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Záznam 
z pracovného stretnutia štátneho tajomníka pre oblasť investícií a regionálneho rozvoja 

pána Dušana Veliča s prednostami okresných úradov najmenej rozvinutých okresov 

konaného dňa 06. júla 2021  

 
 

Miesto konania: Okresný úrad Kežmarok – zasadačka úradu 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)  

 

Program stretnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie návrhu novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov  

3. Rôzne 

 

Priebeh stretnutia:  

 

 Pracovné stretnutie otvoril privítaním prítomných hostí prednosta Okresného úradu 

Kežmarok Ing. Vladimír Škára. V rámci úvodnej diskusie štátny tajomník informoval 

prítomných o aktuálnych zámeroch Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“) a o navrhovaných 

a pripravovaných zmenách v rámci novely zákona o najmenej rozvinutých okresoch. V rámci 

programu vystúpila generálna riaditeľka sekcie regionálneho rozvoja Ing. Dominika Benická 

a upriamila pozornosť na novo pripravovanú novelu zákona o najmenej rozvinutých okresoch, 

ktorá by mala priniesť pozitívne zmeny, najmä skrátenie zdĺhavých procesov schvaľovania 

Akčných plánov (resp. plánov rozvoja) a projektov financovaných z regionálneho príspevku. 

Takisto kompetencia schvaľovania žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku prejde 

z vlády Slovenskej republiky na MIRRI, čím sa skráti proces poskytovania regionálnych 

príspevkov o procesy schvaľovania na úrovni vlády Slovenskej republiky. Ďalej uviedla, že 

pri predkladaní plánov rozvoja a samotných projektov je potrebné jasne zadefinovať a 

zhodnotiť merateľné ukazovatele, a to najmä vytvorenie pracovných miest. Informovala 

prítomných prednostov o pripravovaných pracovných stretnutiach vedenia MIRRI so 

zástupcami okresných úradov, ktorí pracujú na pozíciách regionálneho rozvoja. 

  

 Následne vystúpil Ing. Peter Ihnatišin, poverený riadením odboru stratégie a metodiky 

regionálneho rozvoja, ktorý predniesol východiskovú situáciu pre prijatie novely (viď príloha 

č. 2). Prezentácia zo stretnutia je uverejnená aj na stránke NRO MIRRI
1
. 

 

 Nadväzne vystúpil Ing. Matúš Polák, asistent poslankyne NR SR, skonštatoval stratu 

kompetencie prednostov OÚ pri odvolávaní a vymenúvaní členov riadiaceho výboru, a to 

z toho dôvodu, že predtým vymenúvala členov výboru ministerka MIRRI na návrh prednostu 

okresného úradu a v rámci novely nie je presne stanovené, na koho návrh bude  vymenúvanie 

a odvolávanie členov výboru prebiehať.  

 

                                                           
1
 https://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pracovne-stretnutie-mirri-sr-v-kezmarku/index.html 



 

 

 

Vo svojich ďalších vystúpeniach pán Polák poukázal na nasledovné: 

- potrebu zamerať sa na vyhodnotenie projektov, ktoré boli schválené a financované 

ešte Úradom podpredsedu vlády SR, a to najmä na počet vytvorených pracovných 

miest a  prínosu pre okres; 

- v budúcnosti pri vyhlasovaní výziev predkladaných okresnými úradmi dbať na čo 

najväčšiu informovanosť a transparentnosť, aby sa mohlo zapojiť čo najviac 

žiadateľov o regionálny príspevok (ďalej len „RP“); 

- dbať na dodržiavanie rovnosti príležitostí pre všetkých predkladateľov žiadosti o RP; 

 

 Generálna riaditeľka Ing. Dominika Benická reagovala na vystúpenie pána Poláka 

a uviedla, že podrobnosti o zriadení, zložení, počte členov, dĺžke funkčného obdobia členov, 

úlohách, činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanoví Štatút 

a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje MIRRI. Ďalej uviedla, že už nebudú zriaďované Centrá 

podpory regionálneho rozvoja, ktoré boli financované z RP. Informáciu doplnil p. štátny 

tajomník Dušan Velič, ktorý informoval o vzniku Regionálnych centier, ktoré budú 

v krajských mestách, a to Košice, Prešov a Banská Bystrica. V rámci týchto centier budú 

pôsobiť zástupcovia/ ambasádori pre najmenej rozvinuté okresy, ktorí budú patriť pod MIRRI 

a budú pomáhať s projektami. Vo svojich vystúpeniach p. Benická ešte informovala, že okruh 

žiadateľov pre podporu sa nemení, ale budú stanovené nové kritériá intenzity pomoci v rámci 

RP. Informovala taktiež o novej schéme pomoci na podporu lokálnej zamestnanosti II a jej 

podmienkach (schéma pomoci de minimis 18/2021
2
),  ako aj o prolongácii schémy pomoci 

v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby (zatiaľ sa čaká na stanovisko protimonopolného 

úradu SR) a jej nových podmienkach, t.j. o povinnosti vytvoriť pracovné miesto.  

 

         Na návrh p. Poláka ohľadom doplnenia zákona o kontrolnú činnosť riadiaceho výboru 

uviedla, že kontrolným orgánom prijímateľov RP je samotný poskytovateľ, teda MIRRI. 

V prípade akýchkoľvek nejasností je potrebné zaslať požiadavku na konkrétny projekt na 

MIRRI, ktoré následne vykoná kontrolu dodržania podmienok uvedených v zmluve 

o poskytnutí RP. MIRRI začína intenzívnejšie vykonávať kontrolu projektov na mieste.   

