
Z á p i s n i c a 
z rokovania Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 

 

 
 
Poradové číslo rokovania: 2 
Miesto rokovania: Bratislava, Hotel Bôrik 
Dátum rokovania: 25. 07. 2018 
Čas rokovania: 10:00 – 12:00 
 
 
 
Prítomní:  členovia Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov a prizvané osoby 

v zmysle čl. 2 ods. 12 Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice 
(poverovacie dekréty členov rady, ktorí vyslali na rokovanie svojich zástupcov, 
tvoria súčasť prezenčnej listiny) 

 
 
K bodu č. 1 programu 
Druhé rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (ďalej len „rada“) otvoril predseda 
rady. V úvodnom slove privítal členov rady a prizvaných hostí. Upozornil prítomných na skutočnosť, že 
z rokovania je pre potreby prípravy zápisnice zhotovovaný zvukový záznam v súlade s platným 
štatútom rady.  
Vzhľadom na počet členov predseda rady uviedol, že pri hlasovaní sa členovia rady, ktorí sú proti 
návrhu uznesenia, kvôli zápisu predstavia vrátane zastupovanej organizácie a uvedú zdôvodnenie 
nesúhlasu s návrhom uznesenia. Predseda konštatoval, že rada je uznášaniaschopná.  
 
 
K bodu č. 2 programu 
Predseda rady vyzval členov k schváleniu programu rokovania rady, ktorý bol doplnený o deviaty bod 
programu a to návrh dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Svidník.  
 
Predseda rady vyzval členov rady k hlasovaniu o návrhu uznesenia:  
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 2 programu: 
prítomných:  41 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  0 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 24/2018/RRNRO: Rada po zohľadnení návrhov členov rady schvaľuje nasledovný program 
rokovania Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov: 
 

Návrh programu rady: 

 

1. Otvorenie rokovania 

2. Schválenie programu rokovania  

3. Dodatok č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Poltár 

4. Dodatok č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota 

5. Dodatok č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava 

6. Dodatok č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok 

7. Dodatok č. 3 Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou 

8. Dodatok č. 3 Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš 

9. Dodatok č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Svidník 

10. Návrh Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Košice – okolie 



11. Rôzne  

12. Záver 

 
 
K bodu č. 3 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Poltár Pavlovi Gavalcovi, ktorý v krátkosti predstavil 
návrh dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Poltár a požiadal radu o jeho schválenie. Predseda 
rady vyzval prednostu OÚ Poltár na vyjadrenie základnej filozofie predkladaného dodatku, aby sa 
neprechádzali jednotlivé body návrhov dodatkov samostatne.  
 
Predseda rady vyzval Ivana Ivančina na zaujatie stanoviska k uvedenému bodu programu. Ivan Ivančin 
vzniesol všeobecné pripomienky, ktoré sa týkajú všetkých návrhov dodatkov akčných plánov 
s výnimkou okresu Svidník: 
 
a) predkladané žiadosti o revíziu či zmenu akčných plánov nemajú formuláciu dodatkov, z ktorých by 

jednoznačne vyplývalo čo je pôvodný text a čo je nový text Akčného plánu. Sekcia regionálneho 
rozvoja na webovom sídle zverejní usmernenie s cieľom zjednotiť spôsob prekladania návrhov 
dodatkov Akčných plánov. Uvedená zmena súvisí aj so zmenou legislatívy a návrhmi ročných 
priorít.  

b) zdroje financovania (predpokladané financovanie, celkový rozpočet, výška RP, z toho orientačne 
programy podporené z EŠIF) v tabuľkách uvádzané pri jednotlivých opatreniach navrhujeme 
zjednotiť a uvádzať pod prioritné oblasti z dôvodu vyššej flexibility aj pri schvaľovaní návrhu 
ročných priorít.   

