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Agenda NRO – úvodné informácie 

 

Na základe 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 o podpore NRO“) bol dňom 20.01.2022 

okres Stará Ľubovňa Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ústredie“) zaradený medzi 

najmenej rozvinuté okresy (NRO).  

 

Ustanovenie § 3, ods. 3, písm. b), bod 2 zákona o podpore NRO ustanovuje, že ústredie zapíše do 

zoznamu NRO aj okres ohraničený okresmi, v ktorých  miera evidovanej nezamestnanosti v 9 z ostatných 

12 kalendárnych štvrťrokov presiahla 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v SR. 

  

V rámci podpory okresu Stará Ľubovňa sa vytvára Plán rozvoja ako záväzný dokument, na základe 

ktorého bude Okresný úrad Stará Ľubovňa vypisovať výzvy na čerpanie regionálneho príspevku 

poskytovaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

Cieľom je podpora vytvárania nových pracovných miest, znižovania regionálnych rozdielov, podpora 

investícii a podnikateľských aktivít, a to (pre okres SL) v dvoch oblastiach – podpora zamestnanosti a 

podpora cestovného ruchu. 

  

Ďalšie informácie súvisiace s agendou NRO, výzvy na prekladanie žiadostí o poskytnutie 

regionálneho príspevku ako aj vzory tlačív a podobne budú zverejňované na tejto stránke postupne.  

 

Viac praktických informácií k problematike NRO je k dispozícii aj na stránke 

www.nro.vicepremier.gov.sk, najmä v sekcii Dokumenty.  

 

Prednosta okresného úradu a kolektív spolupracovníkov má úprimný záujem, aby sa do aktivít 

súvisiacich s rozvojom nášho okresu zapojilo čo najviac relevantných subjektov. Budeme radi, ak sa 

o informáciách zverejňovaných v tejto sekcii podelíte aj s vašimi rodinami, kolegami, známymi a podobne, 

aby sme spoločným úsilím naplnili ciele Plánu rozvoja (pozn.: návrh Plánu rozvoja vypracovaný pracovnou 

skupinou bude po jeho schválení riadiacim výborom zaslaný na schválenie ministerstvu a následne 

zverejnený aj v tejto sekcii).  

 

To aký bude náš okres o päť a viac rokov závisí, najmä od aktivity obyvateľov okresu. Nech je nám 

motiváciou nasledujúci výrok: 

 

„Spojenie je začiatok, stretávanie sa pokrok a spolupráca je úspech.“ (Henry Ford) 

 

S úctou 

 

 

 

 Mgr. Richard Malý 

      prednosta Okresného úradu Stará Ľubovňa 
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