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

 

Poradové číslo rokovania: 26 
Miesto rokovania: Bratislava, Slovenská akadémia vied 
Dátum rokovania: 12. 6. 2019 
Čas rokovania: 14:00 – 16:00 
 
 
Prítomní:  39 členov 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. 
 
K bodu č. 2 programu 
Predseda rady vyzval členov k schváleniu programu rokovania rady, ktorý bol zaslaný členom rady 
spolu s pozvánkou.  
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 2 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady:  0 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 10/2019/RRNRO: Rada schvaľuje nasledovný program rokovania Rady pre rozvoj 
najmenej rozvinutých okresov: 
 

Návrh programu rady: 
1. Otvorenie rokovania 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Aktualizácia ročných priorít okresu Kežmarok na rok 2019 
4. Aktualizácia ročných priorít okresu Lučenec na rok 2019 
5. Aktualizácia ročných priorít okresu Poltár na rok 2019 
6. Aktualizácia ročných priorít okresu Revúca na rok 2019 
7. Aktualizácia ročných priorít okresu Rimavská Sobota na rok 2019 
8. Aktualizácia ročných priorít okresu Veľký Krtíš na rok 2019 
9. Aktualizácia ročných priorít okresu Sabinov na rok 2019 
10. Aktualizácia ročných priorít okresu Svidník na rok 2019 
11. Aktualizácia ročných priorít okresu Vranov nad Topľou na rok 2019 
12. Aktualizácia ročných priorít okresu Rožňava na rok 2019 
13. Aktualizácia ročných priorít okresu Sobrance na rok 2019 
14. Aktualizácia ročných priorít okresu Trebišov na rok 2019 
15. Aktualizácia ročných priorít okresu Gelnica na rok 2019 
16. Aktualizácia ročných priorít okresu Bardejov na rok 2019 
17. Aktualizácia ročných priorít okresu Medzilaborce na rok 2019 
18. Aktualizácia ročných priorít okresu Košice-okolie na rok 2019 
19. Návrh dodatku č.1 k Štatútu výboru pre rozvoj okresu Kežmarok 
20. Návrh dodatku č.1 k Štatútu výboru pre rozvoj okresu Lučenec 
21. Rôzne 
22. Záver 



 
K bodu č. 3 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická skonštatovala, že rada je uznášaniaschopná. K aktualizácii ročných priorít okresu 
Kežmarok nemala pani Benická pripomienky.  
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
Jozef Červenka, tajomník zboru poradcov (ÚV SR) upozornil na vysokú sumu vynaloženú na vytvorenie 
pracovného miesta. Ďalej sa opýtal, akým spôsobom boli vyberaný SHR. 
 
Veronika Havírová, prednostka OÚ Kežmarok, priblížila projekty, na ktoré žiada RP.  
 
Richard Raši, predseda rady, uistil pána Červenku o súlade projektov s podmienkami poskytovania 
regionálneho príspevku. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 3 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
zdržali sa hlasovania  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 11/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Kežmarok na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady 
Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 4 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že projekt č. 1 – Turistický Novohrad a Podpoľanie, bol vyradený 
z dôvodu nesúladu s AP. Projekt č.6 - AGRO CS Slovakia a.s, bol vyradený z dôvodu konfliktu záujmov. 
K projektom č. 7, 8, 9, 11 odporúča prejednať neskôr. 
 
Predseda rady odovzdal slovo prednostovi OÚ Lučenec, Branislavovi Hámorníkovi. Pán Hámorník uznal 
nesúlad projektu č.1 s AP. Pri projekte č. 6 taktiež priznal, že sa jedná o konflikt záujmov, avšak 
podotkol, že člen, o ktorého sa jedná nehlasoval vo výbore za tento projekt. 
 
Pani Benická navrhuje žiadosť č. 1 prepracovať a predložiť v rámci jesenných ročných priorít. Predseda 
rady odporučil prednostovi, aby využil možnosť konzultácie s odborom podpory regionálneho rozvoja, 
pokiaľ existujú nejasnoti. 
 
Jozef Červenka, tajomník zboru poradcov (ÚV SR), poukázal na slabé opodstatnenie projektov č. 1 a č. 
2. 
 
Branislav Hámorník, prednosta OÚ Lučenec, uviedol, že projekty sú zamerané na rozvoj cestovného 
ruchu a z toho dôvodu ich považuje za opodstatnené. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
Branislav Ondruš, ŠT MPSVR SR požiadal o trpezlivosť pri projektoch týkajúcich sa sociálnych podnikov. 
Momentálne existujú dve formy štátnej podpory a to podpory, ktoré dávajú Úrady práce v rámci 
národného projektu Cesta na trh práce a RP. Tu sa však otvára otázka pravidiel štátnej pomoci. Ďalej 
sa vyjadril k projektu v obci Ľuboreč. Načrtol pochybnosti ohľadne možnosti zvýšenia pracovnej 
uplatniteľnosti vďaka výstavbe chodníka, avšak požiadal minimálne o výber miestnych dodávateľov pri 
realizácii projektu.  



