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Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
 

na zisťovacie konanie podľa § 4 ods. 2 a súvisiacich ustanovení zákona  
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov. 
Mesto Gelnica 

 
2. Identifikačné číslo. 
00329061 
 
3. Adresa sídla. 
Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie č.4, 056 01 Gelnica 

 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa. 
Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor mesta  
Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie č.4, 056 01 Gelnica 
Tel.: 053-4814102 
E- mail: primator@gelnica.sk 
 
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej 
možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie. 

Mgr. Stanislav Varga, Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie č.4, 056 01 Gelnica, realizácia 
projektu „Podpora regionálneho rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica “ operačného programu 
Efektívna verejná správa, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. 

Tel.: 053-4814128, E- mail: stanislav.varga@gelnica.sk. 
 
II. Základné údaje o strategickom dokumente 
1. Názov. 
Stratégia pre integráciu MRK v okrese  Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030) 
 
2. Charakter. 
 
„Stratégia pre integráciu MRK v okrese  Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030)“ 
je vypracovaná ako úloha zo schváleného Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica (schváleného 
5.4.2018 uznesením Vlády SR č. 140/2018) pre jeden z najmenej rozvinutých okresov Gelnica (jeden 
z 20-tich na Slovensku), podľa Zák. č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, dokument bol spracovaný občianskym  združením Ľudia 
a perspektíva, Krompachy, Družstevná 4, v rokoch 2021-2022. Aktualizácia dokumentu prebieha 
v rámci realizácie projektu „Podpora regionálneho rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica “ 
operačného programu Efektívna verejná, spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom. 
Uvedený dokument  je strategickým dokumentom spracovaným pre oblasť integrácie MRK 
spracovaný pre územie okresu Gelnica.  
 
3. Hlavné ciele. 
 
Stratégie sa  zameriava na proces integrácie MRK, obsahom sa snaží poukázať na systémové 
a priame obmedzenia a nedostatky, zdôrazniť, navrhnúť a vyzvať na principiálne riešenia, ktoré sú 
z pohľadu okresu Gelnica a blízkeho okolia zásadné, možno až nevyhnutné pre úspešnejší 
a efektívnejší proces integrácie, vplývajúci na zlepšovanie vzájomného spolunažívania. Stratégia pre  
integráciu MRK v okrese  Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030) v oblasti 
systémových  obmedzení a nedostatkov sa zameriava na  vznik akčnej skupiny pre integráciu MRK 
a vznik platformy spolupracujúcich organizácii, oblasť priamych obmedzení a nedostatkov  je 

mailto:primator@gelnica.sk
mailto:stanislav.varga@gelnica.sk
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zameraná na stanovenie cieľov a opatrení v oblastiach  vzdelávania, zamestnanosti, bývania, 
zdravotnej starostlivosti, životného prostredia, kriminality, diskriminácie, segregácie a predsudkov. Pre 
vyhodnocovanie a plnenia cieľov a opatrení sú stanovené sledované parametre.  
 
1. SYSTÉMOVÉ OBMEDZENIA A NEDOSTATKY 
 
  

 
SYSTÉMOVÉ OBMEDZENIA A NEDOSTATKY 

 

Cieľ  Opatrenie  Sledovaný parameter 
1 
 
 

Vytváranie vhodného 
funkčného prostredia 
pre dosahovanie 
stanovených cieľov 
a úspešnú realizáciu 
plánovaných aktivít.   

1.1 Chýbajúca akčná skupina odborníkov  vznik akčnej skupiny 
odborníkov   

1.2 Potrebná súčinná platforma 
spolupracujúcich organizácii  

 vznik platformy 
spolupracujúcich 
organizácii  

 
 
 
2. PRIAME NEDOSTATKY A OBMEDZENIA 
 

Oblasť vzdelania  

 
 

VZDELANIE 2.1 
 

Východisko : Kvalitný výchovno-vzdelávací proces je kľúčový pre postupnú integráciu 
marginalizovaných rómskych komunít do väčšinovej spoločnosti. Prispieva k zvyšovaniu vzdelanostnej 
úrovne a pripravuje na uplatnenie sa na trhu práce.  Ak v minulosti boli požiadavky orientované  najmä 
zlepšenie infraštruktúry základných škôl,  v nasledujúcom období sú požiadavky prioritne orientované na 
zabezpečenie dostatku kapacít základných a materských škôl. 

Cieľ  Opatrenie  Sledovaný parameter 
2.1.1. 
 
 

Rozvíjať spoluprácu 
škôl (hlavne 
s vysokým podielom 
detí z prostredia 
MRK) v oblasti 
integrácie MRK 
medzi školami 
navzájom a taktiež 
so subjektmi 
podieľajúcimi sa na 
integrácii MRK. 
(samosprávy, 
neziskové 
organizácie, 
zdravotnícke 
zariadenia, 
pracoviská TSP, 
komunitné centrá 
a iné)  
 
(spolupráca škôl a 
subjektov) 

2.1.1.1 vytvárať  zmysluplné  systémové  
spolupráce zamestnancov školských 
zariadení so  sociálnymi pracovníkmi 
/terénni soc. pracovníci, pracovníci 
Komunitných centier,.../       na obecnej 
a regionálnej úrovni, pre zvyšovanie 
záujmu o vzdelania u deti z MRK,  
zaviesť vzájomnú komunikáciu na 
pravidelnej báze, 

 počet subjektov 
zapojených do 
memoranda 
o spolupráci   

2.1.1.2 podporovať zapájanie škôl do 
programov a spolupráce s 
mimovládnymi organizáciami pri 
zvyšovaní odbornosti personálnych a 
odborných kapacít, skvalitňovaní 
vzdelávacieho procesu a pomoci 
žiakom  v súvislosti so vzdelávaním 
žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, 

2.1.2 
 
 

Zabezpečiť dostatok 
kapacít škôl aj 
predškolských 
zariadení  hlavne v 

2.1.2.1 podporovať  rozšírenia/budovania 
kapacít škôl a predškolských zariadení, 
v obciach s väčším počtom žiakov z 
rómskych komunít  /urgentne pre 

 počet škôl 
s nedostatkom 
kapacít 
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obciach s vyššou 
koncentráciou detí 
z MRK a  
modernizovať 
infraštruktúru škôl 
a školských 
zariadení.  
 
 
(dostatok kapacít 
škôl a ich 
infraštruktúra) 

žiakov z obce Richnava/, modernizovať  
infraštruktúru škôl a školských 
zariadení,   

 

 počet škôl so 
zmodernizovanou 
infraštruktúrou 2.1.2.2 podnecovať  na regionálnej aj štátnej 

úrovni, aby rozširovanie kapacít škôl 
a školských zariadení v okrese Gelnica 
a modernizácia ich infraštruktúry, boli  
konkrétne zakomponované  do 
príslušných koncepčných a 
strategických dokumentov, 

2.1.2.3 spolupracovať so samosprávami obcí 
Richnava a Kluknava, pri rokovaniach  
na rezortnej aj mimorezortnej úrovni o 
možných alternatívnych postupoch 
riešenia akútneho obmedzenia kapacít 
školských zariadení v týchto obciach, 

2.1.3 Zabezpečenie 
dostatku a potrebnej 
kvality  personálnych 
a odborných  kapacít 
škôl a predškolských 
zariadení v súvislosti 
so vzdelávaním 
žiakov zo sociálneho 
znevýhodneného 
prostredia.  
 
(dostatok a kvalita 
personálnych a 
odborných kapacít) 

2.1.3.1 podporovať zapájanie  škôl do 
programov a projektov smerujúcich 
k zvyšovaniu počtu a skvalitňovaniu 
personálnych a odborných  kapacít v 
základných školách v súvislosti so 
vzdelávaním žiakov zo sociálneho 
znevýhodneného prostredia, 

 počet škôl s potrebou 
zvýšenia 
personálnych 
a odborných kapacít 
v súvislosti so 
vzdelávaním žiakov 
z MRK,   

 

 počet personálnych a 
odborných 
pracovníkov 
ovládajúcich rómsky 
jazyk.   

2.1.3.2 podporovať zvyšovanie podielu 
zamestnancov ovládajúcich rómsky 
jazyk v školách a školských 
zariadeniach s vyšším podielom detí 
z prostredia MRK, 

2.1.4 Zvyšovanie miery 
zaškolenosti  detí 
z prostredia MRK 
v rámci 
predprimárneho 
vzdelávania a 
podporovať 
vytváranie a 
poskytovanie 
variabilných 
programov ranej 
starostlivosti a 
predškolskej prípravy 
pre rodiny z MRK. 
 
(predprimárne 
vzdelávanie) 

2.1.4.1 zvyšovať podiel detí z prostredia MRK, 
ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom 
vzdelávaní. 

 zvyšujúci (resp. 
znižujúci) podiel detí 
z MRK vo veku 3 - 4 
rokov zúčastnených 
v predprimárnom 
vzdelávaní 

2.1.4.2 dôsledne uplatňovať povinné 
predprimárne vzdelávanie pre deti od 5 
rokov a vytvárať podmienky na 
možnosť umiestnenia v materskej 
škole všetkých detí od 3 rokov, ktorých 
rodičia majú o ich umiestnenie záujem, 

2.1.5  Zlepšiť školské 
výsledky detí a 
žiakov z MRK od 
obdobia ranej 
starostlivosti až po 
uplatnenie na trhu 
práce. 
 
