Príloha č. 4
V tabuľke nižšie je uvedený hlavný cieľ a vybrané konkrétne ciele strategických dokumentov SR za účelom ich porovnania s cieľmi PPS PL-SK 2014 - 2020.
Posledný stĺpec prezentuje najvážnejšie oblasti súčinnosti PPS PL-SK 2014 - 2020 s cieľmi strategických dokumentov Slovenskiej republiki.

Tabuľka 1 Analýza zhody PPS PL-SK 2014 – 2020 so strategickými dokumentmi SR [Zdroj: Vlastné spracovanie].
Oblasť súčinnosti PPS PL-SK
2014 - 2020 s cieľmi
P. č.

Strategický dokument

Hlavný cieľ dokumentu

Vybrané konkrétne ciele dokumentu

strategických dokumentov SR
CT 6

1

Koncepcia územného
rozvoja Slovenska 2001
v znení zmien a doplnkov
2011 (KÚRS 2001/2011)
http://www.build.gov.sk/mvrrs
r/index.php?id=1&cat=222

2

Národný program reforiem
Slovenskej republiky 2013
http://ec.europa.eu/europe202
0/pdf/nd/nrp2013_slovakia_sk.
pdf

Rozvoj hospodárskej a sociálnej
oblasti spoločnosti v súlade
s požiadavkami trvalo
udržateľného rozvoja. Vytváranie
takých sídelných a priestorových
podmienok rozvoja spoločnosti,
ktoré budú podporovať
rozvoj a využitie existujúcich
regionálnych špecifík, ako aj viesť
k znižovaniu existujúcich
rozdielov medzi jednotlivými
regionálnymi celkami.
Hlavný cieľ: prekonať súčasnú
krízu a podporiť rast
hospodárstva a zamestnanosti.
Definuje opatrenia na naplnenie
cieľov stratégie Európa 2020.

Regulatívy v záväznej časti vyjadrujú ciele tvorby priestoru na
celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Vybrané regulatívy
súvisiace s PPS PL-SK 2014 - 2020 v oblasti:
 rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom
a vidiekom,
 zachovania, zhodnotenia a využívania kultúrneho
dedičstva,
 usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov,
ochrany prírody, prírodných zdrojov a tvorby krajinnej
štruktúry,
 hospodárstva a regionálneho rozvoja,
 rozvoja rekreácie a turizmu.
Hlavné priority súvisiace s PPS PL-SK 2014 - 2020:
 zlepšenie dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry,
 skvalitnenie vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií,
 zamestnanosť a sociálna inklúzia,
 environmentálna dlhodobá udržateľnosť.
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Programové vyhlásenie
vlády SR na roky 2012 - 2016
http://www.vlada.gov.sk/progr
amove-vyhlasenie-vlady-sr-naroky-2012-2016/