Výsledky hlasovania k bodu č. 4 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 12/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Lučenec na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady 
Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 5 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že projekt č. 5 je problematický. 
 
Jozef Červenka, tajomník zboru poradcov ÚV SR, upozornil na slabo definovaný účel poskytnutia RP pri 
projekte č. 6. 
 
Pavel Gavalec, prednosta OÚ Poltár, priblížil projekt č. 6. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 5 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 13/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Poltár na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady 
Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 6 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že k bodu č. 6 programu nemá pripomienky. 
 
Jozef Červenka, tajomník zboru poradcov (ÚV SR) poukázal na nepresnú formuláciu projektu č. 4. 
 
Peter Balogh, prednosta OÚ Revúca, objasnil projekt č. 4. Ďalej upozornil, že pri projekte č. 3 bol 
upravený rozpočet na dva roky, pôvodne na jeden rok. Upozornil na stiahnutie aktivít č. 1, 2, 3, 5, 7 
a 8.  
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 4 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 14/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Revúca na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady 
Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 7 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že má pripomienky k projektu č. 13. V danom projekte začína 



realizácia až v roku 2020 a na základe toho odporúča presunúť projekt do návrhu ročných priorít na 
rok 2020. Pri projektoch č. 27 a 28 je prečerpaná minimálna pomoc, z toho dôvodu nie je možné 
žiadateľom poskytnúť ďalší RP. Spomínané projekty budú z ročných priorít vylúčené. 
 
Csaba Csízi, prednosta OÚ Rimavská Sobota, poukázal na nedočerpaný limit pri projekte č. 28. 
 
Richard Raši, predseda rady, zhrnul stav spomínaných projektov. Projekt č. 13 sa presúva do 
aktualizácie na rok 2020, projekt č. 27 bude vyradený a projekt č. 28 s úpravou zostáva. 
 
Jozef Červenka, tajomník zboru poradcov ÚV SR, upozornil na vysokú sumu vynaloženú na vytvorenie 
pracovného miesta pri projekte č. 17. 
 
Csaba Csízi, prednosta OÚ Rimavská Sobota, informoval členov rady o vzniknutých komplikáciách pri 
projekte č. 21 s primátorom mesta Rimavská Sobota. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 7programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 15/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Rimavská Sobota na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na 
rokovaní rady Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 8 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že projekty č. 10 a č. 17 boli vyradené. Projekt č. 10 bude potrebné 
prepracovať a projekt č. 17 bol vyradený z dôvodu konfliktu záujmov. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 8 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 16/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Veľký Krtíš na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady 
Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 9 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že projekt č. 10 bol vyradený z dôvodu nevysporiadanosti 
pozemkov. 
 
Jozef Červenka, tajomník zboru poradcov ÚV SR, poukázal na projekt č. 20 - Tvorba koncepcie 
múzejného zariadenia "Centrum Jána Lazoríka" v obci Krivany. Sumu na vytvorenie koncepcie označil 
za privysokú, a účel poskytnutia RP by poopravil na tvorbu koncepcie a zriadenie múzejného 
zariadenia. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 



 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 9 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 17/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Sabinov na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady 
Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 10 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že projekt č. 8 bol vyradený z dôvodu nevysporiadanosti 
pozemkov. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 10 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 18/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Svidník na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady 
Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 11 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že projekty č. 2 a č. 8 boli vyradené. Pri projekte č. 2 nastal problém 
s prekročením hranice minimálnej pomoci a pri projekte č. 8 pri kombinácii hospodárskej 
a nehospodárskej činnosti. Projekt č. 8 bude možné posunúť len v prípade, ak sa odčlenia aktivity 5, 6 
a 7. 
 
Andrej Krišanda, Prednosta OÚ Vranov nad Topľou, súhlasil s vyradením spomínaných projektov. 
 
Jozef Červenka, tajomník zboru poradcov ÚV SR, poukázal na nedostatočné naformulovanie účelu 
poskytnutia RP pri projekte č. 4. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 11 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 19/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Vranov nad Topľou na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na 
rokovaní rady Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 12 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že projekt č. 6 bude financovaný až od roku 2020. Projekt č. 2 bol 



upravený. Celkové oprávnené výdavky na tento projekt budú znížené o stavebné práce (36 420 eur). 
Celkové oprávnené výdavky budú 97 192 eur. RP vo výške 87 290 eur. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 12 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 20/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Rožňava na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady 
Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 13 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že projekty č. 3 a 7 boli vyradené. Projekt č. 3 bol vyradený 
z dôvodu konfliktu záujmov. Projekt č. 7 bol vyradený z dôvodu nesúladu s AP. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 13 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 21/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Sobrance na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady 
Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 14 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že projekty č. 21 a 25 boli vyradené. Projekt č. 21 bol vyradený 
z dôvodu duplicitného financovania a projekt č. 25 bol vyradený z dôvodu exekúcie. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 14 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 22/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Trebišov na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady 
Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
 
K bodu č. 15 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že k Aktualizácii ročných priorít okresu Gelnica na rok 2019 nemá 
pripomienky. 
 



Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 15 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 23/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Gelnica na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady 
Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 16 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že projekt č. 2 bol vyradený. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 16 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 24/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Bardejov na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní rady 
Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
 
K bodu č. 17 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že k Aktualizácii ročných priorít okresu Medzilaborce na rok 2019 
nemá pripomienky. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 17 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 25/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Medzilaborce na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní 
rady Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 18 programu 
Predseda rady odovzdal slovo pani riaditeľke odboru podpory regionálneho rozvoja Dominike Benickej. 
Pani Benická oznámila členom rady, že projekt č. 8 bol vyradený z dôvodu nesúladu s AP.  Projekty č. 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30 označila za problematické. 
 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
Jozef Červenka, tajomník zboru poradcov ÚV SR, upozornil na nedostatočnú formuláciu účelu 
poskytnutia RP pri projekte č. 33. 



Výsledky hlasovania k bodu č. 18 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 26/2019/RRNRO: Rada odporúča prednostovi okresného úradu predložiť Aktualizáciu 
ročných priorít okresu Košice-okolie na rok 2019 po zapracovaní pripomienok vznesených na rokovaní 
rady Úradu podpredsedu vlády SR. 
 
K bodu č. 19 programu 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
Jozef Červenka, tajomník zboru poradcov ÚV SR, upozornil na problematickosť vylúčenia zástupcu 
mesta Kežmarok z Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok. 
 
Richard Raši, predseda rady, navrhol aby bol Návrh dodatku č. 1 k Štatútu výboru pre rozvoj okresu 
Kežmarok schválený, a v prípade potreby, po overení situácie v Kežmarku neskôr opäť upravený. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 19 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
zdržali sa hlasovania  1 
 
Uznesenie č. 27/2019/RRNRO: Rada schvaľuje Dodatok č.1 k Štatútu výboru pre rozvoj okresu 
Kežmarok. 
 
K bodu č. 20 programu 
Predseda rady otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
 
Výsledky hlasovania k bodu č. 20 programu: 
prítomných:  39 
vylúčených v zmysle platného Štatútu rady :  1 
proti:  0 
 
Uznesenie č. 28/2019/RRNRO: Rada schvaľuje Dodatok č.1 k Štatútu výboru pre rozvoj okresu Lučenec 
.  
K bodu č. 21 programu 
Richard Raši, predseda rady, otvoril bod č. 21 programu – Rôzne. 
 
K bodu č. 22 programu 
Na záver sa predseda rady rozlúčil, poďakoval prítomným za účasť aj podnetné návrhy. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 14. júna 2019 
 
Zápisnicu vyhotovila: Simona Domová 

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

poverená zastupovaním 

GR 

 

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 

Miroslava Hrušková 
 

8. Vojtech Ferencz 

štátny tajomník MH SR 
  

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 

Alica Serátorová  
RO financovania 

verejných výdavkov 

 

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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zástupca 
Podpis 

19. Emil Pícha 

GR sekcie programov RR MPRV SR 
Juraj Jánošík 

kancelária GR 
 

20. 
Rudolf Urbanovič 
štátny tajomník 

MV SR 

 
 

21. 
Adela Danišková  

generálna riaditeľka sekcie 

európskych programov 
MV SR 

Juraj Gmiterko 

RO inklúzie MRK  

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 

Andrea Špaková 

zastupujúca prednostka  

39. Radovan Bajaj 

prednosta  
OÚ 

Medzilaborce 

  

40. 
Miroslav Bujda 
prednosta  OÚ Bardejov 

Stanislav Sekelský 

odborný radca 

organizačného odboru 

 

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 

RO stratégie a metodiky RR 
ÚPVII 

 
 

6. Dominika Benická 

RO podpory RR 
ÚPVII 

 
 

7. 
Simona Domová 

sekretariát Rady pre rozvoj 

NRO 

ÚPVII 
 

 

8. Miloš Mihok 
OÚ Košice - 

okolie 

 
 

9. 
Veronika Gromanová 

špecialista pre regionálny 

rozvoj a rozvoj vidieka 

OÚ 

Kežmarok 
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10.  

Stanislava Jamnická 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OÚ Lučenec 
 

 

11. Ľuboš Ďubek 

odbor podpory RR 
ÚPVII 

 
 

12. Silvia Čuklovičová 

odbor podpory RR 
ÚPVII 

 
 

13. Alžbeta Galandová 

odbor podpory RR 
ÚPVII 

 
 

14. Ivana Hačkuličová 

odbor podpory RR 
ÚPVII 

 
 

15. Narcisa Kolačkovská 

odbor podpory RR 
ÚPVII 

 
 

16. Michaela Kolimárová 

odbor podpory RR 
ÚPVII 

 
 

17. Michal Kováč 

odbor podpory RR 
ÚPVII 

 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 