 
 
 
 
 

2.1.5.1 iniciovať účinné legislatívne opatrenia 
smerujúce k zvýšeniu zodpovednosti 
rodičov  za povinnú školskú dochádzku 
svojich detí,  opatrení smerujúcich  k 
zrýchleniu procesu uplatňovania 
sankcií za jej nedodržiavanie 
a zvýšeniu ich účinnosti, 

 zvyšujúci (resp. 
znižujúci) podiel 
žiakov z prostredia 
MRK s predčasne 
ukončenou školskou 
dochádzkou na 
celkovom počte 
žiakov z MRK,  

 

 zvyšujúci (resp. 
znižujúci) priemerný 
počet vymeškaných 

2.1.5.2 predkladať požiadavky na podporu  
primárneho vzdelávania  so zameraním 
na získavanie odborných a praktických 
zručností už  u žiakov druhého stupňa 
základných škôl, 

2.1.5.3 podporovať  vytváranie  nových 
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(výsledky žiakov) 

programov vzdelávania, dopĺňať 
vzdelávacie osnovy o alternatívne 
formy vzdelávania predovšetkým pre 
žiakov druhého  stupňa základných 
škôl, 

hodín žiakmi z MRK,  
 

 zvyšujúci (resp. 
znižujúci) podiel 
žiakov z MRK 
opakujúcich ročník  
na celkovom počte 
žiakov z MRK, 

2.1.5.4 realizovať opatrenia zamerané na 
znižovanie podielu žiakov z MRK 
s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou,   

2.1.5.5 realizovať opatrenia zamerané na 
žiakov ohrozených neúspechom v 
dôsledku obmedzených možností 
zapojiť sa do vzdelávania počas 
pandémie, 

2.1.5.6 podporiť realizáciu druhošancového 
vzdelávania. 

2.1.6 Systematicky 
predchádzať, 
zmierňovať a 
eliminovať prejavy 
segregácie v 
edukačnom procese 
na všetkých 
stupňoch 
vzdelávacieho 
systému. 
 
(eliminovanie 
segregácie)   

2.1.6.1 nevytvárať nové segregované  
zariadenia a znížiť existujúcu 
segregáciu, vytvárať podmienky na 
dochádzanie do škôl pre deti 
z prostredia MRK zo vzdialenejších 
lokalít, 

 počet škôl 
zapojených do 
programov 
desegregácie, 

 

 zvyšujúci (resp. 
znižujúci) podiel 
žiakov z MRK 
v Špecializovaných 
základných školách 
na celkovom počte 
žiakov v ŠZŠ  

2.1.6.2 realizovať opatrenia zamerané na 
znižovanie nadmerného zastúpenie 
žiakov z MRK v špeciálnom školstve,   

2.1.7 Zvýšiť inkluzívnosť 
škôl prostredníctvom 
individualizácie 
edukačného 
procesu. 
 
(inkluzívnosť škôl)  

2.1.7.1 iniciovať zapájanie škôl školských 
zariadení do programov inkluzívneho 
vzdelávania a vytvárania inkluzívnych 
tímov, 

 podiel ZŠ a MŠ 
zapojených do 
programov 
inkluzívneho 
vzdelávania 
z celkového počtu ZŠ 
a MŠ  

2.1.8  Rozvíjať Rómsku 
národnostnú identitu 
a podporovať 
realizáciu práv 
Rómov ako 
národnostnej 
menšiny, s osobitým 
zreteľom na jazykové 
práva. 
(rómska identita) 

2.1.8.1 podporovať aktivity škôl  v oblasti 
rozvoja rómskeho jazyka, umenia 
a kultúry, 

 počet aktivít škôl  v 
oblasti rozvoja 
rómskeho jazyka, 
umenia a kultúry 

 

 Oblasť zamestnanosti  

  

 
ZAMESTNANOSŤ 2.2 

 

Východisko : Je nesporný fakt,  že práve zamestnanosť napomáha čo najrýchlejšie a najúčinnejšie 
procesu  sociálnej inklúzie rómskych občanov a má priamy pozitívny dosah  na zvyšovanie kvality 
života.   
 

Cieľ  Opatrenie  Sledovaný parameter 
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2.2.1  Zabezpečiť 
poskytovanie 
sociálnych služieb, 
projektov 
a programov 
zameraných na 
aktivizáciu 
nezamestnaných 
občanov žijúcich 
v prostredí MRK, 
(hlavne so 
zameraním na 
dlhodobo 
nezamestnaných 
občanov a občanov 
s nízkym vzdelaním)  
 
(sociálne služby)     

2.2.1.1 prioritne v obciach s vyšším podielom 
MRK podporovať a ak nie sú 
využívané iniciovať vytvorenie a 
využívanie sociálnych a asistenčných 
služieb, ktoré sú adresne poskytované 
MRK a majú dopad na 
zamestnateľnosť a zamestnanosť 
MRK. (TSP, komunitné centrá, krok za 
krokom a iné)  

 počet obcí s MRK v 
ktorých sú 
poskytované 
sociálne služby 
zamerané na 
zamestnanosť MRK 

2.2.2 
 

Vytváranie vhodných 
pracovaných 
príležitostí :  
 
(vytváranie vhodných 
pracovných 
príležitostí) 

2.2.2.1 vytváranie  vhodných pracovných 
príležitosti, s nižším stupňom pridanej 
hodnoty, určené  pre pracovné 
činnosti nevyžadujúce vyššie odborné 
vedomosti a náročné pracovné 
zručnosti. 
 

 zvyšujúci (resp. 
znižujúci) sa počet 
nezamestnaných 
(mužov a žien 
z MRK) s nízkym 
vzdelaním, ktorý boli 
umiestnení na trhu 
práce, 

 

 zvyšujúci (resp. 
znižujúci) počet 
nezamestnaných 
(mužov a žien 
z MRK) 
zamestnaných 
v rámci plánovaných 
aktivít primárneho 
sektora 
a samosprávnych 
orgánov, 

 

 počet podporených 
projektov so 
širokospektrálnym 
efektom 

2.2.2.2 vytvárať pracovné príležitosti pre  
občanov MRK v súlade s potrebami a 
plánovanými aktivitami primárneho 
sektora a samosprávnych orgánov.  
 

2.2.2.3 pri rozhodovaní výberu a podpory 
podnikateľských zámerov, prioritne 
uprednostniť „širokospektrálny, 
multifunkčný „ efekt, ktorý zohľadňuje 
popri zvyšovaní zamestnanosti 
napríklad  aj  regionálny rozvoj, 
zlepšovanie životného prostredia , 
rozvoj cestovného ruchu, potreby a 
požiadavky verejnej správy. 

2.2.2.4 vytvárať  priestor  pre vzájomnú 
komunikáciu  k otázkam 
zamestnanosti medzi privátnym 
sektorom, samosprávou, štátnymi 
inštitúciami, tretím sektorom, na úrovni 
okresu a regiónu 

2.2.3  Zabezpečenie pre 
MRK rovnaké 
príležitosti,  zvýšenie 
potrebných zručnosti 
a získanie   
praktických 
skúsenosti na 
prechod zo 
vzdelávania na trh 
práce,  
 

2.2.3.1 zlepšovať prepojenie odbornej 
prípravy a vzdelávania so skutočnými 
potrebami trhu práce v regióne  

 zvyšujúci (resp. 
znižujúci) podiel 
žiakov z MRK, ktorí 
nepokračujú 
v ďalšom stupni 
vzdelávania našli si 
prácu do 6 mesiacov 
od ukončenia školy, 

 

 zvyšujúci (resp. 

2.2.3.2 zvyšovať  dostupnosť vzdelávacích 
programov zameraných na zvyšovanie 
kvalifikačnej úrovne dlhodobo 
nezamestnaných občanov z prostredia 
marginalizovaných rómskych komunít 
/MRK/, 
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(Zvýšenie 
zamestnateľnosti 
MRK)  
   

2.2.3.3 uľahčiť prechod zo vzdelávania do 
zamestnania prostredníctvo 
mentorstva, odbornej prípravy, stáží, a 
duálneho vzdelávania, 

znižujúci) podiel 
absolventov 
druhošancového 
vzdelávania (mužov 
a žien z MRK), ktorí 
si našli  prácu do 6 
mesiacov od 
ukončenia školy, 

 

 zvyšujúci (resp. 
znižujúci) podiel 
dlhodobo 
nezamestnaných 
uchádzačov (mužov 
a žien z MRK) 
zaradených do 
programov 
vzdelávania 
a prípravy pre trh 
práce, ktorí si našli 
zamestnanie do 6 
mesiacov od 
ukončenia 
rekvalifikácie,    

2.2.3.4 zapájať sa do programov na podporu 
získavania základných a digitálnych 
zručností mužov a žien z MRK a 
podporovať prístup MRK k digitálnym 
technológiám na  miestach, kde MRK 
využívajú verejné služby,  

2.2.3.5 podporiť vzdelávanie a prípravu pre 
trh práce prostredníctvom 
rekvalifikácie, ďalšieho a 
druhošancového vzdelávania ako aj 
neformálneho vzdelávania pre 
dlhodobo nezamestnaných a nízko 
kvalifikovaných UoZ, 

2.2.3.6 Podporiť študentskú/absolventskú 
prípravu a rozvoj kariéry, prvé 
pracovné skúsenosti, umiestňovanie 
do zamestnania, 

2.2.4  Vytvárať podmienky 

pre zamestnávanie 

znevýhodnených 

UOZ z prostredia 

MRK   

u zamestnávateľov,  

s dôrazom na 

zamestnávateľov 

v oblasti sociálnej 

ekonomiky.   