Stanovenie kľúčových úloh pre
výkon štvorročného mandátu
vlády

Hlavné ciele súvisiace s PPS PL-SK 2014 - 2020:
 podpora malých a stredných podnikov,
 podpora hospodárskeho rozvoja včasnou a kvalitnou
prípravou stavieb, najmä dopravnej infraštruktúry,
bytovej výstavby, environmentálnej infraštruktúry,
 rozširovanie kvalitnej, dostupnej a integrovanej
dopravnej infraštruktúry, konkurenčných dopravných
služieb,
 rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy
 zvyšovanie konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri
lepšom využívaní jeho potenciálu so zámerom vyrovnávať
regionálne disparity a vytvárať nové pracovné príležitosti,
 dosiahnutie a udržiavanie vysokej kvality životného
prostredia, ochranu a racionálne využívanie prírodných
zdrojov pri zachovávaní princípov trvalo udržateľného
rozvoja,
 využitie voľnej pracovnej sily v regiónoch
s nevybudovanou environmentálnou infraštruktúrou
 realizácia programov na prevenciu klimatických zmien a
znižovanie ich následkov,
 opatrenia zamerané na ochranu vodných zdrojov
 realizáciu efektívnych protipovodňových opatrení a
programov na zvyšovanie vodozádržnej schopnosti
krajiny,
 ochrana a zlepšenie stavu vôd, optimalizácii využitia a
ochrane pred ich škodlivými účinkami,
 ochrana a racionálne využívanie minerálnych, liečivých a
geotermálnych podzemných vôd,
 ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva,
 podpora zachovanie súčasných historických, kultúrnych a
prírodných hodnôt ako predpokladu rozvoja ekoturizmu a
cestovného ruchu,
 podpora aktivít obcí, podnikateľov a mimovládnych
organizácií zameraných na regeneráciu poškodeného
prírodného prostredia, ochranu a revitalizáciu
ekosystémov v zaťažených, ako aj chránených územiach.
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Stratégia, zásady a priority
štátnej environmentálnej
politiky (1993)
http://www.minzp.sk/dokumen
ty/strategickedokumenty/strategia-zasadypriority-statnejenvironmentalnej-politiky.html

Predchádzanie vzniku hlavných
príčin poškodzovania ŽP,
Odstraňovanie jestvujúcich
hlavných príčin a negatívnych
dôsledkov poškodzovania ŽP.

Stratégiu určuje nasledovných 5 odvetvovo orientovaných
priorít:
 Ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, najmä
skleníkovými plynmi a globálna environmentálna
bezpečnosť.
 Zabezpečenie kvality a dostatku pitnej vody a zníženie
znečistenia ostatných vôd pod prípustnú mieru.
 Ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie
nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov.
 Minimalizácia vzniku, využívanie (recyklácia) a správne
zneškodňovanie odpadov.
 Zachovanie biologickej rozmanitosti, ochrana a racionálne
využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia
priestorovej štruktúry a využívania krajiny
Sektory súvisiace s PPS PL-SK 2014 - 2020:
 Sektor A - Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy,
 Sektor B - Ochrana a racionálne využívanie vôd,
 Sektor D - Rizikové faktory (zníženie vplyvu hluku na ľudí
na prípustnú mieru),
 Sektor I - Environmentálna výchova, vzdelávanie
a propagácia.
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Národná stratégia trvalo
udržateľného rozvoja (2001)
http://www.rokovania.sk/R
okovanie.aspx/BodRokovani
aDetail?idMaterial=13940

Zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja Slovenskej
republiky (TUR SR)

Strategické ciele TUR súvisiace s PPS PL-SK 2014 - 2020:
 Posilnenie právneho vedomia, zmena hodnotových
orientácií obyvateľov, výchova a osveta
 Rozvoj kultúry, kultúrno-historického a národného
povedomia
 Vybudovanie moderného a kvalitného školského
systému, podpora vedy a výskumu
 Prednostný rozvoj problémových (okrajových,
marginálnych) regiónov
 Podpora výstavby a údržby stavebného fondu a ochrana
historických štruktúr v krajine
 Zmiernenie sociálnych rozdielov v spoločnosti, zníženie
miery nezamestnanosti, ukončenie transformácie
systému sociálneho zabezpečenia a podpora politiky
zamestnanosti
 Reštrukturalizácia, modernizácia a ozdravenie výrobného
sektora
 Zlepšenie dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoj
cestovného ruchu
 Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie
efektívnosti hospodárstva SR
 Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných
zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov
 Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia
 Zmiernenie dôsledkov globálnej zmeny klímy, narušenia
ozónovej vrstvy a prírodných katastrof
 Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch.
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Akčný plán pre životné
prostredie a zdravie
obyvateľov SR IV (2012)
http://www.uvzsr.sk/docs/o
rg/ohzp/ap_sr_4.pdf

Minimalizovať riziká vyplývajúce
zo životného prostredia a chrániť
tak zdravie ľudí, najmä detí

Stratégia adaptácie SR na
nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy (návrh 08/2013)
http://www.shmu.sk/File/Ex
traFiles/SHMU_AKTUALITY/f
iles/Strategia_adaptacie_SR
_draft.pdf

Stanoviť súbor adaptačných
opatrení, ktoré vedú aspoň k
čiastkovému riešeniu problému
zmeny klímy.

