
OKRESNÝ  ÚRAD SNINA 
Partizánska 1057, 069 01 Snina 

 

 

Zápisnica č. 3/2020 

 

z rokovania výboru pre rozvoj okresu Snina zo dňa 07.08.2020 

 

Prítomní:  členovia výboru pre rozvoj okresu Snina – podľa prezenčnej listiny,  

Prizvaní hostia:  Ing. Daniela Galandová – primátorka Mesta Snina.      

  

Členovia Výboru pre rozvoj okresu Snina:  

Prítomní: PaedDr. Evald Štofik, PhDr. Monika Chomová, Ladislav Ladomirjak, Ján Vajda, 

PaedDr. Alena Romanová, Ing. Daniel Roško, Ladislav Jurpak.  

Ospravedlnili sa: Ing. Miroslav Buraľ. 

Zamestnanci OÚ: Mgr. Iveta Romanová, Ing. Nikoleta Kočanová, Mgr. Silvia Kudráková. 

 

Program: 

Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Prehodnotenie štatútu výboru   

4. Schválenie zoznamu aktivít k vyhláseniu výzvy na predkladanie projektov 

financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 2021  

5. Hlasovanie o vymenovaní nových členov hodnotiacej komisie   

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

K bodu 1 
Rokovanie otvoril a viedol predseda výboru pre rozvoj okresu Snina ( ďalej len „výbor“), 

prednosta okresného úradu PaedDr. Evald Štofik. Na úvod privítal všetkých prítomných a 

oboznámil ich s programom rokovania. Rokovania sa zúčastnilo 7 z 9 členov výboru  a výbor 

bol uznášania schopný.   

 

K bodu 2 

 

Hlasovanie k odsúhlaseniu programu rokovania     
Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Snina  9   

Počet prítomných členov Výboru pre rozvoj okresu Snina  7   

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  7   

Z toho     

za  7   

proti  0   

zdržalo sa hlasovania  0   

 

 Program rokovania bol odsúhlasený. 

 

K bodu 3  



Prehodnotenie štatútu výboru 

 

Predseda výboru informoval prítomných o nevyhnutnosti, aby Mesto Snina malo svojho 

zástupcu vo výbore pre rozvoj okresu Snina. Z hľadiska regionálneho rozvoja a plnenia 

cieľov  Akčného plánu rozvoja okresu Snina bolo nedostatočné, že mesto doteraz nebolo 

zastúpené vo výbore.  

Z tohto dôvodu bola prizvaná na rokovanie výboru primátorka Mesta Snina Ing. Daniela 

Galandová, ktorá predniesla záujem mesta mať svoje zastúpenie vo výbore. Podľa jej 

vyjadrenia iba koordinácia a spolupráca všetkých sociálno-ekonomických partnerov, 

zástupcov všetkých kľúčových subjektov rozvoja okresu a stanovenie smerovania spoločných 

aktivít prinesie do regiónu potrebný kapitál a s ním spojené vytváranie trvalo udržateľných 

pracovných miest.   

Predseda výboru informoval o potrebe zmeny štatútu výboru pre rozvoj okresu Snina. 

Nedostatkom je, že štatút výboru pre rozvoj okresu Snina v článku 3: „Zloženie výboru“ príliš 

adresne definuje, kto sa môže stať jeho členom, a tak členstvo vo výbore je len pre úzku 

skupinu ľudí. Ukázala sa potreba ich väčšieho zovšeobecnenia. Za hlavné kritérium bola 

určená odbornosť. Proces zmeny štatúty výboru je zdĺhavý avšak nevyhnutný a predseda 

výboru sľúbil, že začne intenzívne pracovať na týchto zmenách. 

 

 K bodu 4  

 

Podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého 

okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čl.2 výbor prerokoval a schválil 

návrh zoznamu aktivít a návrh výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo 

spolufinancovaných z regionálneho príspevku. 

Návrh aktivít: 

Aktivita č.1: Rozvoj podnikania, diverzifikácia činnosti  

Aktivita č.2: Špeciálna rastlinná a živočíšna výroba s dôrazom na finalizáciu produktov 

Aktivita č.3: Cestovný ruch, viacdňová turistika 

Aktivita č.4: Kvalitné vzdelávanie pre všetkých 

Aktivita č.5: Tréningové centrum, duálne vzdelávanie a Regionálne centrum vzdelávania 

Aktivita č.6: Sociálne podnikanie 

Aktivita č.7: Podpora služieb zamestnanosti 

Aktivita č.8: Kvalitné životné prostredie a verejná infraštruktúra 

Aktivita č.9: Dostupné sociálne a zdravotné služby 

Aktivita č.10:Komunitný život      

 

Hlasovanie o schválení zoznamu aktivít a výzvy č.4/OÚ – SV/2021 

 Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Snina  9   

Počet prítomných členov Výboru pre rozvoj okresu Snina  7   

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  7   

Z toho     

za  7   

proti  0   

zdržalo sa hlasovania  0   

 Návrh výzvy bol vypracovaný na základe predloženého návrhu aktivít. 



 Návrh zoznamu aktivít a návrh výzvy č. 4/OÚ –SV/2021 bol schválený.  

    

K bodu 5 

 

Predseda výboru predniesol návrh na zmenu členov hodnotiacej komisie, ktorí boli zvolení na 

poslednom rokovaní výboru, konanom dňa 29.06.2020.  Podľa odporúčaní MIRRI SR člen 

hodnotiacej komisie musí byť odborník z oblasti regionálneho rozvoja a poznať región. 