(zamestnávanie 

MRK v sociálnej 

ekonomike) 

 

 

2.2.4.1 podporovať zakladanie sociálnych 
podnikov samosprávami, 
spolupracovať pri príprave zámerov  a 
registrácií Sociálnych podnikov  v 
zmysle zákona č. 112/2018, „Zákon o 
sociálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch“, podľa potrieb a 
pripravenosti záujemcov, preskúmať 
možnosti a záujem obcí na zakladaní 
sociálnych podnikov pôsobiacich vo 
viacerých obciach  

 zvyšujúci (resp. 
znižujúci) počet 
osôb z MRK 
zamestnaných 
v subjektoch 
sociálnej ekonomiky  

2.2.4.2 podporovať podnikateľskú gramotnosť 
mladých Rómov a Rómok 
prostredníctvom zážitkových aktivít a 
neformálneho vzdelávania, ako aj 
prostredníctvom stretnutí s úspešnými 
podnikateľmi, individuálnych 
konzultácií a praktických kurzov, 

2.2.5  Znížiť diskrimináciu 
na trhu práce a iné 
prejavy proti 
rómskeho rasizmu. 
(zníženie 
diskriminácie)  

2.2.5.1 zapájať sa do programov a školení pre 
zamestnávateľov o metódach 
rozpoznávania a riešenia diskriminácie 
a jej základných príčin vrátane proti 
rómskemu rasizmu a zaujatosti, 

 zvyšujúci (resp. 
znižujúci) podiel 
Rómov, ktorí sa 
počas posledných 
12 mesiacov cítili 
byť diskriminovaný 
v zamestnaní alebo  
na pracovisku zažili 
iné prejavy rasizmu  
z dôvodu ich 
etnicity.   

2.2.6  Zvýšiť účinnosť, 
kvalitu poskytovania 
a rozšíriť dostupnosť 
verejných a 
neverejných služieb 
zamestnanosti a 

2.2.6.1 zlepšovať  kvalitu  informovanosti a 
dostupnosti k potrebným  informáciám 
o aktívnych opatreniach trhu práce  
(AOTP) pre  MRK, 

 zvyšujúci (resp. 
znižujúci) počet 
zaradených 
UOZ/osôb (z 
prostredia MRK) 
v rámci projektov 

2.2.6.2 podporovať a zintenzívniť 
implementáciu Národných projektov 
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aktívnych opatrení 
trhu práce (AOTP) 
pre MRK.   
(účinnosť 
a dostupnosť AOTP) 

ÚPSVaR  UPSVaR 

2.2.7  Podpora priestorovej 
mobility na trhu 
práce, vytvoriť 
vyhovujúce 
podmienky pre 
dochádzanie za 
prácou z osídlení 
MRK 
(priestorová mobilita 
na trhu práce) 

2.2.7.1 iniciovať o podporovať vytváranie 
a skvalitnenie možnosti dochádzania 
za prácou pre občanov žijúcich 
v osídleniach MRK 

 Počet  
zrealizovaných 
aktivít zlepšujúcich 
dochádzanie za 
prácou z osídlení 
MRK. (zriadenie 
autobusovej 
zastávky a pod.) 

 

Oblasť bývania 

 
BÝVANIE 2.3 

Cieľ  Opatrenie  Sledovaný parameter  
2.3.1 Znížiť počet 

nelegálnych 

obydlí v MRK.  

 

 

(legálnosť 

bývania) 

2.3.1.1 v prípade vyhovujúcich 

podmienok a legislatívnych 

možnosti  legalizovať obydlia 

obývané  MRK,  

 

 podiel legálnych obydlí 

obývaných MRK, na 

celkovom počte obydlí 

v osídleniach MRK, 

 počet zlikvidovaných obydlí 

obývaných MRK 

s prijateľnou náhradou 

bývania,  

 počet osídlení MRK, 

v ktorých sa všetky pozemky 

nachádzajú na 

vysporiadaných pozemkoch,  

2.3.1.2 v prípade nevyhovujúcich 
podmienok a legislatívnych, 
majetkovo-právnych obmedzení 
vypracovať  dôsledný  postup 
likvidácie týchto obydlí,  s 
prijateľnou náhradou bývania, 

2.3.1.3 zapojenie sa do národného 
projektu „Podpora vysporiadania 
pozemkov v osídleniach  MRK“ v 
oprávnených obciach.“ 

2.3.2 Podľa reálnych 
možnosti, 
vytvárať 
priaznivé 
podmienky pre  
vlastnícke, 
nájomné, 
prestupné alebo 
alternatívne 
bývanie v 
obciach s 
prítomnosťou 
MRK,  
 
 
 
 
(dostupnosť 
bývania) 

2.3.2.1 pripravovať územia pre bytovú 
výstavbu a podporovať výstavby 
nájomných bytov nižšieho 
štandardu, 

 počet nových nájomných 
bytov určených pre sociálne 
bývanie v obciach 
s prítomnosťou MRK,   

 počet bytových jednotiek 
(domov, bytov) postavených 
v rámci programov  
svojpomocnej výstavby 
vlastníckeho bývania 
financovaného 
prostredníctvom 
mikropôžičiek, 

 počet osôb z prostredia MRK 
zapojených do projektov 
zvyšujúcich dostupnosť 
bývania 

2.3.2.2 zapojenie sa  do  programov 
svojpomocnej výstavby 
vlastníckeho bývania    
financovaného prostredníctvom 
mikropôžičiek, 

2.3.2.3 využívanie poskytovania dotácii 
na obstaranie nájomného bytu na 
účel sociálneho bývania v zmysle 
zákona č. 443/ 2010 Z. z. o 
dotáciách na rozvoj bývania a o 
sociálnom bývaní, 

2.3.2.4 zapájať sa do projektov 
zameraných na zlepšené formy 
bývania pre obce s prítomnosťou 
MRK, 

2.3.2.5 zapojenie sa  do realizácie 
programu  podpory systémov 
prestupného bývania so 
sprievodnou sociálnou 
asistenciou a využitím sociálneho 
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aspektu vo VO, 
2.3.2.6 zapájať sa do projektov 

dostupného nájomného bývania 

vychádzajúcich z princípov 

Hausing first (prvé bývanie)  

alebo Rapid re-hausing 

zameraných na riešenie 

bezdomovectva rodín 

s maloletými deťmi. 
2.3.3 Zvýšenie 

kvality, bezpečn
osti 
a udržateľnosti 
bývania v MRK, 
zvýšenie kvality 
životného 
prostredia a 
zlepšenie 
životných a 
hygienických 
podmienok v 
obciach, v 
ktorých sa 
nachádzajú 
MRK. 
 
 
(kvalita, 
bezpečnosť 
a udržateľnosť 
bývania) 

2.3.3.1 realizovať opatrenia zamerané na 

likvidáciu, zamedzenie vzniku a 

rozširovania nelegálnych skládok 

odpadu v osídleniach MRK, 

zároveň  opatrenia na 

zamedzenie vzniku a rozširovania 

nelegálnych skládok odpadu 

(MOPS, MsP), (opatrenie  aj 

zdravie a životné prostredie) 

 počet zlikvidovaných 

nelegálnych skládok odpadu 

v osídleniach MRK, 

 počet novovzniknutých 

skládok odpadu 

v osídleniach MRK,  

 počet zistených 

nedovolených výrubov 

drevín v osídleniach MRK 

a ich blízkosti,  

 počet nedovolených výrubov 

drevín občanmi MRK 

riešených oprávnenými 

orgánmi,  

 podiel osídlení s MRK, 

v ktorých je zabezpečený 

pravidelný odvoz 

komunálneho odpadu, 

 podiel domácností z MRK, 

ktoré nemajú uhradený 

poplatok za odvoz 

komunálneho odpadu, na 

celkovom počte domácností 

MRK,       

 podiel domácností z MRK, 

ktoré nemajú uhradené 

výdavky spojené s bývaním, 

na celkovom počte 

domácností MRK, 

 počet mimoriadnych udalostí 

v osídleniach MRK (požiare 

a pod.) 

2.3.3.2 zvyšovať povedomie obyvateľov 

MRK o možných zdravotných 

následkoch spojených s 

využívaním nekontrolovaných 

zdrojov vody a vytváraním 

nelegálnych skládok odpadu, 
2.3.3.3 prijímať opatrenia na zamedzenie 

nedovoleného výrubu drevín 

obyvateľmi MRK.   
2.3.3.4 pripravovať a vykonávať 

systémové preventívne opatrenia 

pre prípady  mimoriadnych 

udalostí (hlavne 

nekontrolovateľných požiarov). 
2.3.3.5 vykonávať  opatrenia zamerané 

na zvyšovanie povedomia 

občanov v prostredí  MRK v 

súvislosti s ochranou pred 

požiarmi a následkami 

mimoriadnych udalostí. 
2.3.3.6 realizovať účinné opatrenia na 

znižovanie počtu neplatičov 

komunálneho odpadu, 
2.3.3.7 zameranie sa na prevenciu 

neplatičstva, pretože výdavky 

spojené s bývaním tvoria 

mnohokrát značnú časť príjmov 

rodín marginalizovaných skupín 

obyvateľstva, resp. sú zdrojom ich 

zadlženia a exekúcií, s 

devastačným dopadom na 

celkovú kvalitu života, 
2.3.4 Zlepšovať  

technickú 
vybavenosť a 
infraštruktúru v 

2.3.4.1 zapájanie sa do projektov 
zameraných na zvyšovanie 
dostupnosti lokalít obývaných 
MRK výstavbou a rekonštrukciou 

 podiel osídlení MRK bez 
spevnenej prístupovej cesty,  
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osídleniach 
MRK, v 
nadväznosti na 
možnosti 
legalizácii 
obydlí, 
 
(technická 
vybavenosť 
a infraštruktúra) 

chodníkov a ciest vedúcich do 
týchto lokalít, 

 podiel obydlí  z MRK bez 
vlastného pripojenia na zdroj 
vody,  
 

 podiel obydlí v osídleniach 
MRK, ktoré nie sú pripojené 
na verejnú kanalizáciu alebo 
septik,  
 

 podiel obydlí v osídleniach 
MRK bez pripojenia 
elektriny,  

2.3.4.2 zapájanie sa do projektov 
zameraných na zabezpečenie 
prístupu k pitnej vode v lokalitách 
obývaných MRK, 

2.3.4.3 zapájanie sa do projektov 
zameraných na podporu 
budovania a dobudovania 
inžinierskych sieti (kanalizácia, 
vodovod, elektrina). 