c) doplnenie prijímateľov regionálneho príspevku navrhujeme upraviť vo všeobecnejšej rovine 
v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 336/2015 Z. z.). Konkrétne 
subjekty ako prijímateľov navrhujeme uvádzať len v prípade, ak si realizácia projektu vyžaduje či 
už konkrétnu geograficky vymedzenú lokalitu alebo špecifických žiadateľov napr. s ohľadom na 
podporené odvetvie priemyslu resp. zákonné požiadavky na prevádzkovateľa danej činnosti. 
Taktiež doplnenie „fyzické osoby-podnikatelia“ nie je vhodné uvádzať do všetkých opatrení, 
nakoľko niektoré činnosti nezabezpečujú „fyzické osoby-podnikatelia“ ale prijímateľom bude 
výlučne iný subjekt.  

d) tabuľku „Rozdelenie regionálneho príspevku pre okres“ v jednotlivých rokoch navrhujeme 
rozvrhnúť podľa prioritných oblastí bez uvádzania konkrétnych Opatrení, čo umožní väčšiu 
flexibilitu pri čerpaní regionálneho príspevku, tak ako to bolo v prípade Akčných plánov 
prerokovaných radou v júni 2018. Celková výška regionálneho príspevku je určená príslušnými 
uzneseniami vlády, ktoré sú schvaľované pri prerokovávaní návrhov Akčných plánov vládou 
Slovenskej republiky.  

e) zoznam indikatívnych projektov k jednotlivým opatreniam neuvádzať. Cieľom je zabezpečiť vyššiu 
flexibilitu pri čerpaní regionálneho príspevku v rámci jednotlivých priorít resp. opatrení pri príprave 
návrhu ročných priorít a zabezpečenia súladu so zákonnou požiadavkou dodržania rovnosti 
príležitostí pre predkladateľov návrhov projektov podľa § 4a ods. 3 zákona č. 336/2015 Z. z. Ak by 
bol súčasťou Akčného plánu exkluzívny zoznam projektov, nikto iný by tento projekt nemohol 
predložiť.  

 
Predseda rady následne konštatoval, že návrhy dodatkov nie sú predložené v správnej forme. Na 
základe uvedeného Sekcia regionálneho rozvoja zverejní usmernenie, ako je potrebné návrhy 
dodatkov Akčných plánov predkladať ako aj ďalšie usmernenia na tvorbu podkladov vychádzajúc aj 
z pripomienok okresných úradov.  
 
Predseda rady následne otvoril diskusiu k prerokúvanému bodu a zdôraznil potrebu zabezpečenia 
vyššej miery flexibility Akčných plánov prostredníctvom ich zovšeobecnenia. Pán Pavol Gavalec sa 
informoval ohľadom uvádzania konkrétnych obcí pri vytváraní subjektov sociálnej ekonomiky.  
 



Jozef Červenka uviedol, že čerpať regionálny príspevok možno na základe Akčného plánu, jeho 
dodatku, alebo ročných priorít. Zároveň uviedol, že proces musí pokračovať tak, aby sa mohol čerpať 
regionálny príspevok aj v roku 2018. Ivan Ivančin povedal, že proces poskytovania regionálneho 
príspevku bude konštante pokračovať aj v roku 2018, pričom sa posudzuje súlad žiadosti s príslušným 
Akčným plánom, resp. jeho dodatkom. V prípade, ak žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku 
spĺňa všetky podmienky, Sekcia regionálneho rozvoja informuje príslušný okresný úrad. Je potrebné, 
aby v Akčných plánoch neboli uvádzané konkrétne subjekty, nakoľko nebudú môcť byť jednotlivé 
projekty realizované, ak ich bude chcieť realizovať aj iný subjekt (napr. iná exaktne nešpecifikovaná 
obec). Konkrétne subjekty uvedené v Akčnom pláne by komplikovali aj prípravu ročných priorít, ktoré 
musia byť v súlade s Akčným plánom.   
 