A zároveň člen hodnotiacej komisie musí spĺňať kritéria uvedené v článku 4 „ Postup 

hodnotenia žiadostí“ Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja 

najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z.z. Zabezpečí sa tak efektívnejší 

a menej problémový proces schvaľovania návrhu ročných priorít Radou pre rozvoj najmenej 

rozvinutého okresu.  

Predseda výboru dal hlasovať o odvolaní schválených členov hodnotiacej komisie – 

zástupcov za  región, ktorých výbor schválil na rokovaní výboru dňa 29.6.2020 . 

 

Hlasovanie o odvolaní členov hodnotiacej komisie – zástupcov za región 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Snina  9 

Počet prítomných členov Výboru pre rozvoj okresu Snina  7 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  7 

Z toho   

za  7 

proti  0 

zdržalo sa hlasovania  0 

 

Členovia hodnotiacej komisie nominovaní za okres boli odvolaní. 

 

Predseda výboru navrhol nominovať za členov hodnotiacej komisie zastupujúcich okres: 

Mgr. Nadeždu Sirkovú 

Ing. Zuzanu Burdovú 

Ing. arch. Katarínu Štofírovú, PhD. 

 

Hlasovanie o menovaní členov hodnotiacej komisie- zástupcov za región 

Počet členov Výboru pre rozvoj okresu Snina  9 

Počet prítomných členov Výboru pre rozvoj okresu Snina  7 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  7 

Z toho   

za  7 

proti  0 

zdržalo sa hlasovania  0 

 

  Členovia hodnotiacej komisie nominovaní za okres boli zvolení. 

 

Zoznam členov hodnotiacej komisie: 

1. člen, zástupca Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – bez nominácie 

2. člen, zástupca PSK – Ing. Mgr. Silvia Slivková, PhD. 

3. člen, zástupca okresu – Mgr. Nadežda Sirková 

4. člen, zástupca okresu – Ing. Zuzana Burdová 



5. člen, zástupca okresu – Ing. arch. Katarínu Štofírová, PhD. 

 

 K zvoleniu zástupcu MIRRI SR nedošlo, nakoľko nebola doložená nominácia zo strany 

uvedeného ministerstva. Po nominácií sa uskutoční následné hlasovanie o tomto členovi. 

 

Bod 6  
 

V tomto bode predseda výboru informoval o ukončenej výzve č. 3/OÚ-SV/2020 v rámci 

ktorej bolo predložených 21 žiadostí a práve prebieha ich formálne kontrola zo strany 

zamestnancov OÚ.  

 

Bod 7  

 

Členovia výboru a primátorka Sniny diskutovali o problémoch regiónu a možnostiach, ako 

pomôcť regiónu, ktorý je postihnutý vysokou nezamestnanosťou, ktorá sa v čase mimoriadnej 

situácie- COVID 19 ešte zvýšila. 

Informácie o zhoršujúcej sa situácii v oblasti zamestnanosti potvrdila riaditeľka ÚPSVaR 

Humenné. Podľa štatistických údajov k 30.06.2020 v okrese Snina bolo evidovaných na 

ÚPSVR  2 167  osôb bez práce. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla ku koncu júna 

2020- 10,69 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to nárast  o 2,65 %. 

V mesiacoch marec, apríl, máj(v čase mimoriadnej situácie) prišlo do evidencie v okrese  715 

žiadostí o zaevidovanie. Išlo o osoby, ktoré prišli zo zahraničia, ale aj o osoby, ktoré prišli do 

evidencie po ukončení pracovného pomeru v rámci Slovenska. Je to medziročný nárast o 406 

osôb. V mesiaci  06/2020 bol zaznamenaný prítok 32 VPM. Na jedno VPM pripadá v okrese 

28 UoZ. V okrese bolo nahlásené hromadné prepúšťanie- firma UNEX.  Jedná sa zhruba 

o 100 miest a bývalí zamestnanci  firmy by mali prichádzať do evidencie koncom augusta. 

Cesta na trh práce -3  v rámci opat.1 a opat.2 bolo vytvorených v období od 1.1-30.6.2020  

75 miest v celkovom objeme 435 934,68 Eur. 

V rámci projektu Prvá pomoc v okrese Snina bolo k 6.8.2020 podaných 830 žiadostí 

o príspevok v rámci štyroch opatrení. Z uvedeného počtu bolo podpísaných 721 dohôd na 

1 646 miest. V okrese Snina bolo podaných najviac žiadostí v rámci opatrenia 2 – spolu 508 

žiadostí.  

Zúčastnení sa zhodli, že len spoluprácou a vzájomnou pomocou všetkých sektorov sa dá tento 

stav zvrátiť.  

 

Bod 8 

 

Predseda výboru PaedDr. Evald Štofik poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.    

 

V Snine dňa 11.08.2020 

Zapisovateľka: Mgr. Iveta Romanová 

 

Schválil, dňa:  11.08.2020 

 

                                                                          ................................................................... 

SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM                         PaedDr. Evald Štofik 

    znenie zápisnice                                                             prednosta OÚ                                                                                                                                                                    

Predseda Výboru pre rozvoj Okresu Snina  

 

Prílohy:1 – prezenčná listina 

 



 

 

 