Koncepcia
vodohospodárskej politiky
SR do roku 2015

Zabezpečenie ochrany vôd
a hospodárenie s vodou

http://www.minzp.sk/oblasti/v
oda/koncepcne-aplanovaciedokumenty/koncepciavodohospodarskej-politikyslovenskej-republiky-do-roku2015.html



chrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami
kontaminovanej vody. Snahou je zabezpečiť prístup
k nezávadnej zdravotne bezpečnej pitnej vode, k sanitácii,
a tiež sledovanie kvality vôd na kúpanie.
 prevenciu a zníženie respiračných ochorení spôsobených
znečisteným vzduchom
 zníženie rizika ochorení a poškodenia zdravia v dôsledku
účinku nebezpečných chemických látok (napr. ťažkých
kovov), fyzikálnych javov (napr. nadmerný hluk) a
biologických látok
Adaptačné opatrenia pre oblasti:
 Prírodné prostredie
 Biodiverzita
 Sídelné prostredie
 Zdravie obyvateľstva
 Poľnohospodárstvo
 Lesné hospodárstvo
 Vodné hospodárstvo
 Doprava
 Manažovanie rizík
Realizácia opatrení v rámci tematického cieľa 7 môže vytvárať
konflikt s nasledovnými cieľmi vodohospodárskej politiky:
 kvalitatívna ochrana podzemných vôd
 ochrana mokradí a revitalizácia vodných biotopov
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Vodný plán Slovenska
(2009)
http://www.vuvh.sk/rsv2/in
dex.php?option=com_conte
nt&view=article&id=67&Ite
mid=87

Zabezpečenie plnenia smernice
2000/60/ES Európskeho
parlamentu a Rady z 23. októbra
2000 stanovujúcej rámec pre
činnosť Spoločenstva v oblasti
vodnej politiky (rámcová
smernica o vode, RSV). Hlavným
environmentálnym cieľom RSV je
dosiahnutie dobrého stavu
všetkých vôd do roku 2015, resp.
najneskôr do roku 2027.

I. Environmentálne ciele pre útvary povrchovej vody:
a) zabránenie zhoršenia stavu útvarov povrchovej vody;
b) ochranu, zlepšovanie a obnovovanie útvarov povrchovej
vody, aby sa dosiahol dobrý stav povrchových vôd do 22.12.
2015;
c) ochranu a zlepšovanie umelých a výrazne zmenených
útvarov povrchových vôd, aby sa dosiahol dobrý ekologický
potenciál a dobrý chemický stav do 22.12.2015;
d) postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami a
zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania
a únikov prioritných nebezpečných látok.
II. Environmentálne ciele pre útvary podzemnej vody:
a) zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok
do podzemnej vody a na zabránenie zhoršenia stavu útvarov
podzemných vôd;
b) ochranu, zlepšovanie a obnovovanie útvarov podzemnej
vody a na zabezpečenie rovnováhy medzi odbermi
podzemných vôd a dopĺňaním ich množstva s cieľom
dosiahnuť dobrý stav podzemných vôd do 22.12.2015;
c) zvrátenie významného vzostupného trendu koncentrácie
znečisťujúcej látky, ktorý je spôsobený ľudskou činnosťou
s cieľom postupného znižovania znečisťovania podzemnej
vody.
Realizácia opatrení v rámci tematického cieľa 7 môže vytvárať
konflikt s cieľmi I.a a II.a
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Stratégia pre redukciu PM10
(2012)
http://www.rokovania.sk/R
okovanie.aspx/BodRokovani
aDetail?idMaterial=22084