Predseda rady vyjadril základnú filozofiu budúceho vývoja pri realizácii Akčných plánov, ktorá bude 
viesť k ľahšiemu čerpaniu regionálneho príspevku vďaka tomu, že žiadatelia nebudú musieť predkladať 
množstvo dokumentov, zníži sa byrokratická záťaž, zároveň však prijímateľ regionálneho príspevku 
prevezme väčšiu zodpovednosť. Taktiež budú zriadené kontaktné body pre okresy Prešovského, 
Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré budú spojkou medzi okresným úradom 
a Sekciou regionálneho rozvoja, aby praktické problémy boli prednášané priamo na Sekciu 
regionálneho rozvoja.  
 
Jozef Červenka konštatoval, že sa Akčné plány, resp. ich dodatky začínajú odkláňať od pôvodného 
zámeru a teda od zvyšovania zamestnanosti (najmä práca s MRK) a viac pozornosti sa zameriava na 
infraštruktúru, výstavbu ciest, cyklotrás atď. Ábel Ravasz uviedol potrebu vydania metodického 
usmernenia na rok 2018 pre perspektívnych žiadateľov o regionálny príspevok. Peter Kostolný povedal, 
že kým nie sú schválené ročné priority, tak sa postupuje podľa schváleného Akčného plánu. Platí princíp 
subsidiarity a teda jednotlivé problémy v okrese by mali byť premietnuté v Akčnom pláne. Výrazne 
však samotnému procesu pomôže zovšeobecnenie Akčného plánu. Zástupca generálnej riaditeľky 
sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Aleny Sabelovej pán 
Kvetoslav Kmec súhlasí s tým, aby sa dodržiavala základná myšlienka Akčných plánov, a to zvyšovanie 
zamestnanosti. Zároveň spomenul uznesením vlády SR schválenú úlohu vypracovať Stratégiu rozvoja 
Slovenskej republiky, ktorá bude integrovať sektorové politiky s regionálnym a územným rozvojom. 
Akčné plány by mohli naznačiť, čo by sa malo premietnuť do Stratégie rozvoja SR. Predseda rady 
uzavrel diskusiu.  
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 3 programu: 
prítomných:  41 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 25/2018/RRNRO: Predseda rady prerušuje rokovanie k tomuto bodu a návrh dodatku 
upravený okresným úradom v zmysle všeobecných pripomienok a vzoru, ktorý vypracuje Sekcia 
regionálneho rozvoja, bude po jeho predložení okresným úradom prerokovaný radou per rollam. 
 
 
K bodu č. 4 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi okresného úradu Rimavská Sobota Csabovi Csízimu, 
Prednosta OÚ v krátkosti predstavil návrh dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská 
Sobota.  
 
Predseda rady odovzdal slovo Ivanovi Ivančinovi, ktorý uviedol, že dodatky sa majú predkladať v zmysle 
všeobecných pripomienok a nie formou revízie Akčného plánu. Predseda rady zdôraznil nevyhnutnosť 
vydania vzoru návrhu dodatku tak, aby sa zabezpečila jednotná forma, ako aj ďalších vzorov pre 
potreby vypracovania dokumentov zo strany okresných úradov, resp. prijímateľov regionálneho 
príspevku.   
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 4 programu: 



prítomných:  41 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 26/2018/RRNRO: Predseda rady prerušuje rokovanie k tomuto bodu a návrh dodatku 
upravený okresným úradom v zmysle všeobecných pripomienok a vzoru, ktorý vypracuje Sekcia 
regionálneho rozvoja, bude po jeho predložení okresným úradom prerokovaný radou per rollam. 
 
 
K bodu č. 5 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Rožňava Jánovi Babičovi. Prednosta OÚ v krátkosti 
predstavil návrh dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava. Ján Babič sa zároveň informoval 
ohľadom stavu schémy na podporu lokálnej zamestnanosti a odporučil, aby jednotlivé návrhy 
dodatkov boli pred ich predložením rade skonzultované so Sekciou regionálneho rozvoja.  