2.3.5 Skvalitňovať  
výkon  a rozsah 
sociálnej práce 
v oblastiach  
obývaných  
MRK.    
 
(sociálna práca) 

2.3.5.1 zapájanie sociálnych pracovníkov 
(terénnych sociálnych 
pracovníkov a pracovníkov 
komunitných centier) k 
zlepšovaniu podmienok bývania, 

 počet spisov v kategórii  
bývania riešených 
pracoviskami TSP 
a komunitnými centrami  

2.3.5.2 realizovať opatrenia zamerané 
pre zamestnancov (MOPS, TSP, 
KC a pod.)  tzv. pomocných 
profesií, na prehlbovanie ich 
znalostí z oblasti životného 
prostredia, ekológie, odpadového 
hospodárstva a ochrany pred 
požiarmi, s cieľom zvyšovania 
kvality a bezpečnosti bývania v 
prostredí MRK, 

2.3.6 Zníženie 

rezidenčnej 

segregácie  

Rómov 

a zníženie 

diskriminácie 

Rómov 

v bývaní.  

(zníženie 
segregácie 
a diskriminácie) 

2.3.6.1 realizovať projekty súvisiace 

s bývaním MRK v súlade 

s požiadavkou znižovania 

rezidenčnej segregácie Rómov, 

 počet domácností, ktoré sa 

zo segregovaných osídlení 

presťahovali do 

integrovaného prostredia 

vďaka programom 

financovaným z verejných 

zdrojov.  

 

Oblasť zdravotnej starostlivosti 

 

 

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ  2.4 

 

Cieľ  Opatrenie  Sledovaný 

parameter 

2.4.1 Zlepšiť a rozšíriť 

dostupnosť siete 

zdravotníckych 

zariadení v obciach 

s vysokou 

koncentráciou 

2.4.1.1 podporovať zriadenie ambulancii 

všeobecných lekárov pre 

dospelých najmä v Richnave 

a všeobecných lekárov pre deti a 

dorast najmä v Richnave 

a Prakovciach  

 zriadenie 
ambulancii 
všeobecných 
lekárov pre 
dospelých v 
Richnave a 
všeobecných 
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MRK (hlavne 

detské  

ambulancie).  

 

(dostupnosť 

zdravotníckych 

zariadení) 

 

lekárov pre deti a  
dorast v Richnave 
a Prakovciach 

2.4.2 Zlepšovať životné 

podmienky  

obyvateľov  MRK, 

vo vzťahu k 

verejnému zdraviu, 

predovšetkým 

zabezpečením 

prístupu k 

zdravotne 

bezchybnej pitnej a 

úžitkovej vode.    

 

(prístup  k vode 

a zlepšenie 

hygieny v osadách) 

 

2.4.2.1 zlepšovať prístup, dostupnosť  k 

pitnej vode  v obývaných MRK, 

ktoré prístup k zdroju  pitnej  vody 

nemajú (najmä Richnava), 

zapájanie sa do projektov 

zameraných na zabezpečenie 

prístupu k pitnej vode v lokalitách 

obývaných MRK  (vybudovanie 

vodovodu, budovanie výdajníkov) 

(opatrenie aj v oblasti bývania) 

 zabezpečenie 
prístupu  k pitnej 
vode v Richnave 

 

 podiel 
domácností MRK 
s prístupom 
k pitnej vode,   

 

 podiel 
domácností  
MRK so 
zavedeným 
vodovodom 
v obydlí, 

 

 

2.4.2.2 realizovať opatrenia zamerané na 

likvidáciu, zamedzenie vzniku a 

rozširovania nelegálnych skládok 

odpadu v osídleniach MRK, 

(opatrenie  v bývanie aj zdravie) 

2.4.2.3 zapájanie sa do programov 

zameraných  na zvyšovanie kvality 

a dostupnosti služieb    a aktivít 

cielených na podporu zdravého 

životného štýlu obyvateľov MRK, 

2.4.3 Zvyšovanie 

zdravotnej 

gramotnosti 

a podpora 

prevencie 

v prostredí MRK.  

 

(osvetové aktivity) 

2.4.3.1 Zabezpečiť  informácie o 

programoch  v oblasti podpory a 

ochrany sexuálneho a 

reprodukčného zdravia pre 

obyvateľov MRK.  

 

 počet 

zrealizovaných 

aktivít 

zameraných na 

zvyšovanie 

zdravotnej 

gramotnosti 

a podpory 

prevencie 

v prostredí MRK 

2.4.3.2 Zabezpečiť dostupnosť programov 

a služieb pre MRK v oblasti 

výchovy k manželstvu  a 

rodičovstvu a ochrany zdravia 

matky a dieťaťa.  

 

2.4.3.3 intenzívnejšie využívanie 

poznatkov aj  možnosti 

realizovaného Národného projektu  

„Zdravé Komunity“ , pre 

zlepšovanie zdravotného stavu 

občanov MRK v okrese Gelnica,     
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2.4.3.4 zvyšovať povedomie obyvateľov 

MRK o možných zdravotných 

následkoch spojených s 

využívaním nekontrolovaných 

zdrojov vody a vytváraním 

nelegálnych skládok odpadu, 

(opatrenie aj v oblasti bývania) 
2.4.4 Rovnaký prístup 

k poskytovaniu 

zdravotnej 

starostlivosti pre 

MRK. 

 

(rovnaký prístup)  

2.4.4.1  Podpora aktivít na zlepšenie 

vedomostí príslušníkov MRK o 

systéme nahlasovania podozrení 

na diskriminačné správanie v 

procese prijímania služieb 

zdravotnej starostlivosti. 

 

 počet prijatých 

podnetov 

o diskriminácii 

v zdravotníckych 

zariadeniach 

2.4.4.2 Podpora aktivít na zlepšenie 

vedomostí a zručností 

zdravotníckych pracovníkov o 

špecifikách poskytovania služieb 

zdravotnej starostlivosti 

príslušníkovi MRK. 

  

 

 Oblasť životného prostredia  

 

 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2.5 

 

Cieľ  Opatrenie  Indikátory 
2.5.1  Zvýšenie kvality 

životného 
prostredie 
v osídleniach MRK  
a ich blízkosti (s 
využitím 
sociálnych/obecnýc
h podnikov 
a zapojením 
samotných 
občanov MRK) 
 
(zvýšenie kvality 
ŽP v osídleniach) 

2.5.1.1 realizovať opatrenia zamerané na 
likvidáciu, zamedzenie vzniku 
a rozširovania nelegálnych 
skládok odpadu v osídleniach 
MRK, (opatrenie  v bývanie aj 
zdravie) 

podiel osídlení MRK 
so skládkou odpadu 
vo verejnom 
priestore,  
 
počet realizovaných 
aktivít na zvýšenie 
enviromentálneho 
povedomia MRK, 
 
- počet zistených 

nedovolených 

výrubov drevín 

v osídleniach MRK 

a ich blízkosti,  

 

- počet 

nedovolených 

výrubov drevín 

občanmi MRK 

riešených 

2.5.1.2 realizovať opatrenia na 
zamedzenie nelegálnemu výrubu 
drevín v blízkosti osídlení MRK 
(MOPS,  MsP) 

2.5.1.3 realizovať opatrenia na 
zvyšovanie environmentálneho 
povedomie obyvateľov MRK  
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oprávnenými 

orgánmi,  

 

-  podiel domácností 

MRK s pravidelným 

odvozom 

komunálneho odpadu 

a napojením na 

verejnú kanalizáciu 

 

 

 
2.5.1.4 realizovať opatrenia na zvýšenie 

podielu domácnosti MRK, 
z ktorých je pravidelne odvážaný 
komunálny odpad a ktoré sú 
napojené na verejnú kanalizáciu  

podiel osídlení MRK 
v ktorých je 
pravidelne odvážaný 
odpad, 

2.5.2 Riešiť systémovo a 

komplexne lokálne 

problémy obcí, 

súvisiace s voľným 

pohybom túlavých 

psov s ktorými má 

obec problém pri 

odchyte a s 

poplatkom za 

odchyt.  

 
(problém túlavých 
psov)  

2.5.2.1 Podporovať stanovisko ZMOS 
k tejto problematike : 

- zavedenie účinného 
registra psov s online 
prístupom miest a obcí, 

- zavedenie projektu 
čipovania a evidencie v 
obciach v 
marginalizovanou 
rómskou komunitou a 
susedných obciach a v 
nadväznosti na to aj 
národný kastračný 
program vo vzťahu k 
rizikovej skupine psov 

- presun „vyživovacej 
povinnosti“ v tejto oblasti z 
obcí na štát. 

