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

 

Poradové číslo rokovania: 27 
Miesto rokovania: Bratislava, Slovenská akadémia vied 
Dátum rokovania: 15. 4. 2019 
Čas rokovania: 13:00 – 14:15 
 
 
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  

 
K bodu č. 1 programu 
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. Predseda konštatoval, že rada je uznášaniaschopná.  
 
K bodu č. 2 programu 
Predseda rady vyzval členov k schváleniu programu rokovania rady zaslaný členom rady spolu s 
pozvánkou.  
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 2 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  0 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 7/2019/RRNRO: Rada schvaľuje nasledovný program rokovania Rady pre rozvoj najmenej 
rozvinutých okresov: 
 

Návrh programu rady: 
1. Otvorenie rokovania 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Návrh Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Michalovce 
4. Návrh Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Stropkov 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
K bodu č. 3 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostke OÚ Michalovce Jane Cibereovej. Prednostka v krátkosti 
predstavila návrh Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu Michalovce. 
 
Prednostka informovala členov rady o tom, že okres Michalovce bol zaradený medzi NRO 19. októbra 
2018 a od tej doby prebiehali na pôde OÚ Michalovce rokovania s rôznymi subjektami, ktorých sa 
rozvoj okresu týka (napr. starostovia obcí, zástupcovia stredných škôl, poľnohospodárov či 
podnikateľov). Akčný plán rozvoja okresu bol tvorený aj na základe týchto diskusií. Ďalej prednostka 
vyslovila názor, že okres by sa nedostal do zoznamu NRO, v prípade, keby nebola jediným kritériom 
nezamestnanosť. Zaradenie okresu medzi NRO však privítali vďaka väčším možnostiam pre okres. Za 
prioritné oblasti označila prednostka rozvoj poľnohospodárstva a rozvoj cestovného ruchu. 
 
Pred otvorením diskusie k návrhu podal predseda rady usmernenie k spôsobu podávania pripomienok 
členov Rady k obsahu návrhu AP. Vzhľadom na počet členov Rady a za účelom uľahčenia spísania 
zápisnice žiada, aby sa člen predstavil a uviedol, akú organizáciu zastupuje. Požiadal členov rady, ktorí 
majú k materiálu pripravené pripomienky, aby uviedli konkrétne, akej časti návrhu Akčného plánu sa 



pripomienka týka, na ktorej strane návrhu a uviedli slovné znenie navrhovanej zmeny tak, ako má byť 
zapracované do návrhu akčného plánu. V prípade vzájomne si rozporujúcich pripomienok členov rady 
požiadal, aby bol rozpor odstránený na už rokovaní rady. 
 
Predseda rady požiadal zástupkyňu sekcie riadenia investícií a regionálneho rozvoja ÚPPVII o 
pripomienky k materiálu 
 
Pripomienky SRINRR ÚPPVII k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce: 
1. Materiálu by pomohlo vypracovanie SWOT analýzy alebo jej variantu, ktoré by poskytli 
prehľadnejšie zhodnotenie priaznivých a nepriaznivých faktorov pre rozvoj okresu a tým aj kvalitnejší 
podklad pre vypracovanie prioritných oblastí a ich opatrení v strategickej časti Akčného plánu; 
2. Harmonogram realizácie Akčného plánu rozvrhnutý na 3 roky a počet opatrení, ktoré okres 
plánuje realizovať považuje SRINRR za ambiciózny. Analytická časť neposkytuje dostatočnú oporu pre 
zdôvodnenie všetkých opatrení, ktoré sú navrhované v strategickej časti a pre návrhy systémových 
opatrení presahujúcich kompetencie okresu; 
3. Prílohy k dokumentu pôsobia samoúčelne, keďže sa na ne v texte Akčného plánu nikde 
neodvoláva;  
4. V návrhu Akčného plánu zostali nedostatky a chyby, ktoré považujeme za nevyhnutné 
odstrániť pred jeho zaradením do pripomienkového procesu: 