Ivan Ivančin uviedol, že návrh dodatku k schéme na podporu lokálnej zamestnanosti bol podpísaný 
zástupcom vedúceho úradu vlády p. Kostolným a návrh bol odoslaný na posúdenie Protimonopolného 
úradu Slovenskej republiky. Účinnosť dodatku sa predpokladá v priebehu augusta 2018. Sekcia 
regionálneho rozvoja je k dispozícii pre potreby konzultácie.  
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 5 programu: 
prítomných:  41 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 27/2018/RRNRO Predseda rady prerušuje rokovanie k tomuto bodu a návrh dodatku 
upravený okresným úradom v zmysle všeobecných pripomienok a vzoru, ktorý vypracuje Sekcia 
regionálneho rozvoja, bude po jeho predložení okresným úradom prerokovaný radou per rollam. 
 
 
K bodu č. 6 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostke OÚ Kežmarok Veronike Havírovej. Prednostka OÚ v krátkosti 
predstavila návrh dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok. 
 
Ivan Ivančin uviedol, že otázka úpravy výziev v Akčnom pláne je otázkou aj na zástupcu Ministerstva 
životného prostredia SR. Na konkrétnu výzvu je vyčlenená určitá alokácia, avšak v súčasnosti je  
mnohonásobný previs požiadavky plánovaných projektov výstavby zberných dvorov na nenávratný 
finančný príspevok nad jeho alokáciou v príslušnej výzve. Akčný plán má pre programy financované 
z EŠIF odporúčací charakter. Vymenovanie výziev je teda v návrhu dodatku kontraproduktívne. 
Predseda rady dodal, že sa bude postupne upravovať financovania z EŠIF v Akčných plánoch, tak aby 
sa do Akčných plánov premietol reálny stav.  
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 6 programu: 
prítomných:  41 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 28/2018/RRNRO: Predseda rady prerušuje rokovanie k tomuto bodu a návrh dodatku 
upravený okresným úradom v zmysle všeobecných pripomienok a vzoru, ktorý vypracuje Sekcia 
regionálneho rozvoja, bude po jeho predložení okresným úradom prerokovaný radou per rollam. 
 
 
K bodu č. 7 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani Kataríne Salanskej, zástupkyni prednostu OÚ Vranov nad Topľou. 
Pani Salanská v krátkosti predstavila návrh dodatku č. 3 Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad 
Topľou.  



 
Predseda rady uviedol, že pre schvaľovanie predloženého dodatku bude použitý obdobný postup, ako 
to bolo aj v prípade ostatných návrhov dodatkov.  
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 7 programu: 
prítomných:  41 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 29/2018/RRNRO: Predseda rady prerušuje rokovanie k tomuto bodu a návrh dodatku 
upravený okresným úradom v zmysle všeobecných pripomienok a vzoru, ktorý vypracuje Sekcia 
regionálneho rozvoja, bude po jeho predložení okresným úradom prerokovaný radou per rollam. 
 
 
K bodu č. 8 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Veľký Krtíš Jozefovi Cuperovi. Prednosta OÚ v krátkosti 
predstavil návrh dodatku č. 3 Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš. 
 
Predseda rady uviedol, že pre schvaľovanie predloženého dodatku bude použitý obdobný postup, ako 
to bolo aj v prípade ostatných návrhov dodatkov.  
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 8 programu: 
prítomných:  41 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 30/2018/RRNRO: Predseda rady prerušuje rokovanie k tomuto bodu a návrh dodatku 
upravený okresným úradom v zmysle všeobecných pripomienok a vzoru, ktorý vypracuje Sekcia 
regionálneho rozvoja, bude po jeho predložení okresným úradom prerokovaný radou per rollam. 
 
 
K bodu č. 9 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Svidník Jozefovi Baslárovi. Prednosta v krátkosti 
predstavil návrh dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Svidník, ktorý bol zaradený do programu 
dodatočne.  
 
Predseda rady uviedol, že je potrebné vypustiť prvý bod v návrhu dodatku ako nadbytočný. Všeobecné 
pripomienky sú už v návrhu dodatku zapracované.  
 