- zavedenie návrhov 
ZMOS 

 

Oblasť kriminality 

 

 
KRIMINALITA 2.5 

(ciele a opatrenia nadväzujú na strategický dokument  „ Stratégia prevencie kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti pre územie MAS Hnilec 2016-2020“) 

 

Priorita – cieľ priority   Opatrenie  Sledované 
parametre 

2.5.1 Zvýšenie povedomia MRK 
v oblasti prevencie 
kriminality.   
 
(zvýšenie povedomia)  

2.5.1.1 Vzdelávacie a informačné aktivity 
v školách, prednášky a besedy 
zamerané na prevenciu drogovej 
trestnej činnosti, eliminovanie 
extrémizmu, rasizmu, prevenciu krádeží,  
mravnostnú kriminalita, environmentálnu  
kriminalitu a iné.   

Počet aktivít 
v sledovanom 
období.   

2.5.1.2 Zintenzívnenie činnosti komunitných 
centier v oblasti aktivít zameraných na 
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prevenciu kriminality. Preventívne 
pôsobenie pracovníkov TSP.  

2.5.2 Budovanie technickej 
bezpečnostnej 
infraštruktúry v obciach.  
 
(technická infraštruktúra) 

2.5.2.1 Budovanie nových a rozširovanie 
existujúcich kamerových systémov, 
reagujúc na bezpečnú situáciu 
v obciach, vznik nových rizikových miest 
a pod..  

Počet nových, 

resp. 

rozšírených 

kamerových 

systémov.  
2.5.2.2 Vybudovanie spoločných 

monitorovacích centier s nepretržitou 
prevádzkou  pre viacero obcí.  

Počet 

spoločných 

monitorovacích 

centier.  
2.5.2.3 Ochrana obecného a súkromného 

majetku inštaláciou bezpečnostných 

systémov, inštalácia bezpečnostných 

systémov na verejných a súkromných 

budovách.   

Počet nových 

nainštalovaných 

bezpečnostných 

systémov.  

2.5.2.4 Rozšírenie a rekonštrukcia verejného 

osvetlenia s cieľom zvýšenia 

bezpečnosti v rizikových lokalitách.   

Počet 

podporených 

systémov 

verejného 

osvetlenia. 
2.5.3 Spolupráca a koordinácia 

PZ, Mestskej polície, 
Obecných polícii a MOPS 
pri vytváraní priaznivej 
bezpečnostnej  situácie 
v okrese Gelnica.  
(spolupráca a koordinácia 
bezpečnostných zložiek) 
 

2.5.3.1 Výmena informácii k bezpečnostnej 
situácii.   

 Realizácia 

spolupráce 

bezpečnostných 

zložiek.  

2.5.3.2  Koordinovanie výkonu hliadkovej služby 

v rizikových lokalitách. 
2.5.3.3  Spolupráca pri objasňovaní trestnej 

činnosti.  

2.5.4 Vytváranie podmienok pre 
aktívne trávenie voľného 
času v prostredí MRK.  
(trávenie voľného času) 

2.5.4.1 Intenzívna práca komunitných centier, 

samospráv, športových klubov a iných 

subjektov pri organizovaní 

voľnočasových aktivít so zapojením 

občanov MRK.  

Počet aktivít 
v sledovanom 
období.   

 

Oblasť diskriminácie, segregácie a predsudkov  

  

DISKRIMINÁCIA,  SEGREGÁCIA  A PREDSUDKY (horizontálny princíp, prelína sa ostatnými  
oblasťami) 2.7 

vzdelanie zamestnanie bývanie zdravie 
cieľ  opatrenie cieľ opatrenie cieľ opatrenie cieľ opatrenie 
2.1.6 
systematicky 
predchádzať, 
zmierňovať a 
eliminovať 
prejavy 
segregácie v 
edukačnom 
procese na 
všetkých 
stupňoch 
vzdelávacieho 
systému. 
(eliminovanie 
segregácie)   

2.1.6.1 
nevytvárať nové 
segregované  
zariadenia 
a znížiť 
existujúcu 
segregáciu, 
vytvárať 
podmienky na 
dochádzanie do 
škôl pre deti 
z prostredia 
MRK zo 
vzdialenejších 
lokalít, 

2.2.5 znížiť 
diskrimináciu 
na trhu práce 
a iné prejavy 
proti 
rómskeho 
rasizmu. 
(zníženie 
diskriminácie) 
 

2.2.5.1 zapájať 
sa do programov 
a školení pre 
zamestnávateľov 
o metódach 
rozpoznávania a 
riešenia 
diskriminácie a 
jej základných 
príčin vrátane 
proti rómskemu 
rasizmu a 
zaujatosti, 

2.3.6 
zníženie 
rezidenčnej 
segregácie  
Rómov a 
zníženie 
diskriminácie 
Rómov v 
bývaní.  
 
(zníženie 
segregácie a 
diskriminácie) 

2.3.6.1 
realizovať 
projekty 
súvisiace s 
bývaním 
MRK v 
súlade s 
požiadavkou 
znižovania 
rezidenčnej 
segregácie 
Rómov, 

2.4.4 rovnaký 
prístup 
k poskytovaniu 
zdravotnej 
starostlivosti 
pre MRK. 
 
(rovnaký 
prístup) 

 2.4.4.1 

podpora 

aktivít na 

zlepšenie 

vedomostí 

príslušníko

v MRK o 

systéme 

nahlasovan

ia 

podozrení 

na 

diskriminač

né 

správanie v 

procese 
6.2 realizovať 
opatrenia 

6.2 
realizovať  
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zamerané na 
znižovanie 
nadmerného 
zastúpenie 
žiakov z MRK v 
špeciálnom 
školstve,   

opatrenia na 
zníženie 
diskriminácie 
pri prístupe 
Rómov k 
nájomnému 
bývaniu.  
 

prijímania 

služieb 

zdravotnej 

starostlivos

ti. 

 

 
4. Obsah (osnova). 

 
 

1. Analytická časť :  Identifikácia súčasného stavu rómskych komunít na území okresu Gelnica.  
 

2. Strategická časť pozostávajúca zo : 

 zadefinovania súčasných obmedzení a vážnejších nedostatkov,   

 profilácie súčasných potrieb, stanovenia prioritných cieľov, východísk a návrhu 
opatrení,  

 procesu prípravy a realizácie plánovaných aktivít so zameraním na naplnenie 
strategických cieľov,  

 priebežného monitoringu a vyhodnocovania stavu realizácie stratégie.  
 

 
3. Príloha č. 1 – pracovný materiál -  dotazník  

 
4. Príloha č. 2 – pracovný materiál – aktualizácia stratégie 2021/2022 analýza stavu, potenciál 

jeho zlepšenia a integrácia MRK v strategických dokumentoch. 
                           
 
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického 
dokumentu. 
V tejto etape rozpracovania dokumentu Stratégia pre integráciu MRK v okrese  Gelnica na obdobie 
rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030) navrhovaný strategický dokument neponúka variantné  riešenia, je 
spracovaný v jednom variante. 
 
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania. 
 
Plánovaný harmonogram aktualizácie strategického dokumentu 2021/2022 :  
 

Harmonogram  
 

 Fáza  Výstupy Termín 
ukončenia 
fázy 

1. Identifikácia potreby 
vypracovania stratégie 

plán prípravných prác 06/2021 

vstupná správa 02/2022 

rozhodnutie zadávateľa o ďalšom 
postupe  

02/2022 

2.  Nastavenie projektu 
vypracovania stratégie  

projektový plán 03/2022 

3.  Analytická a prognostická časť 
strategického dokumentu 

znalostná báza z dostupných zdrojov 04/2022 

primárne analýzy 

Aktualizovaná analytická časť 
dokumentu  

4.  Stanovenie strategického 
smerovania, priorít 
a variantov strategických 

overená vízia a definovaný globálny cieľ 06/2022 

variantná formulácia súboru 
strategických cieľov 
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cieľov Rozhodnutie o voľbe variantov 
strategických cieľov pre spracovanie 

5.  Vlastné rozpracovanie 
stratégie  

stratégia obsahujúca víziu, ciele, 
opatrenia a indikátory 

07/2022 

varianty opatrení (programov, projektov 
a aktivít) 

hodnotenie predpokladaných vplyvov 
realizácie plánovaných opatrení 

6. Nastavenie implementácie, 
financovania 
a vyhodnocovanie stratégie 

Stratégia je súčasťou plánu rozvoja NRO 
Gelnica (bývalého akčného plánu) 

- 

7.  Schvaľovanie stratégie schválená stratégia 03/2023  
 

V rámci uvedeného časového intervalu aktualizácie dokumentu sa uskutočňovali pracované stretnutia 
so zadávateľom a gestorom stratégie, členmi tímu aktualizácie stratégie, starostami obcí, prebehli 
pracovné stretnutia s pracovníkom komunitného centra v Prakovciach, pracovníkom Úradu 
splnomocnenca vlády pre rómske komunity v Spišskej Novej Vsi a iné. Spracované boli dotazníky pre 
samosprávy, školy, UPSVaR, spracovaný dotazník pre  obyvateľov MRK zameraný na identifikovanie 
ich problémov a ich pohľad na ich riešenie, realizovaný bol prieskum zameraný na kategórie riešených 
problémov pracoviskami TSP v okrese Gelnica, bola spracovaná nová príloha stratégie zameraná na  
súhrn nových zistení z pracovných stretnutí, dotazníkov a strategických dokumentov. Návrhy zmien 
strategického dokumentu boli prejedané na stretnutiach s členmi tímu, zadávateľom a gestorom 
aktualizácie stratégie.    
Na základe zisťovacieho konania podľa zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozhodne, či 
prebehne kompletný proces posúdenia vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné 
prostredie, následne dôjde k zapracovaniu vznesených pripomienok do dokumentu Stratégia rozvoja 
cestovného ruchu v okrese  Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030) z procesu 
strategického posúdenia, k vypracovaniu finálnej verzie Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese  
Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030) mesta Gelnica na roky 2022 – 2028 a návrh 
Stratégie rozvoja cestovného ruchu v okrese  Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030) 
bude predložený na rokovanie a schválenie MAS Hnilec. 
  
