúcich pozemkoch.  

OP letiska Žilina zasahuje do: ochranného pásma NP Nízke Tatry a ochranné pásma NP Veľká Fatra, 
SKUEV0060 Chraste. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES : regionálne biokoridor Chraste, ako aj do biotopov 
národného a európskeho významu. 

V prípade rozširovania letiska, resp. zvyšovania kapacity bude potrebné vypracovať hlukovú štúdiu a 
podrobne vyhodnotiť vplyvy na dotknuté obyvateľstvo v blízkosti letiska. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Vnútroštátne, verejné, civilné letisko Martin v k.ú. Tomčany 

Variant 1 a 2 navrhuje: rešpektovať v návrhovom aj výhľadovom období lokalizáciu leteckej 
infraštruktúry, letísk a stavieb v ich ochranných pásmach definovaných Dopravným úradom SR, 
rešpektovať jej funkciu v území, realizovať stavby, rekonštrukcie leteckej infraštruktúry vykonávaná 
na existujúcich pozemkoch. 

OP letiska Martin zasahuje do : ochranného pásma NP Malá Fatra a ochranné pásma NP Veľká Fatra, 
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok, NPR Turiec a jeho ochranného pásma, Ramsarskej lokality 
Mokrade Turca. 

Predpokladaný je aj zásah do prvkov ÚSES: nadregionálne biocentrum Turiec, regionálne biocentrum 
Bukovina, nadregionálny biokoridor rieka Váh, nadregionálny biokoridor Turiec, regionálne 
biokoridory Sklabinský Podzámok – Bukovina, Trebostovo - Záborie, ako aj do biotopov národného 
a európskeho významu. 

Časť ochranného pásma zasahuje do CHVO Veľká Fatra. Prevádzka letiska nie je v území CHVO 
obmedzená alebo limitovaná, nevyhnutné je však dodržiavať príslušné opatrenia na ochranu vôd 
definované v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd v platnom 
znení. 

V prípade rozširovania letiska, resp. zvyšovania kapacity bude potrebné vypracovať hlukovú štúdiu a 
podrobne vyhodnotiť vplyvy na dotknuté obyvateľstvo v blízkosti letiska. 

Z hľadiska porovnania variantov 1 a 2 sú vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo identické, 
nakoľko sa nelíšia ani v časovej ani priestorovej realizácii.  

Vnútroštátne, verejné, civilné letisko Ružomberok v k.ú. Lisková 

Variant 1 a 2 navrhuje: rešpektovať v návrhovom aj výhľadovom období lokalizáciu leteckej 
infraštruktúry, letísk a stavieb v ich ochranných pásmach definovaných Dopravným úradom SR, 
rešpektovať jej funkciu v území, realizovať stavby, rekonštrukcie leteckej infraštruktúry vykonávaná 
na existujúcich pozemkoch. 