Jozef Červenka konštatoval dodržanie cieľa Akčného plánu a to vytvárania pracovných miest, avšak na 
úkor zrušenia iných opatrení (sociálna ekonomika, tréningové centrum). Jozef Baslár uviedol, že 
opatrenie tréningového centra súvisí s racionalizáciou siete stredných škôl a teda je vysoký 
predpoklad, že by sa investovalo do zanikajúcej školy.   
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 9 programu: 
prítomných:  41 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 31/2018/RRNRO: Rada schvaľuje Návrh dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu 
Svidník, ktorý predkladá po jeho prerokovaní Úradu vlády Slovenskej republiky s pripomienkou 
vznesenou na rokovaní Rady. 
 
 
 



K bodu č. 10 programu 
Predseda rady odovzdal slovo zástupcovi prednostky OÚ Košice-okolie pánovi Milošovi Mihokovi. 
Zástupca prednostky v krátkosti predstavil návrh Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Košice 
– okolie. 
 
Predseda rady vyzval Ivana Ivančina na zaujatie stanoviska k uvedenému bodu programu. Ivan Ivančin 
uviedol, že Akčný plán spĺňa základné atribúty kladené zákonom č. 336/2015 Z. z. Dňa 10. júla 2018 sa 
uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Sekcie regionálneho rozvoja so spracovateľmi Akčného 
plánu, kde boli vznesené pripomienky. Pre krátkosť času však neboli všetky pripomienky zapracované 
do Akčného plánu. Pripomienky je potrebné zohľadniť pri dopracovaní návrhu Akčného plánu tak, aby 
bolo možné materiál predložiť do pripomienkového konania spolu so zapracovanými pripomienkami, 
ktoré odzneli na rokovaní rady, alebo boli zaslané do času rokovania rady. Ivan Ivančin zhrnul písomné 
pripomienky Sekcie regionálneho rozvoja k návrhu Akčného plánu:  
 
1. Analytická časť (časť 2):  

a. Používanie výhradne štatistických údajov podľa možnosti k 31.12.2017, teda koncu obdobia, 
ktoré predchádzalo zaradeniu okresu medzi najmenej rozvinuté okresy v zmysle zákona č. 
336/2015 Z. z. 

b. Zredukovanie analytickej časti a sústredenie sa na podstatné a kľúčové oblasti, ktoré 
spôsobujú zaostávanie okresu a ovplyvňujú rozvoj okresu vytvárajúc základ pre definovanie 
východísk Akčného plánu v časti 4 dokumentu a priorít a opatrení Akčného plánu v časti 5 
materiálu. 

c. Odstrániť akékoľvek zmienky o zrealizovaných či realizovaných projektoch. Predpokladané 
výsledky projektov, ktoré aj keď zazmluvnené, sú a budú dosiahnuté po 1.1.2018 vyjadrené 
merateľnými ukazovateľmi a finančnými alokáciami, majú byť uvedené v častiach 5 a 6 
dokumentu. 

2. Východiská Akčného plánu (časť 4): 
a. Využívanie štrukturálnych fondov vrátane národných projektov nie je cieľom rozvoja. Ide 

o jeden z nástrojov na realizáciu/financovanie opatrení identifikovaných Akčným plánom. 
b. Aktivity majú byť prednostne uvádzané v časti 5 dokumentu rovnako, kde odporúčame zaradiť 

aj časť 4.1 týkajúcu sa priorít. 
3. Návrh opatrení (časť 5): 

a. Zaradiť na začiatok priority Akčného plánu (pozri vyššie). 
b. S cieľom zabezpečiť realizáciu Akčného plánu aj cez ročné priority v zmysle § 4a zákona  

č. 336/2015 Z. z. neuvádzať finančné tabuľky a zdroje financovania za každým opatrením. 
Tabuľky na úrovni opatrenia majú obsahovať najmä účel, ukazovatele relevantné pre dané 
opatrenie (počet vytvorených pracovných miest nie je dostatočný) aj pre následné 
monitorovanie napĺňania účelu, partnerov, termín realizácie a určenie možných prijímateľov 
regionálneho príspevku. Finančné údaje (predpokladané zdroje financovania, celkový 
rozpočet, z toho výška RP, a orientačne programy podporené z EŠIF) v tabuľkách uvádzané pri 
jednotlivých opatreniach majú byť uvádzané na úrovni priorít. Konkrétne programy 
spolufinancované z EŠIF, ako aj programy či schémy financované zo štátneho rozpočtu majú 
byť uvedené v časti 6. 