 
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom. 
 

 Stratégia pre  integráciu Rómov do roku 2020 
 Stratégia pre rovnosť,  inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030 
 Operačný program Slovensko 
 Partnerská dohoda 2021-2027 
 Plán obnovy 
 Rozvojový plán okresu Gelnica 2018-2022 

 
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie. 
 
MAS Hnilec  

 
9. Druh schvaľovacieho dokumentu. 
Uznesenie  

 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné 
prostredie vrátane zdravia 

 

1. Požiadavky na vstupy. 
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V tejto etape spracovania dokumentu Stratégie rozvoja cestovného ruchu okresu Gelnica nie sú 
známe požiadavky na vstupy. Ich konkretizácia sa vykoná pri hodnotení vplyvov konkrétnych činností 
v priebehu zisťovacieho konania, prípadne spracovania správy o hodnotení.  Pre spracovanie 
strategického dokumentu predstavujú vstupy demografické, ekonomické a ďalšie štatistické 
ukazovatele, analýza stavu občianskej vybavenosti, prírodných a historických väzieb, prieskum 
názorov verejnosti, informácie o dostupných finančných zdrojoch. 
Pri realizácii niektorých v stratégii navrhovaných činností a aktivít sa predpokladá dočasný alebo trvalý 
záber pôdy, ktorý však bude možné kvantifikovať až pri spracovaní dokumentácie pre územné alebo 
stavebné povolenie (pokiaľ to navrhovaná aktivita bude vyžadovať). Podobne budú v takejto 
dokumentácii vyčíslené aj požiadavky na prípadné energetické vstupy (elektrická energia, teplo, 
zemný plyn, iné energie – napr. obnoviteľné zdroje), požiadavky na pitnú vodu a pod. 
V tejto etape spracovania strategického dokumentu nie je možné pri navrhovaných aktivitách vylúčiť 
ani požiadavky na prípadný výrub drevín. Rozsah a podmienky výrubu drevín bude možné 
špecifikovať až pre každú aktivitu spracovanú podrobnejším stupňom projektovej prípravy.  

 
2. Údaje o výstupoch. 
 
Výstupom predmetného strategického dokumentu bude definovaná stratégia pre integráciu MRK 
v okrese  Gelnica, strategické ciele, východiská a opatrenia a projektové zámery. Konkrétnym 
výstupom dokumentu Stratégia pre integráciu MRK v okrese  Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 
(výhľadovo 2030) bude stanovenie rozvojových priorít a aktivít najmä v týchto oblastiach: 
 

 V rámci systémových opatrení je stratégia zameraná na vznik akčnej skupiny pre integráciu 
MRK a vznik súčinnej platformy spolupracujúcich organizácii.   

 V oblasti vzdelávania sú ciele a opatrenia zamerané na spoluprácu škôl a subjektov, dostatok 
kapacít škôl, dostatok personálnych a odborných kapacít, predprimárne vzdelávanie, výsledky 
žiakov, eliminovanie segregácie, inkluzívnosť škôl a rómsku identitu.   

 V oblasti zamestnanosti sú ciele a opatrenia zamerané na sociálne služby, vytváranie 
vhodných pracovných príležitostí, zvýšenie zamestnateľnosti MRK, zamestnávanie MRK 
v sociálnej ekonomike, zníženie diskriminácie, účinnosť a dostupnosť AOTP a priestorovú 
mobilitu na trhu práce.  

 V oblasti bývania sú ciele na opatrenia zamerané na legálnosť bývania, dostupnosť bývania, 
kvalitu,  bezpečnosť a udržateľnosť bývania, technickú vybavenosť a infraštruktúru, sociálne 
služby  a zníženie segregácie a diskriminácie.  

 V oblasti zdravotnej starostlivosti sú ciele a opatrenia zamerané na dostupnosť  
zdravotníckych zariadení, prístup k vode a zlepšenie hygieny   v osadách, osvetové aktivity 
a rovnaký prístup k MRK. 

 V oblasti životného prostredia sú ciele a opatrenia zameraná na zvýšenie kvality životného 
prostredia v osídleniach a problém túlavých psov.  

 V oblasti prevencie kriminality je stratégia zameraná na zvyšovanie povedomia MRK, 
technickú infraštruktúru, spoluprácu a koordináciu bezpečnostných zložiek a trávenie voľného 
času obyvateľov MRK.  

 
 
Novou výstavbou občianskej vybavenosti vznikne potreba zabezpečenia odvedenia splaškových 
a dažďových vôd do jestvujúcej alebo pripravovanej kanalizácie. Osobitne sa pre každú aktivitu 
v rámci jej projektovej prípravy a schvaľovania bude potrebné zaoberať aj nakladaním s odpadom, 
ktoré sa bude riadiť všeobecne záväznými nariadeniami mesta Gelnica, obcí okresu Gelnica 
a príslušnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva. 
Navrhované aktivity predkladaného strategického dokumentu neuvažujú so vznikom nového veľkého 
zdroja znečisťovania ovzdušia na území okresu Gelnica, v prípade návrhu na stredný zdroj 
znečisťovania ovzdušia prebehne štandardný proces jeho povoľovania s požiadavkou na vhodné 
umiestnenie zdroja znečisťovania ovzdušia a použitia najnovších technológií pre zníženie emisií. 
 
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie. 
 
Možné priame a nepriame vplyvy  
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 Napĺňanie strategických cieľov vytýčených v dokumente Stratégia pre integráciu MRK v okrese  
Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030) je podmienené realizáciou opatrení a aktivít, 
pri ktorých možno očakávať, že bude dochádzať k určitým zásahom alebo k ovplyvňovaniu 
jednotlivých zložiek životného prostredia v území. 
Konkrétne vplyvy a ich rozsah, trvanie a intenzita budú závisieť od charakteru a rozsahu jednotlivých 
aktivít, od miesta ich realizácie, od spôsobu ich vykonávania, od použitých postupov a technológií.  
Negatívne vplyvy navrhovaných činností bude možné eliminovať dôsledným dodržaním požadovaných 
postupov navrhnutých v projektovej dokumentácií, aplikáciou účelných opatrení na minimalizáciu 
negatívnych vplyvov, uplatňovaním vhodných postupov a technológií, dodržiavaním legislatívnych 
predpisov k ochrane životného prostredia.  
 Je predpoklad, že napĺňanie strategických rozvojových cieľov, rešpektovaním platnej legislatívy 
v oblasti životného prostredia a zdravia bude sprevádzané zvyšovaním životnej úrovne, kvality života 
rozvojom občianskej vybavenosti a služieb, zvyšovaním zamestnanosti, zlepšovaním zdravotného 
stavu a pohody obyvateľstva a návštevníkov okresu Gelnica, prevažne pozitívnym dopadom na zložky 
životného prostredia, krajinu, prírodné zdroje a obyvateľstvo.  
 V navrhovanom strategickom dokumente sú mnohé navrhované aktivity a opatrenia zamerané na 
zlepšenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľstva, predpokladáme významné pozitívne 
vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a nepredpokladá sa vznik pravdepodobne 
významných negatívnych vplyvov (realizáciou aktivít a opatrení uvedených v posudzovanom 
strategickom dokumente) na životné prostredie. 

 
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 
 
Pri napĺňaní navrhovanej stratégie a cieľov posudzovaného dokumentu Stratégia pre  integráciu MRK 
v okrese  Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030) sa pri dodržaní princípov trvalo 
udržateľného rozvoja a platnej legislatívy pri príprave a realizácii jednotlivých navrhovaných aktivít 
predpokladá zlepšovanie zdravotného stavu a pohody obyvateľstva s pozitívnym vplyvom na kvalitu a 
dĺžku života.    
     V súvislosti s realizáciou v ňom navrhovaných aktivít, činností a opatrení sa nepredpokladá vznik 
pravdepodobne významných negatívnych vplyvov posudzovaného strategického dokumentu na 
zdravotný stav obyvateľstva. 
 
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho  
významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené 
krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich 
zmiernenie. 
     V  zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov sa na území okresu Gelnica nachádzajú  štyri chránené územia – prírodne pamiatky (PP) a 
prírodné rezervácie (PR)  so 4. a 5. stupňom ochrany a Chránené vtáčie územie Volovské vrchy :  
 
PP Margecianska línia  je vyhlásená na ochranu skalnej steny, ktorá odkrýva jednu z 
najvýznamnejších tektonických línií Západných Karpát, ktorá tvorí hranicu medzi geomorfologickými 
celkami Volovské vrchy a Čierna hora. Predstavuje estetický prvok bezprostredného okolia vodnej 
nádrže Ružín. 
 