Národná stratégia
regionálneho rozvoja (2010)
http://www.build.gov.sk/mv
rrsr/source/news/files/0039
94a.pdf

Znížiť znečistenie ovzdušia
časticami PM10

Stratégia definuje súbor opatrení v oblasti:
 monitoringu,
 lokálneho vykurovania,
 dopravy,
 pôdy a iných nespevnených povrchov.
V oblasti vplyvu na zdravie obyvateľstva a komunikácie
s verejnosťou stanovuje tieto ciele:
 Spolupráca pri vypracovávaní regionálnych štúdií dopadu
prachových častíc na zdravie obyvateľstva v oblastiach
riadenia kvality ovzdušia.
 Zabezpečiť vzdelávaciu a informačnú kampaň pre
jednotlivé oblasti zdrojov o problematike kvality ovzdušia
a možnostiach jej zlepšovania v regiónoch vrátane
problematiky lokálnych kúrenísk.
 Vypracovanie príručky opatrení pre redukciu emisií PM10
pre obce a mestá ako správna prax používania lokálnych
kúrenísk
Strategické ciele pre Žilinský kraj:
1. posilnenie a rozvoj inovačného potenciálu,
2. zhodnotenie a posilnenie vnútorného potenciálu turizmu
s prepojením na ochranu a tvorbu životného prostredia,
3. regionálna dostupnosť a kvalita služieb s dôrazom na
cezhraničnú spoluprácu a nadregionálne väzby.
Strategické ciele pre Prešovský kraj:
1. posilnenie produktivity a konkurencieschopnosti
v kľúčových a perspektívnych odvetviach priemyslu a služieb,
2. zhodnotenie a posilnenie vnútorného potenciálu turizmu
s prepojením na ochranu a tvorbu životného prostredia,
3. komplexný rozvoj a posilnenie vidieka na hospodárstve
regiónu,
4. zvýšenie kvality ľudského potenciálu – riešenie rómskej
otázky a podpora mladých ľudí, rozvoj všetkých foriem
celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva
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Stratégia politiky
cestovného ruchu SR (2007)
www.telecom.gov.sk/index/
open_file.php?file=cestovnyr
uch/

Zvyšovanie
konkurencieschopnosti
cestovného ruchu, pri lepšom
využívaní potenciálu, so zámerom
vyrovnávania regionálnych
disparít a tvorby nových
pracovných príležitostí

Aktualizovaná národná
stratégia ochrany
biodiverzity pre roky 2012 2020
http://www.enviroportal.sk/
en/eia/detail/aktualizovananarodna-strategia-ochranybiodiverzity-pre-roky-2012202

Cieľom stratégie je vytvoriť
politický rámec pre zastavenie
trendu straty biodiverzity a
urýchliť prechod Slovenskej
republiky ako členskej krajiny EÚ
na „zelenú“ ekonomiku, ktorá
účinne využíva prírodné
genetické zdroje v zmysle
Stratégie Európa 2020

1. Posilnenie postavenia odvetvia cestovného ruchu
v národnom hospodárstve,
2. Zvýšenie atraktívnosti Slovenska ako dovolenkového
cieľa,
3. Zvýšenie objemu pobytového cestovného ruchu,
4. Zlepšenie štruktúry zahraničných návštevníkov Slovenska
skvalitňovaním poskytovaných služieb,
5. Podpora tvorby nových pracovných príležitostí najmä
v regiónoch s významným potenciálom pre cestovný ruch.
1. Ochrana a revitalizácia prírody ako neoddeliteľnej súčasti
krajiny
2. Zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb
3. Zaistenie udržateľnosti poľnohospodárstva, lesného
hospodárstva a rybného hospodárstva
4. Boj proti rozširovaniu inváznych druhov degradujúcich
ekosystémy
5. Zmiernenie tlaku na biodiverzitu a racionálne využívanie
genetických zdrojov v zmysle Protokolu z Nagoje o ABS
6. Zlepšenie súčinnosti environmentálnych a sektorových
politík pre opatrenia zamerané na zníženie ekologickej
stopy v zmysle medzinárodnej spolupráce v rámci Rio –
dohovorov, iniciatívy „Európa efektívne využívajúca
zdroje“ a zvyšovanie povedomia verejnosti, podpora
výchovy, vzdelávania, výskumu
Realizácia opatrení v rámci tematického cieľa 7 môže vytvárať
konflikt s cieľmi 1, 2 a 4
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Strategický plán rozvoja
dopravnej infraštruktúry SR
do roku 2020 (návrh 2013)
http://www.enviroportal.sk/
sk/eia/detail/strategickyplan-rozvoja-dopravnejinfrastruktury-sr-do-roku2020