c. Uprednostňovať všeobecné vymedzenie oprávnených subjektov v zákone č. 336/2015 Z. z. 
Konkrétne subjekty ako prijímateľov regionálneho príspevku je vhodné uvádzať len v prípade, 
ak si realizácia opatrenia/projektu vyžaduje či už konkrétnu geograficky vymedzenú lokalitu 
alebo špecifických žiadateľov napr. s ohľadom na podporené odvetvie priemyslu resp. zákonné 
požiadavky na prevádzkovateľa danej činnosti. Oprávnení prijímatelia verejných prostriedkov 
z iných programov či schém sú uvedení v príslušných dokumentoch či zákonoch. 

d. V opatreniach neuvádzať národné projekty, ktoré sú len nástrojom na realizáciu opatrení. 
V tejto časti by mali byť uvedené len aktivity, ktoré uvedené (a prípadné nové, ktoré budú 
realizované) národné projekty podporujú. 

4. V časti 6 prvú tabuľku upraviť tak, aby obsahovala Názov Programu/schémy; Prioritu Programu; 
Opatrenie Programu; Opatrenia Akčného plánu, ktoré má byť z daného existujúceho programu 



podporené. Konkrétne výzvy neuvádzať aj s ohľadom na možnosť zverejnenia ďalších výziev 
s inými označeniami. 

5. V časti 7 je vhodné doplniť zoznam ukazovateľov plnenia Akčného plánu s počiatočnými 
a cieľovými hodnotami. Pre každé opatrenie okrem počtu vytvorených pracovných miest je 
potrebné používať minimálne jeden ďalší relevantný ukazovateľ.  

6. V časti Prílohy doplniť chýbajúce údaje v tabuľke Rozdelenie obcí podľa počtu obyvateľov, 
školských zariadení a infraštruktúry doplniť chýbajúce údaje a tabuľky s údajmi na úrovní obcí 
okresu zlúčiť. 

Okrem iného je v texte potrebné používať miesto odrážok číslovanie, čo zjednodušuje orientáciu 
v dokumente, vyvarovať sa opakovaniam textu. 
  
Branislav Ondruš (MPSVR SR) uviedol, že zdroje z Operačného programu Ľudské zdroje je možné čerpať 
iba v prípade zamestnania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Jozef Červenka povedal, že 
Akčný plán je pripravený kvalitne, hľadajú sa možnosti rastu daného okresu, ktoré majú byť naviazané 
na okresy mesta Košice. Avšak problémom sú nezamestnaní a MRK, v okrese chýbajú tréningové 
centrá, rozvoj pracovnej sily je spomenutý okrajovo, teda Akčný plán má znovu tendenciu smerovať ku 
infraštruktúre. Druhý problém vidí v absencii podpory priemyslu, najmä investičného zámeru 
priemyselného parku, ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky. Materiál bližšie neuvádza 
potreby priemyselných parkov v okrese. Hospodárska oblasť je podcenená. Predseda rady 
skonštatoval, že priemyselné parky, resp. schválené investičné zámery môžu výrazne zmeniť štruktúru 
zamestnanosti v okrese.  
 