a) Tabuľka č. 13 na s. 52 a tabuľka č. 14 na str. 53 - súhrnná výška RP pre okres Michalovce 
je 4 415 000 eur, nesprávne uvedených 4 417 000 eur pri sume 883 000 eur/rok; potrebné 
upraviť výšku prostriedkov vyčlenených pre okres formou RP znížením o 2 000 eur v konkrétnej 
PO. 
b) Pri prioritných oblastiach, kde okres predpokladá financovanie z EŠIF sa vyžaduje 
spolufinancovanie. Celkový rozpočet na prioritnú oblasť potom musí byť nevyhnutne vyšší než 
len súčet regionálneho príspevku a zdrojov EŠIF.  
c) Dávame na zváženie pri tých opatreniach, v ktorých sú na to predpoklady,  doplniť 
medzi prijímateľov RP aj fyzické osoby – podnikateľov v  zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 
Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
d) Pri opatrení B.1 na s. 41 okres predpokladá vytvorenie 300 nových pracovných miest, 
chýba ale špecifikácia odvetvia. Keďže ide o najvyšší počet novovytvorených pracovných miest 
v rámci Akčného plánu, bolo by vhodné uviesť konkrétne v akej oblasti okres očakáva takýto 
nárast. 
e) Z opatrenia A.2 na str. 41 vypustiť slová „v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o 
podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Centrum 
podpory v NRO sa nevytvára na základe zákona, hlavnou náplňou jeho činnosti je metodická a 
koordinačná podpora okresu pri príprave projektov, žiadostí o RP a ročných priorít za účelom 
úspešnej realizácie Akčného plánu. 
f) V dokumente sa stále vyskytujú štatistické údaje, pri ktorých nie je uvedený zdroj a nie 
je možné ich verifikovať alebo chýbajú údaje, ktoré by podporili tvrdenia v analytickej časti. 

5. Potrebné upraviť terminologické, gramatické, štylistické a formálne chyby, zjednotiť požívanie 
skratiek a symbolov. 
 
Predseda rady upozornil členov rady o tom, že materiál po schválení na rade pôjde do MPK, čo 
znamená že ešte bude priestor na úpravu materiálu podľa pripomienok, ktoré z jednotlivých 
pripomienkujúcich subjektov dôjdu. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k materiálu. 
 
ŠT MŠVVŠ Peter Krajňák predložil pripomienku týkajúcu sa odborov na stredných školách. V AP na str. 
23 sa konštatuje, že javí sa potreba prípravy mladých poľnohospodárskych odborníkov, avšak na 
štruktúra stredných škôl v tomto regióne s tým nekorešponduje. Ponúkol pomoc pri nastavovaní 
odborov, ktoré región potrebuje a upozornil, že do 31. októbra sa musí rozhodnúť o týchto nových 
odboroch. Podotkol, že v prípade, ak naozaj chceme podporiť poľnohospodárstvo v okrese, je 



potrebné nastaviť dobre odbory na jednotlivých stredných školách. To sa týka aj Košického 
samosprávneho kraja, ktorý by mal do tejto otázky aktívne vstúpiť. 
 
Štátny tajomník MDV SR Peter Ďurček upozornil na prioritnú oblasť C - Rozvoj cestovného ruchu na 
str.44, sa uvádza RP vo výške 800 000 eur. Odporúča doplniť kam RP bude cielený. Je potrebné vedieť 
na ktoré aktivity pôjde aká časť financií aby to nekolidovalo s dotačným systémom pre oblastné 
a krajské organizácie cestovného ruchu. Pri vyhodnocovaní žiadosti o dotácie a posudzovaní projektov 
je dôležité vedieť aká časť sa z čoho financuje aby nedošlo k duplicite. Zároveň sa opýtal prednostky, 
či bol AP komunikovaný s oblastnou a krajskou organizáciou cestovného ruchu. 
 
Šimko ÚPVII CKO upozornil na tabuľku č. 55, vytváranie pracovných miest. Odporučil aby to OÚ 
prekonzultoval s MPRV SR a s MK SR. 
 
Predseda rady upozornil členov rady na to, že materiál po schválení na rade pôjde do MPK začiatkom 
mája. Predseda rady odovzdal slovo prednostke OÚ Michalovce. 
 