Tvorba komplexnej dopravnej
sektorovej stratégie SR do roku
2020















odstránenie identifikovaných kľúčových úzkych miest na
infraštruktúre,
vytvorenie podmienok na splnenie záväzkov vyplývajúcich
SR z pripravovaného usmernenia pre rozvoj
transeurópskej dopravnej siete (TEN-T),
zaistenie postupného navýšenia finančných prostriedkov
na činnosti súvisiace s výkonom údržby a opráv sietí,
nastavenie procesov predprojektovej prípravy vedúcich k
udržateľnému rozvoju dopravy,
prispenie k zmenám v organizácii dopravy a zmenám
inštitucionálneho charakteru vedúcim k zefektívneniu
prevádzky jednotlivých druhov dopravy,
budovanie kvalitnej databázy údajov pre plánovanie
rozvoja dopravného sektora,
budovanie informatizácie dopravy, telematiky,
inteligentných dopravných systémov,
zvyšovanie bezpečnosti dopravných systémov,
znižovanie energetickej náročnosti, spotreby prírodných
zdrojov, ochrany ekosystémov a v konečnom dôsledku
rozvoj nízkouhlíkového hospodárstva,
zníženie socioekonomických a environmentálnych
dopadov dopravy a podpora ekologicky a energeticky
efektívnej a bezpečnej dopravy, ktorá bude chrániť
životné prostredie, s minimálnymi emisiami škodlivých
plynov a zabezpečí zníženie dopravných nehôd
s fatálnymi následkami.
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Strategický plán rozvoja
verejnej osobnej dopravy do
roku 2020 (návrh 2013)
http://www.enviroportal.sk/
sk/eia/detail/strategickyplan-rozvoja-dopravnejinfrastruktury-sr-do-roku2020

Zvýšiť podiel prepravných
výkonov verejnej dopravy
na výkone pozemnej osobnej
dopravy

Strategický plán rozvoja
a údržby ciest na úrovni
regiónov (návrh 2013)
http://www.enviroportal.sk/
sk/eia/detail/strategickyplan-rozvoja-udrzby-ciest-iiiii-triedy

Zabezpečenie rozvoja cestnej
infraštruktúry miestneho
charakteru tak, aby boli udržané
ciele a priority rozvoja v
dopravnom sektore

Hlavné priority a opatrenia súvisiace s PPS PL-SK 2014 - 2020:
 Skvalitňovanie verejnej osobnej dopravy jej integráciou,
 zlepšeným plánovaním a implementáciou štandardov
kvality, aby bola bezpečná, ekologická
a konkurencieschopná voči individuálnej automobilovej
doprave
 Prevádzková koordinácia jednotlivých módov verejnej
osobnej dopravy
 Zabezpečenie dostupnosti informácií o prevádzke
verejnej osobnej doprave pre cestujúcich
 Zabezpečenie moderných tarifných, informačných
a dispečerských systémov
 Umožnenie využívania cyklistickej dopravy
na cyklodopravné účely v mestách a obciach s dôrazom
na nadväznosť na terminály a zastávky verejnej osobnej
dopravy a tiež na dopravu medzi obcami
Potreby cestnej dopravy so zameraním na cesty II. a III. triedy,
vrátane ďalších oblastí, ako poskytovanie dopravných služieb,
či nastavenie vnútorných mechanizmov pri organizácii
dopravnej prevádzky na celoštátnej a regionálnej úrovni.