Branislav Ondruš sa informoval ohľadom Opatrenia 1.5. na str. 33 v časti IV Akčného plánu a to o 
zmene legislatívy pri odmeňovaní MRK. Predseda rady uviedol, že uvedené bude z Akčného plánu 
vypustené. Následne vzniesla pripomienky Andrea Tvrdá, zástupkyňa generálneho riaditeľa sekcie 
rozvoja vidieka a priamych platieb ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré sa týkajú 
najmä vypustenia zdroja financovania z Európskeho fondu rozvoja vidieka z Opatrenia C.1. na nákup 
autobusov a mikrobusov. Uvedená aktivita nie je z aktuálneho programu rozvoja vidieka oprávnená 
a obdobne pri Opatrení C.3. je uvedený predpokladaný zdroj financovania EPFRV a zároveň PRV. Nie 
je jasné, či sa jedná o duplicitu, nakoľko PRV je financovaný z EPFRV aj z národných zdrojov. Uvedený 
zdroj EPFRV žiada vypustiť. V Opatreniach E.1. a E.2. je uvedený zdroj financovania PRV, vzhľadom na 
vyčerpanie zdrojov na cestovný ruch žiada vypustiť. V budúcom programovom období nebude 
Program rozvoja vidieka ale bude Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý bude 
zahŕňať oba piliere a je predčasné hovoriť, čo bude obsahom. Zároveň by vznesené pripomienky mali 
byť zapracované do Akčného plánu ešte pred jeho predložením do medzirezortného pripomienkového 
konania. Predseda rady uviedol, že tak ako v prípade Akčných plánov okresov Medzilaborce a Bardejov 
prerokovaných radou 18.06.2018 je potrebné pri navrhovaných prioritách, opatreniach a zdrojoch 
financovania zohľadniť súčasný stav čerpania súčasných OP ale aj presah obdobia realizácie akčného 
plánu okresu Košice-okolie do budúceho programového obdobia EŠIF, nakoľko je schvaľovaný na 5 
rokov. Vznesené pripomienky budú pred MPK zohľadnené, rovnako ako aj pripomienky ostatných 
členov zaslané rade pred rokovaním rady v súvislosti s diskutovaným bodom.  
 
Ladislav Šimko, zástupca CKO uviedol potrebu financovania na úrovni Prioritných oblastí. Peter Krajňák 
konštatoval nutnosť navýšenia finančných zdrojov pre školy. V súčasnosti 42 škôl v Košickom kraji 
funguje v dvojzmenných prevádzkach, niektoré dokonca v trojzmenných. Taktiež stredné odborné 
školy by rady využili potenciál najmä rómskych žiakov, avšak sú nevyhnutné investície. Peter Krajňák 
chce vyzvať zástupcov najmenej rozvinutých okresov k zváženiu danej problematiky. K Akčnému plánu 
vzniesol pripomienky aj Kvetoslav Kmec, zástupca Sekcie riadenia investícii ÚPPVII a to najmä 
k potrebe zváženia navýšenia alokácie na zdravotnícke zariadenia a kanalizáciu (oba okruhy vyplývajú 
z analytickej časti), k otázke dostatku počtu vytvorených pracovných miest v Centre podpory 
regionálneho rozvoja, k zníženiu alokácie na opatrenia v cestovnom ruchu a k otázke 
mnohozdrojového financovania z EŠIF. Predseda rady uviedol, že súčasná verzia Akčného plánu budú 
upravená na základe reálnych možností financovania pred jej predložením na pripomienkové konanie.   
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 10 programu: 



prítomných:  41 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 32/2018/RRNRO: Rada berie na vedomie pripomienky vznesené a predložené na rokovaní 
Rady, predkladá návrh Akčného plánu okresu Košice–okolie po jeho prerokovaní Úradu vlády Slovenskej 
republiky, ktorý na základe informácií z riadiacich orgánov programov spolufinancovaných z EŠIF 
a v spolupráci s nimi, okresným úradom a osobami poverenými členmi rady zapracuje relevantné 
pripomienky do návrhu Akčného plánu pred jeho predložením do pripomienkového konania.  
 