  

 V diskusii vystúpil prednosta okresného úradu Rožňava Mgr. Jaroslav Šíp 

s pripomienkami a dotazmi k tomu, aké bude zloženie rady, akú úlohu bude zohrávať 

prednosta okresného úradu a VÚC – vyšší územný celok, či aké bude zloženie výboru. Vo 

svojich ďalších vystúpeniach pán prednosta Šíp tiež poukázal na potrebu transparentnosti pri 

zverejňovaní výziev a potrebe informovanosti o pripravovanom štatúte a pláne rozvoja.  

 

 Na otázku odpovedal štátny tajomník Dušan Velič, že nezáleží na počte ľudí v riadiacom 

výbore, ale je potrebné, aby si okres sám zvolil priority, ktoré chce v rámci regionálneho 

rozvoja riešiť. 

 

 Mgr. Michal Iľkanin, prednosta okresného úradu Svidník, uviedol, že pri schvaľovaní 

projektov na základe výziev nebolo v okrese Svidník schválených viacero projektov, medzi 

nimi boli aj také, ktoré boli schválené výborom a hodnotiacou komisiou. Následne neboli 

dostatočne vysvetlené dôvody, na základe ktorých boli tieto projekty vyradené. K tomu sa 

vyjadrilo viacero prednostov s rovnakými skúsenosťami vo svojich okresoch.  

 

 

                                                           
2
https://www.nro.vicepremier.gov.sk/site/assets/files/1530/schema_dm_na_podporu_lokalnej_zamestnanosti_ii_

final.pdf 



 

 

 

 Následne vystúpila p. poslankyňa NR SR Mgr. Jana Majorová Garstková, ktorá by 

privítala väčšiu možnosť pri výbere a menovaní členov výboru prednostami okresných 

úradov, čím by sa zachovala kompetencia prednostov okresných úradov navrhovať ministerke 

vymenovanie a odvolávanie členov riadiaceho výboru. V diskusii p. poslankyňa požiadala 

prítomných prednostov a zaslanie podnetov a návrhov k novele zákona, ktoré bude možné 

v rámci pozmeňovacích návrhov prerokovať v NR SR v rámci ďalšieho čítania a hlasovania 

poslancov NR SR.  

 

 

 Na vystúpenie p. Majorovej Garstkovej  reagovalo viacero prednostov okresných úradov, 

ktorí by takisto uvítali, aby boli tieto kompetencie ponechané. Takisto by uvítali, aby 

prednosta okresného úradu zastával funkciu predsedu výboru. Ako dôvod uviedli, že 

problematiku svojho okresu pozná každý prednosta. Generálna riaditeľka Ing. Dominika 

Benická navrhla, aby predseda riadiaceho výboru bol transparentne zvolený  z členov výboru. 

Zloženie riadiaceho výboru upraví samotný štatút výboru.  

  

  

        V diskusii vystúpil prednosta okresu Stará Ľubovňa Mgr. Richard Malý, ktorý má byť 

v rámci novely zákona zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Prednosta 

skonštatoval, že obdobie deviatich mesiacov zápisu okresu medzi NRO je zdĺhavé.   Z  jeho 

pohľadu by nemalo byť garantom rozvoja okresu okresné mesto, ale okresný úrad, ktorý by 

zároveň mal dohliadať na proces rozvoja okresu. Generálna riaditeľka p. Benická upresnila, 

že tento termín chce MIRRI pri prvých plánoch rozvoja urýchliť, a to tak, aby už začiatkom 

roka 2022 bolo spustené čerpanie regionálnych príspevkov. 

 

  

         Do diskusie sa zapojila aj p. poslankyňa NR SR Mgr. Martina Brisudová, ktorá 

konštatovala, že mesto Poltár nemalo v minulosti zastúpenie vo výbore pre rozvoj okresu 

a nemalo schválené žiadne konkrétne projekty, takže považuje za dôležité, aby okresné mesto 

malo zastúpenie vo výbore. 

 

  

         Ďalej v diskusii vystúpila aj p. poslankyňa NR SR Ing. arch. Zita Pleštinská, ktorá 

uviedla, že sa  určité kompetencie v rámci regionálneho rozvoja  preniesli na samosprávne 

kraje a ako príklad v čerpaní príspevkov uviedla Poľsko.    

 

 

Záver: 

 

 Z diskusie vyplynuli nasledovné úlohy: 

 Zasielať prípadné podnety a návrhy k novele zákona poslankyni NR SR p. Jane 

Majorovej Garstkovej v termíne do 30. júla 2021.  

 Spracovať na úrovni každého okresu návrhy členov výboru do pripravovaného 

štatútu výboru a zaslať na adresu nicol.halmesova@mirri.gov.sk v termíne do 30. 

júla 2021. 

 MIRRI zorganizuje v spolupráci s prednostami NRO ďalšie pracovné stretnutia po 

zaslaní pripomienok k novele zákona, ako aj pripomienok k pripravovanému 

štatútu výboru a metodiky prípravy návrhu ročných priorít v termíne do 31. augusta 

2021.  

 



 

 

 

Štátny tajomník prof. Ing. Dušan Velič, DrSc. a prednosta Okresného úradu Kežmarok Ing. 

Vladimír Škára na záver poďakovali prítomným za účasť. 

Kežmarok 06. 07. 2021 

Spracovala: Mgr. Veronika Gromanová 

Schválil: Ing. Vladimír Škára 

 

 

Prílohy 

1. Prezenčná listina 

2. Východisková situácia pre prijatie novely a legislatívny proces 

 