Predmetom ochrany PP Závadské skalky je erodovaný skalný útvar budovaný fylitmi s polohami 
bázických hornín a detritických metamorfík, výrazne sa uplatňujúceho v okolitom reliéfe, vo 
Voloveckom pásme Slovenského Rudohoria. Skalky majú význam estetický, krajinotvorný a flóristicko 
– historický. Platí tu 4. stupeň ochrany. 
 
PR Vrch Kloptaň a jeho okolie s plochou viac ako 27 hektárov bol v roku 1993 vyhlásený za národnú 
prírodnú rezerváciu, dôvodom piateho stupňa ochrany je výskyt vzácnych a chránených druhov 
rastlín, napríklad kosatca sibírskeho. Vyskytujú sa tu bukové lesy a silikátové skalné steny  a svahy so 
štrbinovou vegetáciou. Tvoria spolu vhodný biotop pre druhy európskeho významu, napríklad Medveď 
hnedý, Hlucháň hôrny alebo najmenší druh sovy v Európe – Kuvik vrabčí a ďalšie. 
 
PR Polianske rašelinisko predstavuje zachovalé rozsiahle rašelinisko a komplex hodnotných 
rastlinných spoločenstiev na priľahlých pasienkoch. Územie disponuje veľkou druhovou diverzitou 
rastlinstva, výskytom  viacerých vzácnych a ohrozených druhov húb. Predstavuje ekostabilizujúci 
prvok krajiny. 
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Prírodné pamiatky v okrese Gelnica  

Štandardizovaný názov  Stupeň ochrany  okres  Kataster  Rozloha v ha  Rok vyhlásenia  

Margecianska línia  4  Gelnica  Margecany  0,44  1990  

Závadské skalky  4  Gelnica  Závadka  3,89  1990  
 

Prírodné rezervácie v okrese Gelnica  

Štandardizovaný názov  Stupeň ochrany  Okres  Kataster  Rozloha v ha  
Rok 

vyhlásenia  

Kloptaň  5  
Gelnica, Košice - 

okolie  
Prakovce, Vyšný 

Medzev  
27,07  1993  

Polianske rašelinisko  4  Gelnica  Henclová  19,31  1993  
 
Chránené vtáčie  územie Volovské vrchy -  prevažná časť územia okresu Gelnica je súčasťou jedného 
z vyčlenených   území   európskej   sústavy  chránených území NATURA 2000 - chránené vtáčie 
územie (CHVÚ) Volovské vrchy, vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 
196/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy s účelom zabezpečenia 
priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov 
vtákov bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa prostredného, ďatľa trojprstého, 
hrdličky poľnej, jariabka hôrneho, krutihlava hnedého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, muchárika 
bielokrkého, muchárika červenohrdlého, muchára sivého, orla krikľavého, orla skalného, penice 
jarabej, prepelice poľnej, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, tetrova 
hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabezpečenia podmienok ich 
prežitia a rozmnožovania. 
     Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa 
považuje: 
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, kuvika kapcavého, 
kuvika vrabčieho, orla krikľavého, orla skalného a výra skalného, ak tak určí Okresný úrad Gelnica, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, 
b) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov iným spôsobom, ako od 
stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára. 
 
Na území okresu Gelnica sa nachádza deväť Území európskeho významu, chránených v rámci 
NATURA 2000. Jedná sa o územia s menšou výmerou a najväčším z nich sú Starovodské jedliny 
(468,6750 ha) a Folkmarská skala (136,7680 ha).  
  
Zoznam Území európskeho významu v rámci územia okresu Gelnica  
(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo ŠOP SR, Natura 2000, EEA 2019)  
 
  
1. Prostredná dolina Kód: SKUEV0926  
 

Výmera: 102,1038 ha  
Obec: Kluknava  
Územne príslušný útvar ŠOP SR: NP Slovenský raj  
Charakteristika: Chránené rastliny prírodného charakteru v údolí bezmenného 
ľavostranného prítoku potoka Hornád na južných svahoch Čiernej hory.  
Dôležitosť / cieľ ochrany: zachovanie prírodných lesných porastov (lipovo-javorové sutinové 
lesy, Kyslomilné bukové lesy, bukové a jedľové kvetnaté lesy)  

  
2. Zbojnícka dolina Kód: SKUEV0924  
 

Výmera: 20,46 ha  
Obec: Smolnícka Huta  
Územne príslušný útvar ŠOP SR: NP Slovenský raj  
Charakteristika: Lesné porasty pralesov v údolí bezmenného pravostranného prítoku 
Smolnícky potok v centrálnej časti Volovských vrchov.  
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Dôležitosť / cieľ ochrany: zachovanie porastov pralesného charakteru (kyslomilné bukové 
lesy, bukové a jedľové kvetnaté lesy)  

  
3. Kloptaň Kód: SKUEV0919  
 

Výmera: 26.27  
Obce: Prakovce, Smolnícka Huta a Vyšný Medzev  
Územne príslušný útvar ŠOP SR: NP Slovenský kras  
Charakteristika: Lesné spoločenstvá a to hlavne na juhovýchodných a severovýchodných 
svahoch vrchu Kloptaň (1153 m n. m.), s prevažujúcimi porastmi buka, javora horského a 
početným zastúpením jedlín. Pozoruhodný je výskyt vzácneho kosatca sibírskeho.  
Dôležitosť / cieľ ochrany: Územie je súčasťou PR Kloptaň a CHVÚ Volovské vrchy a je 
charakterizované prítomnosťou bukových lesov a silikátovými skalnými stenami a svahmi so 
štrbinovou vegetáciou. Tvoria spolu vhodný biotop pre druhy európskeho významu, 
napríklad Ursus arctos, Tetrao urogallus, Glaucidium passerinum a ďalšie.  

  
4. Aboď Kód: SKUEV0925  
 

Výmera: 91,2414 ha  
Obec: Kojšov  
Územne príslušný útvar ŠOP SR: NP Slovenský raj  
Charakteristika: Lesné porasty prírodného lesného charakteru na konci bezvýznamného 
ľavostranného prítoku Kojšovského potoka. Lokalita sa nachádza v severnom svahu masívu 
Kojšovská hoľa v centrálnej časti Volovských vrchov.  
Dôležitosť / cieľ ochrany: zachovanie porastov pralesného charakteru (bukové a jedľové 
kvetnaté lesy,  kyslomilné bukové lesy)  

  
5. Folkmarská skala Kód: SKUEV0351  
 

Výmera: 136,7680 ha  
Obec: Veľký Folkmar  
Územne príslušný útvar ŠOP SR: NP Slovenský raj  
Charakteristika: Väčšina miesta je pokrytá lesmi reprezentujúcu bohatú mozaiku rôznych 
typov, ilustrujúcu vysokú rozmanitosť miestnych ekologických podmienok. Lokalita 
podporuje flóru medzinárodného významu (Podarcis muralis) ako aj celú skupinu 
endemických (Campanula xylocarpa, Primula auricula subsp. Hungarica, Sorbus 
scepusiensis) a národne chránené rastlinné druhy (Clematis alpina, Gymnadenia conopsea, 
Platanthera bifolia atď. ). Dôležitosť / cieľ ochrany: podpora xerotermickýcjh spoločenstiev 
trávnatých bylín spojených s vápencami a dolomitmi. Ochrana nesprístupnených jaskynných 
útvarov  

  
6. Hnilecké rašeliniská Kód: SKUEV0354  

 
Výmera: 54,4820 ha  
Obec: Henclová, Švedlár a Nálepkovo  
Územne príslušný útvar ŠOP SR: NP Slovenský raj  
Charakteristika: V lokalite dominujú nížinné kosné lúky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) a 7140 prechodných rašeliniská a trasoviská. Tieto biotopy sa vyvinuli v údolí 
rieky Hnilec v dôsledku vysokého vodného stĺpca a dlhodobo zavedeného tradičného režimu 
pravidelného kosenia. Žije tu niekoľko druhov netopierov medzinárodného významu 
(Eptesicus nilssoni, Myotis daubentonii, Myotis brandtii atď.), ako aj endemit Aconitum 
moldavicum a skupina národne chránených rastlinných druhov (Dactylorhiza lapponica, 
Crepis conyzifolia, Crocus heuffelianus atď.).  
Dôležitosť / cieľ ochrany: Miesto bolo vybrané pre svoje cenné biotopy podmáčaných a 
vlhkých lokalít patriacich k typu prechodných močiarov.  
  

7.  Starovodské jedliny Kód: SKUEV0344  
 

Výmera: 468,6750 ha  
Obec: Smolník, Švedlár 
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Územne príslušný útvar ŠOP SR: NP Slovenský raj  
Charakteristika: Oblasť zahŕňa bohatú mozaiku lesných spoločenstiev vysokej  ochrany, 
medzi ktorými sú najbežnejšie spoločenstvá bukových lesov Asperulo-Fagetum a bukových 
lesov Luzulo-Fagetum. Výskyt populácie niekoľkých druhov národne chránených rastlín, ako 
je Clematis alpina, Soldanella hungarica, Gentiana cruciata atď. Dôležitosť / cieľ ochrany: V 
lokalite sa nachádzajú posledné pozostatky poloprírodných bukových a jedľových lesov na 
území, ktoré je výrazne ovplyvnené ľudskou činnosťou. Lokalita patrí k územiu navrhovanej 
chránenej krajinnej oblasti Volovské vrchy. Jeho biotopy poskytujú cenné hniezdiská pre 
niekoľko druhov európskeho významu, medzi ktoré patria druhy Aegolius funereus, 
Glaucidium passerinum, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos a Picoides tridactylus. 
Staré nepoužívané banské diela poskytujú dôležité podmienky pre zimovanie niekoľkých 
druhov netopierov.  
  