 
K bodu č. 11 programu 
Predseda rady otvoril diskusiu k uvedenému bodu programu. Branislav Ondruš otvoril otázku 
znižovania záujmu o zriaďovanie sociálnych podnikov a otázku splnenia podmienok na ich zriadenie 
(najmä kritérium udržateľnosti podnikateľského zámeru). V spolupráci s Protimonopolným úradom SR 
bude vypracovaná osobitná schéma štátnej pomoci, kde bude výška štátnej pomoci obmedzená výškou 
11 500 tis. EUR. Ak by sa uchádzal sociálny podnik o pomoc prostredníctvom tejto schémy štátnej 
pomoci a zároveň aj o regionálny príspevok, regionálny príspevok by musel byť následne vrátený 
z dôvodu prevýšenia finančného stropu. Preto sa očakáva záujem buď o čerpanie finančných 
prostriedkov prostredníctvom osobitnej schémy, alebo prostredníctvom regionálneho príspevku. 
V priebehu augusta 2018 majú byť zriadené prvé regionálne poradenské a konzultačné centrá pre 
sociálne podnikanie v BBSK, KSK a PSK, ktoré budú poskytovať podrobnejšie informácie. Neskôr sa 
otvoria centrá aj v ďalších krajoch. Vzniká otázka, či by nemali v Akčných plánoch byť zaradené aj 
projekty, ktoré nerátajú s financovaním z regionálneho príspevku.  
 
Ivan Ivančin uviedol nevyhnutnosť spolupráce s jednotlivými rezortmi pri príprave Akčných plánov a pri 
realizácii niektorých opatrení. Regionálny príspevok má byť komplementárnym, teda doplnkovým 
zdrojom k iným hlavným zdrojom financovania. Zároveň spomenul návrh ročných priorít, metodika 
prípravy návrhu ročných priorít bude dňa 1. augusta 2018 zverejnená na webovom sídle Úradu vlády 
SR. Po schválení návrhu ročných priorít vládou Slovenskej republiky sa bude pristupovať ku 
zazmluvneniu s úspešnými žiadateľmi o regionálny príspevok. Taktiež bude zverejnené metodické 
usmernenie, ktoré upraví postup na rok 2018. Budú sa tiež realizovať školenia pre pracovníkov 
okresných úradov a centier podpory.  
Jozef Červenka sa informoval, či nie je možné pripraviť schému aj na tréningové centrá z EŠIF. Branislav 
Ondruš uviedol, že sa pripravuje výzva. Z OP ĽZ je však možné financovanie iba prevádzkových 
nákladov. Výzva zameraná na sociálnu prácu a zaúčanie by mala byť vyhlásená v septembri – októbri 
2018. Zároveň poskytol súčinnosť a vyzval na to, aby okresné úrady, starostovia komunikovali 
s jednotlivými vecne príslušnými rezortmi. Martin Húska informoval o ukončovaní dvoch výziev (pre 
malé a stredné podniky) vyhlásených konkrétne iba pre najmenej rozvinuté okresy v najbližších 
týždňoch. Predseda rady požiadal o zaslanie informácií ohľadom výziev členom výborov.  
 
Prednosta okresného úradu Lučenec Branislav Hámorník požiadal o dodatočné zaradenie bodu do 
programu a to Návrh dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Lučenec. Predseda rady uviedol, že 
pre schvaľovanie predloženého dodatku bude použitý obdobný postup, ako to bolo aj v prípade 
ostatných návrhov dodatkov.  
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 10 programu: 
prítomných:  41 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 33/2018/RRNRO: Predseda rady prerušuje rokovanie k tomuto bodu a návrh dodatku 
upravený okresným úradom v zmysle všeobecných pripomienok a vzoru, ktorý vypracuje Sekcia 
regionálneho rozvoja, bude po jeho predložení okresným úradom prerokovaná radou per rollam. 
 



 
K bodu č. 12 programu 
Na záver sa predseda rady rozlúčil, poďakoval prítomným za účasť aj podnetné návrhy a uviedol, že po 
doručení návrhov dodatkov v priebehu siedmich až desiatich dní ich rada prerokuje per rollam 
a zaujme k nim stanovisko. 
 
V Bratislave, dňa 26. júla 2018 
 
Zápisnicu vyhotovila: Katarína Hanová 

          hlavný štátny radca  
 
 
Zápisnicu schválil  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––– 
 Richard Raši 
 predseda rady 