Prednostka OÚ Michalovce reagovala na otázku ohľadne odborov na stredných školách. Vysvetlila 
členom rady priebeh riešenia tohto problému. Na OÚ Michalovce prebehlo mnoho rokovaní so 
zástupcami nielen poľnohospodárskeho sektoru a zástupcami stredných škôl, kde bola vyslovená 
požiadavka na vytvorenie aspoň jedného odboru pre spádovú oblasť Michalovce, teda aj pre okresy 
Sobrance a Trebišov. Na základe tejto požiadavky prebehli rokovania aj s Košickým samosprávnym 
krajom, kde došlo k dohode, že sa vytvorí aspoň jeden odbor s poľnohospodárskym zameraním. 
K otázke cestovného ruchu a jeho riešenia s oblastnou a krajskou organizáciou cestovného ruchu 
prednostka oboznámila členov Rady s tým, že rokovania so zemplínskou organizáciou cestovného 
ruchu a výsledky sú zapracované v AP. Prednostka OÚ Michalovce predstavila pána Frenu, ktorý je 
predsedu MAS a ktorý vypracoval AP. 
 
Pán Frena sa vyjadril k otázke školstva v okrese Michalovce. Poznamenal, že situácia bola skutočne 
paradoxná, keďže práve v okrese, ktorý je poľnohospodársky nie je ani jeden odbor, ktorý by 
vychovával budúcich poľnohospodárov. K otázke cestovného ruchu poznamenal, že predpokladajú 
s využitím zdrojov aj miestnych akčných skupín. Ďalej sa vyjadril k otázke ohľadne vytvárania 
pracovných miest. Vysvetlil, že pracovné miesta budú vytvárané v oblasti priemyslu. Je možné, že okres 
Michalovce bude potrebovať pomoc, pretože majú dohodnutého zahraničného investora, ktorý bude 
pravdepodobne požadovať investičné stimuly. Jedná sa konkrétne o Oceliareň Strážske a o investora, 
ktorý má záujem začať s ťažbou a spracovaním soli. 
 
Štátny tajomník MDV SR požiadal o vypustenie alebo užšiu diskusiu k opatreniu v časti D a to 
zabezpečiť presun nákladnej dopravy z ciest na železnicu. MDV SR sa nevie stotožniť s takýmto 
spôsobom skoncipovanou úlohou.  
 
Predseda rady vyzval na využitie možnosti prediskutovať problematické oblasti s krajskými 
koordinátormi ale aj so zástupcami ÚPVII. 
 
Pani riaditeľka OSM SRINRR reagovala na pripomienku ŠT Ďurčeka, ohľadne rozdelenia regionálneho 
príspevku po rokoch, na oblasť cestovného ruchu. Takéto rozdelenie nie je možné. Bude to zrejmé 
z doložky vplyvov na štátny rozpočet, kde bude objasnené akým spôsobom sa bude financovať 
cestovný ruch na rok 2019 a na zvyšné roky. Pani riaditeľka informovala členov Rady, že spracovatelia  
nebudú pripomienke ŠT Ďurčeka môcť vyhovieť. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 3 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 



Uznesenie č. 8/2019/RRNRO: Rada predkladá Úradu podpredsedu vlády SR návrh akčného plánu 
rozvoja okresu Michalovce po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady. 
 
K bodu č. 4 programu 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi okresného úradu Stropkov p. Veselému, aby predstavil 
návrh AP okresu Stropkov.  
 
Prednosta OÚ Stropkov Alfonz Veselý v krátkosti predstavil tvorbu AP. Vyjadril pozitívny názor na 
zaradenie okresu do NRO a to aj vďaka možnosti tvorbe nových pracovných miest. Vďaka AP by malo 
byť do roku 2023 vytvorených 261 pracovných miest. V okresu je momentálne 1200 nezamestnaných, 
z toho 120, čiže 10%, je vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Ďalej sa medzi nezamestnanými nachádzajú aj 
ľudia bez pracovných návykov a záujmu o prácu. Prednosta vyjadril záujem do budúcna rozvíjať 
v okrese elektropriemysel, cestovný ruch ale aj infraštruktúru v jednotlivých obciach. 
 