10

0

0

+

0

0

+

0

0

17

18

Národná stratégia rozvoja
cyklistickej dopravy a
cykloturistiky v Slovenskej
republike (2013)
http://www.rokovanie.sk/R
okovanie.aspx/BodRokovani
aDetail?idMaterial=22396

Operačný program Ľudské
zdroje 2014 - 2020
http://www.enviroportal.sk/
sk/eia/detail/operacnyprogram-ludske-zdroje-preobdobie-2014-2020

Podpora rozvoja ekologických
druhov dopravy ako alternatívy
ku konvenčným dopravným
prostriedkom využívajúcim
fosílne palivá.
Zrovnoprávnenie cyklistickej
dopravy s ostatnými druhmi
dopravy tak, aby sa stala súčasťou
dopravných systémov mestskej a
regionálnej dopravy.
Zlepšiť povedomie obyvateľstva o
výhodách cyklodopravy a
cykloturistiky.
Globálny cieľ: Podporiť rozvoj
ľudských zdrojov, celoživotného
učenia a ich plnohodnotného
začlenenia sa na trh práce na
zlepšenie ich sociálnej situácie

Priorita 1 Riadenie a legislatívna podpora
Priorita 2 Rozvoj cyklistickej infraštruktúry
Priorita 3 Zabezpečenie financií pre rozvoj cyklistickej
a cykloturistickej infraštruktúry
Priorita 4 Osveta, výskum a vzdelávanie








zlepšiť kvalitu základného vzdelávania, najmä zvýšením
úrovne znalostí a zručností žiakov,
dosiahnuť, aby najmenej 40 % ľudí vo veku 30 - 34 rokov
malo ukončené vysokoškolské alebo ekvivalentné
vzdelanie,
udržať podiel ľudí, ktorí predčasne ukončujú školskú
dochádzku, pod 6 % do roku 2020,
zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 - 64
rokov na 72 % do roku 2020,
znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a sociálnym
vylúčením na 17,2 % do roku 2020.
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Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja
Žilinského samosprávneho
kraja na roky 2013 - 2017
http://www.regionzilina.sk/
sk/samosprava/uradzsk/odbor-dopravyregionalnehorozvoja/regionalny-rozvojuzemneplanovanie/rozvojoveuzemnoplanovaciedokumenty/programhospodarskeho-socialnehorozvoja-zilinskehosamospravneho-kraja.html
Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja
Prešovského
samosprávneho kraja na
roky 2014 - 2018
http://www.pokraj.sk/sk/samosprava/urad
/odbor-regionalnehorozvoja-uzemneho-planuzivotnehoprostredia/dokumentyregionalneho-rozvoja/phsrpsk-2008-2015.html

Zvýšiť konkurencieschopnosť a
výkonnosť Žilinského
samosprávneho kraja,
bohatstvo a kvalitu života jeho
obyvateľov do roku 2013 na
úroveň minimálne
65% priemeru HDP EÚ

Určiť smerovania rozvoja regiónu
vo všetkých strategických
oblastiach

Hlavné ciele súvisiace s PPS PL-SK 2014 - 2020:
 Dosiahnutie vysokej úrovne dopravnej infraštruktúry,
občianskej vybavenosti a kvalitného životného prostredia
 Zvýšenie informatizácie spoločnosti
 Zvýšenie kvality života vytvorením vhodných podmienok
pre dostupnosť dobrého vzdelania, vhodného a
dostatočne oceneného zamestnania s podporou rodiny,
kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť, rovnosť
príležitostí, dostatočné kultúrne, športové a voľnočasové
vyžitie
 Zachovanie rôznorodosti a zlepšenie spolupráce
subregiónov pri posilnení pozície Žilinského kraja a
Považia v kontexte Európy regiónov

Hlavné priority súvisiace s PPS PL-SK 2014 - 2020:
 rozvoj podnikania,
 rozvoj cestovného ruchu
 tvorba krajiny a protipovodňová ochrana
 ochrana vôd
 rozvoj dopravnej infraštruktúry
 rozvoj informatizácie
 skvalitnenie stredného odborného školstva
 predchádzanie dlhodobej nezamestnanosti
 rozvoj regionálnej kultúry
 šport pre všetkých
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Územný plán Veľkého
územného celku Prešovský
kraj - zmeny a doplnky 2004
http://www.pokraj.sk/sk/samosprava/urad
/odbor-regionalnehorozvoja-uzemneho-planuzivotnehoprostredia/dokumentyoddelenia-upzp/zad2004/uzemny-planvelkeho-uzemneho-celkupresovskeho-kraja-zmenydoplnky-2004.html
Územný plán Veľkého
územného celku Žilinského
kraja - zmeny a doplnky č. 4
www.regionzilina.sk/.../uze
mny-plan-vuc-zilinskehokraja.html

Komplexne riešiť funkčné využitie
územia, stanoviť zásady jeho
organizácie a vecne a časovo
koordinovať výstavbu a iné
činnosti ovplyvňujúce rozvoj
územia

Stratégia systémovej
spolupráce medzi Žilinským
samosprávnym krajom
a Sliezskym vojvodstvom
http://www.innowacyjnaws
polpraca.eu/files/zalaczniki/
2013/01/30/1330512277/1
359547457.pdf

Cezhraničná spolupráca dvoch
prihraničných regiónov

Komplexne riešiť funkčné využitie
územia, stanoviť zásady jeho
organizácie a vecne a časovo
koordinovať výstavbu a iné
činnosti ovplyvňujúce rozvoj
územia

Súvis PPS PL-SK 2014 - 2020 možno nájsť so záväznými
regulatívami v týchto oblastiach:
 v oblasti kultúry a umenia,
 v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva,
 v oblasti rozvoja rekreácie a turistiky,
 ekostabilizačné opatrenia,
 v oblasti ochrany prírody a krajiny,
 v oblasti dopravy,
 v oblasti vodného hospodárstva.

Súvis PPS PL-SK 2014 - 2020 možno nájsť so záväznými
regulatívami v týchto oblastiach:
 v oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej
štruktúry,
 v oblasti rozvoja rekreácie, turistiky, cestovného ruchu a
kúpeľníctva,
 v oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických
aspektov, ochrany pôdneho fondu, ochrany prírody a
krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva,
 v oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry.
Realizácia projektov v oblasti hospodárskej spolupráce,
dopravy a infraštruktúry, cestovného ruchu, životného
prostredia, energetiky a vzdelávania
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Legenda:

+

vyskytuje sa výrazná súčinnosť medzi cieľmi PPS PL-SK 2014-2020 a cieľmi analyzovaného dokumentu

0

neexistuje výrazná súčinnosť medzi cieľmi PPS PL-SK 2014-2020 a cieľmi analyzovaného dokumentu

-

rozpor medzi cieľmi PPS PL-SK 2014-2020 a cieľmi analyzovaného dokumentu

Zhrnutie:

Na základe analýzy možno konštatovať, že ciele definované v PPS PL-SK 2014-2020 sú v súlade s väčšinou relevantných národných strategických
dokumentov. Potenciálny nesúlad so stratégiami v oblasti vodnej politiky a ochrany biodiverzity vyvoláva realizácia aktivít v rámci investičnej priority 7b,
ktorých súčasťou je rozširovanie a modernizácia cezhraničných cestných komunikácia, vrátane výstavby nových úsekov.
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