Pripomienky SRINRR ÚPPVII k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Stropkov 
1. Analytickej časti chýba silnejšia opora pre zdôvodnenie návrhov opatrení v strategickej časti 
dokumentu napr. v oblasti ochrany životného prostredia, dopravy, školstva a pre návrhy systémových 
opatrení presahujúcich kompetencie okresu (chýbajú napr. analýzy intenzity dopravy, kvality pôdy, 
kvality vody, identifikácia chránených území európskeho významu, nakladanie s jednotlivými druhmi 
odpadov). 
2. Analytická časť a niektoré prílohy obsahujú nadbytočné informácie, ktorých ponechanie v texte 
odporúčame zvážiť (napr. história administratívno-správneho začlenenia okresu na s. 6-7, informácie 
o podniku Tesla Stropkov na str. 18, prehľad o podpore výstavby bytov zo ŠFRB po jednotlivých obciach 
a rokoch na str. 30 alebo tabuľka č. 16 na s. 66-67). 
3. V návrhu Akčného plánu zostali nedostatky a chyby, ktoré považujeme za nevyhnutné 
odstrániť pred jeho zaradením do pripomienkového procesu: 

a) Navrhujeme doplniť chýbajúcu počiatočnú a cieľovú hodnotu výstupových 
ukazovateľov pri opatreniach B.2., D.3., D.4. v tabuľke č. 15 na str. 62. 
b) Na str. 45 zosúladiť hodnotu cieľového indikátora opatrenia B.4 Cestovný ruch pre 
nárast počtu turistov v ubytovacích zariadeniach s údajmi na s. 62 – zvýšenie počtu 
návštevníkov o 2% nie o 20% (o 36 návštevníkov). 
c) Opatrenie A.2. Vytvorenie Centra pre podporu rozvoja okresu Stropkov  - odporúčame 
zhodnotiť výšku navrhovanej celkovej sumy RP, keďže predstavuje až 18% alokácie na 
vytvorenie 2 dočasných pracovných miest; navyše v materiáli chýba zdôvodnenie pre 
vytvorenie nového samostatného Centra pre podporu rozvoja okresu Stropkov namiesto 
využitia existujúcich regionálnych kapacít v okrese. 
d) Názov PO v tabuľke na str. 52 Predpokladané zdroje financovania zjednotiť s názvom 
prioritnej oblasti v názve kapitoly (PO Zlepšovanie podmienok pre život v názve 
kapitoly/Zlepšovanie kvality života v názve tabuľky). 
e) Tabuľka č. 14 na str. 60 „Prehľad výdavkov podľa prioritných oblastí Akčného plánu 
NRO Stropkov“, z RP bolo pre Stropkov vyčlenených celkom 1 945 000 eur, v tabuľke je uvedená 
suma 1 940 000 eur; odporúčame navýšenie prostriedkov vyčlenených pre okres formou RP o 
5 000 eur v konkrétnej PO. 
f) Presun tabuľky č. 14 Prehľad výdavkov podľa PO AP zo str. 60 za text kapitoly V. Zdroje 
financovania Akčného plánu na str. 56. 
g) Zosúladiť text kapitoly VI. Proces monitorovania a hodnotenia dosiahnutého výsledku 
na str. 61 so znením zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a so Štatútom výboru rozvoja okresu Stropkov. 

4. Potrebné upraviť terminologické, gramatické, štylistické a formálne chyby, zjednotiť požívanie 
 skratiek a symbolov. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
Štátny tajomník MŠVVŠ SR Peter Krajňák predniesol 4 pripomienky: 



1. Na str. 19 v prvej časti oblasť vzdelávania sa uvádza že miera zaškolenosti 5 ročných detí je na 
úrovni 74%, teda je nižšia ako slovenský priemer, je potrebné sa pripraviť na to, že môže byť zavedené 
povinné zaškolenie detí od 5 rokov. 
2.         Na str. 20 sa uvádza, že v septembri 2018 zo 168 absolventov ZŠ v okrese nastúpilo na denné 
štúdium troch stredných škôl spolu iba 83 žiakov. ŠT MŠVVŠ predpokladal, že nám tento údaj 
nevypovedá o počte žiakov, ktorý  vôbec nepokračujú, ale jedná sa o prirodzenú migráciu do škôl vo 
Svidníku a vo Vranove nad Topľou. Požiadal o vysvetlenie. 
3.      V AP sa uvádza, že riešením problémov zamestnať sa v elektrotechnickom a strojárenskom 
priemysle je vytvorením špecializovanej strednej školy so zameraním na elektrotechnický priemysel. 
V okrese sa nachádza gymnázium, Stredná odbornú školu služieb a Strednú odbornú školu 
elektrotechnická. Podľa ŠT MŠVVŠ je to dobrá východisková situácia. Poznamenal, že platí to čo platilo 
pre okres Michalovce. Ak sa v okrese nachádza zamestnávateľ, ktorý by potreboval konkrétny odbor, 
je možné to konzultovať s MŠVVŠ SR a s Prešovským samosprávnym krajom. Otázkou ostáva, či 
súčasná situácia v okrese nie je postačujúca. 
4.      Na základe spomínaného atlasu rómskych komunít nemá ukončené základné vzdelanie viac ako 
10% rómov v tomto regióne. Už dnes je možné robiť kurz ukončovania základného vzdelávania na 
základnej škole problém je výška normatívu, kde je iba 10% z bežného normatívu. Vyjadril názor, že by 
bolo vhodné do budúcna zaviesť povinné ukončenie minimálne dvojročného odboru.  
 
Tajomník zboru poradcov ÚV SR Jozef Červenka odporučil sa sústrediť na elektrotechnický 
a strojárenský priemysel, výskum a vývoj a neskončiť len pri chodníkoch. Ďalej upozornil, že na str. 35 
sa uvádza, že bariérou ekonomického a sociálneho rozvoja je neexistencia štátnej vízie v oblasti rozvoja 
územia. Túto formuláciu označil za nevyhovujúcu. Ďalej upozornil na problematickosť požiadaviek na 
str. 54.  
 
Štátny tajomník MDV SR Peter Ďurček sa vyjadril k cestovnému ruchu. Na str. 55 sa hovorí o úlohe 
zdvojnásobiť príspevok pre OOCR. ŠT  vyjadril postoj, že na takéto opatrenie nevidí priestor. 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 4 programu: 
prítomných:  36 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 9/2019/RRNRO: Rada predkladá Úradu podpredsedu vlády SR návrh akčného plánu 
rozvoja okresu Stropkov po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady.  
 
K bodu č. 5 programu 
Predseda rady informoval členov rady, že výjazdové rokovania vlády sú naplánované na 25. a 26. jún 
2019 v Michalovciach a Stropkove. Na záver sa predseda rady rozlúčil, poďakoval prítomným za účasť 
aj podnetné návrhy. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 25. apríla 2019 
 
Zápisnicu vyhotovila: Simona Domová 

           
 

Zápisnicu schválil  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––– 
 Richard Raši 
 predseda rady 



PREZENČNÁ LISTINA 

 

27.  rokovanie 

Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov  

15. apríla 2019 o 13:00 hod. 

Aula SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 
 

P. 

č. 
Meno Organizácia 

Splnomocnený 

zástupca 
Podpis 

1. 

Richard Raši  
predseda Rady - podpredseda 

vlády SR pre investície a 

informatizáciu ÚPVII 

 
 

 

2. Alena Sabelová 

GR sekcie riadenia investícii ÚPVII 
Michaela Kollárová 

 

3. Denisa Žiláková 

GR sekcie CKO ÚPVII 
 

 

4. Matúš Šutaj Eštok 

podpredseda Rady  ÚV SR 
  

5 Jozef Červenka 
tajomník Zboru poradcov 

ÚV SR 
  

6. Norbert Kurilla 

štátny tajomník MŽP SR 
  

7. 
Matej Ovčiarka 
GR sekcie environmentálnych 

programov a projektov 
MŽP SR 

 
 

8. 
Vojtech Ferencz 

štátny tajomník MH SR 

Martin Darmo 

riaditeľ Centra pre 

hospodárske otázky 

 

9. 
Martin Húska 

GR sekcie štrukturálnych 

fondov EÚ 
MH SR 

 
 

10. Ivan Sečík 
štátny tajomník MK SR  

  

11. Peter Krajňák 
štátny tajomník MŠVVŠ SR 

  

12. Rastislav Igliar 

GR sekcie štrukturálnych 

fondov EÚ 

MŠVVŠ SR 
  

13. Radko Kuruc 

štátny tajomník 
MF SR 

  

14. Branislav Ondruš 

štátny tajomník  
MPSVR  SR 

  

15. Boris Sloboda 

GR sekcie  fondov EÚ 
MPSVR SR 

Viliam Michalovič  

16. Gabriel Csicsai 

štátny tajomník 
MPRV SR 

  

17. Jaroslav Gudába 

GR sekcie rozvoja vidieka MPRV SR 
  

18. 
Katarína Mihaľová 

GR sekcie cezhraničnej 

spolupráce 

MPRV SR 
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19. Marek Mitošinka 

GR sekcie programov RR MPRV SR 
 

 

20. 
Rudolf Urbanovič 
štátny tajomník 

MV SR 

Adrián Jenčo 

GR sekcie verejnej 

správy 

 

21. 
Adela Danišková  

generálna riaditeľka sekcie 

európskych programov 
MV SR 

 
 

22. Peter Ďurček 
štátny tajomník 

MDV SR 
  

23. 
Juraj Méry 

generálny riaditeľ sekcie 

riadenia projektov 
MDV SR 

 
 

24. Stanislav Špánik 
štátny tajomník 

MZ SR 
  

25. Veronika Havírová  

prednostka  
OÚ 

Kežmarok 

  

26. 

 

 

Branislav Hámorník 

prednosta  OÚ Lučenec 
  

27. Pavel Gavalec                                        
prednosta  OÚ Poltár 

  

28. Peter Balogh 

prednosta  OÚ Revúca 
  

29. 

 

Csaba Csízi   

prednosta  
OÚ 

Rimavská 

Sobota 

  

30. 

 

Robert Anna 

prednosta  OÚ Rožňava 
  

31. Ján Baňas  

prednosta  OÚ Sabinov 
  

32. Boleslav Lešo 

prednosta  
OÚ 

Sobrance 

  

33. Jozef Baslár 

prednosta  OÚ Svidník 
  

34. Rastislav Petrovič 

prednosta  OÚ Trebišov 
  

35. Marián Siekela 

 prednosta  
OÚ Veľký 

Krtíš 

  

36. Andrej Krišanda 

prednosta  
OÚ Vranov 

nad Topľou 

  

37. Imrich Macko 

prednosta  OÚ Gelnica 
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38.  Denisa Vargová Lukáčová  

prednostka  
OÚ Košice - 

okolie 

Dominika Šeňová 

  

39. Radovan Bajaj 

prednosta  
OÚ 

Medzilaborce 

  

40. Miroslav Bujda 
prednosta  OÚ Bardejov 

  

41. Michal Vohar 
prednosta  OÚ Snina 

  

41. Adela Kočišová  
prednostka  OÚ Levoča 

  

42. Jana Cibereová 

prednostka 
OÚ 

Michalovce 

Ján Frena  

43. Alfonz Veselý 

prednosta OÚ Stropkov 
  

   
  

 Prizvaní hostia a prísediaci:  
  

1. 
Ábel Ravasz 

splnomocnenec vlády pre 

rómske komunity  
MV SR 

 
 

2. Michal Lukša 

koordinátor  ÚPVII 
  

3. Matej Puzder 

koordinátor 
ÚPVII 

  

 

4. Daniel Karas 

koordinátor 
ÚPVII 

 
 

5. Eva Zelizňáková ÚPVII 
 

 

6. Dominika Benická ÚPVII 
 

 

7. Simona Domová ÚPVII 
 

 

8.   
 

 

9.   
 

 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