8. Helcmanovská bučina Kód: SKUEV0929  
 
Výmera: 23,1205 ha  
Obec: Helcmanovce  
Územne príslušný útvar ŠOP SR: NP Slovenský raj  
Charakteristika: Zachované lesné porasty prírodného charakteru v údolí bezmenného 
ľavostranného prítoku Hnilec v centrálnej časti Volovských vrchov.  
Dôležitosť / cieľ ochrany: Cieľom ochrany je zachovanie prírodných lesných porastov 
(kyslomilné bukové lesy, lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy)  
  

9. Stredný tok Hornádu Kód: SKUEV0928  
 
Výmera: 295,8429 ha  
Obce: Kluknava, Margecany, Richnava   
Územne príslušný útvar ŠOP SR: NP Slovenský raj  
Charakteristika: Stredný tok rieky Hornád medzi deltom Prielom Hornádu a VN Ružín. Rieka 
tečie pozdĺž južného okraja Hornádskej kotliny, je široká, má relatívne stabilný charakter, je 
lokálne upravená. Na mnohých miestach existujú obojstranné pobrežné porasty a 
pridružené pobrežné mokrade s prírodnou vegetáciou.  
Dôležitosť / cieľ ochrany: Cieľom ochrany je zachovať prítomnosť rýb, obojživelníkov a lutra 
lutra (vydra riečna), ktorá má tu stabilnú populáciu. Predmetom ochrany sú aj lužné vŕbovo-
topoľové a jelšové lesy.  

 
 
Zákon  NR SR  č.  543/2002 Z. z. o ochrane  prírody   a   krajiny   v   znení   neskorších predpisov 
vymedzuje chránené stromy ako osobitnú kategóriu ochrany prírody, zapísané v štátnom zozname 
chránených stromov na základe Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu v Košiciach č. 1/1996 
z 27.11.1996, ktorou bola za chránený strom vyhlásená 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata), s názvom 
"Lipa v Gelnici" na Lutherovom námestí č. 7. (evidenčné číslo štátneho zoznamu S 452). Význam 
ochrany je vedecký, krajinársky a estetický. Na základe VZV KÚ v Košiciach zo dňa 1.1.1970 je 
v štátnom zozname chránených stromov zapísaná „Lipa v obci Kojšov“  (evidenčné číslo štátneho 
zoznamu S 452).  
 
Pri realizácií  činností v súvislosti s týmito chránenými územiami a v ich okolí, alebo s možným 
vplyvom na predmet ich ochrany bude potrebné individuálne posúdenie vplyvov na životné prostredie 
pri realizácií jednotlivých aktivít s dodržaním príslušných opatrení na minimalizáciu negatívnych 
vplyvov na predmet ochrany. Stratégia pre integráciu MRK v okrese Gelnica nenavrhuje aktivity, ktoré 
budú negatívne vplývať na predmet a podmienky ochrany CHVÚ Volovské vrchy. 
 
     Pri realizácií jednotlivých aktivít Stratégie pre integráciu MRK  v okrese Gelnica nie je predpoklad 
vzniku negatívnych vplyvov pravdepodobne významných environmentálnych účinkov na chránené 
územia zasahujúce do katastrálneho územia okresu Gelnica. 
 
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu. 
V tejto etape spracovania strategického dokumentu nie sú identifikované možné riziká, ktoré by 
súviseli s jeho uplatňovaním v praxi. Napĺňanie strategických cieľov týkajúcich sa rozvojových aktivít v 
podobe investičných zámerov bude v prípade naplnenia limitov podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 
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Z. z. v znení neskorších predpisov pred ich povolením podrobené posúdeniu vplyvov na životné 
prostredie v zmysle platnej legislatívy,  čo prispeje k eliminácií prípadných rizík. Celková orientácia 
stratégie, ciele a opatrenia sú nastavené tak, aby boli prípadné riziká na jednotlivé zložky životného 
prostredia a zdravie obyvateľstva čo najviac eliminované. 
 
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. 
Spracovávaný strategický dokument nenavrhuje aktivity, ktorých vplyv by mal mať širší regionálny 
rozsah, navrhované činnosti a aktivity uvažované v dokumente Stratégia pre integráciu MRK v okrese  
Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030)  majú okresný charakter a dosah a nebudú 
týmto dotknuté susedné štáty.  

 

IV. Dotknuté subjekty 

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení. 
Zainteresovaná verejnosť je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch 
environmentálneho rozhodovania v procese spracovania strategického dokumentu : 

 obyvatelia okresu Gelnica,  
 fyzické osoby, právnické  osoby a subjekty  so  záujmami  hospodárskeho rozvoja, 

sociálneho rozvoja a ochrany životného prostredia na  území okresu Gelnica. 
 

2. Zoznam dotknutých subjektov. 
 
Dotknutý samosprávny kraj :  
 
-  Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie  
   projektov, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.    
-  Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 
Košice.    
 
 
Dotknuté orgány štátnej správy : 
  
-  Krajský pamiatkový úrad, ul. Hlavná 25, 040 01 Košice, 
-  Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. OP a vybraných zložiek ŽP,  
   ul. Komenského 52, 040 01 Košice,  
- Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, ul. Komenského 52,  
   040 01 Košice, 
- Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Hlavná č. 1, 056 01 Gelnica, 
- Okresný úrad Gelnica, odbor regionálneho rozvoja, ul. Hlavná č. 1, 056 01 Gelnica, 
- Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia, ul. Hlavná č. 1, 056 01 Gelnica, 
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo 
nám.  
   5, 052 01 Spišská Nová Ves, 
- Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, ul. Markušovská 1, 052 80 Spišská Nová Ves, 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Vsi, ul. A. Mickiewicza 6, 052 01 Spišská 
Nová  
   Ves,  
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves, ul. Duklianska 46, 052 01 Spišská  
   Nová Ves, 
- Okresné  riaditeľstvo  hasičského  a záchranného  zboru v Spišskej Novej Vsi, ul. Brezová 30, 052 
01  
   Spišská Nová Ves,    
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves,  Spišská Nová Ves,  Odborárov 53, 052 21. 
 
 
Dotknuté a susediace obce : 
 
 Okres  Gelnica  
 
- Mesto Gelnica, Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica, 
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- Obec Helcmanovce, Obecný úrad Helcmanovce, Helcmanovce č. 161, 05563 Helcmanovce,  
- Obec Henclová, Obecný úrad Henclová, Henclová č. 50, 05333 Nálepkovo,  
- Obec Hrišovce, Obecný úrad Hrišovce, Hrišovce č. 67, 05351 Kluknava,  
- Obec Jaklovce, Obecný úrad Jaklovce, ul. Nová č. 464, 055 61 Jaklovce, 
- Obec Kluknava, Obecný úrad Kluknava, Kluknava č. 177, 05351 Kluknava, 
- Obec Kojšov, Obecný úrad Kojšov, Kojšov č. 3, 05552 Kojšov, 
- Obec Margecany, Obecný úrad Margecany, Obchodná č.  7, 05501 Margecany,  
- Obec Mníške nad Hnilcom, Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom, Mníšek nad  Hnilcom č. 292, 05564  
            Mníšek  nad Hnilcom, 
- Obec Nálepkovo, Obecný úrad Nálepkovo, Stredný riadok č. 384/1, 05333 Nálepkovo, 
- Obec Prakovce, Obecný úrad Prakovce,  Prakovce č. 333, 055 62 Prakovce,  
- Obec Richnava, Obecný úrad Richnava, Richnava č. 261, 05351 Kluknava,  
- Obec Smolnícka Huta, Obecný úrad Smolnícka Huta, Smolnícka Huta č. 1, 05565 Smolnícka Huta,  
- Obec Smolník, Obecný úrad Smolník, Smolník č. 1, 05566 Smolník, 
- Obec Stará Voda, Obecný úrad Stará Voda, Stará Voda č. 1, 05334 Švedlár, 
- Obec Švedlár, Obecný úrad Švedlár, Švedlár č. 87, 05334 Švedlár,  
-  Obec Úhorná, Obecný úrad Úhorná, Úhorná č. 29, 05567 Úhorná,  
- Obec Veľký Folkmár, Obecný úrad Veľký Folkmár č. 334, 05551 Veľký Folkmár,  
- Obec Závadka, Obecný úrad Závadka, Závadka č. 240, 05333 Nálepkovo,  
- Obec Žakarovce, Obecný úrad Žakarovce, Žakarovce č. 335, 05571 Žakarovce.   
 

 
3. Dotknuté susedné štáty. 
Spracovávaným strategickým dokumentom nebudú dotknuté susedné štáty, navrhované činnosti 
a aktivity v dokumente Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese  Gelnica na obdobie rokov 2019-
2027 (výhľadovo 2030) majú okresný charakter a dosah. Územie okresu Gelnica nesusedí s iným 
štátom. Navrhovaný dokument Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese  Gelnica na obdobie 
rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030) nemá charakter strategického dokumentu vyžadujúceho 
cezhraničné posudzovanie, žiaden susedný štát nie je z hľadiska schválenia tohto dokumentu 
dotknutým štátom. 
 
V. Doplňujúce údaje 
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej 
charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu). 
Predkladané Oznámenie o strategickom dokumente Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese  
Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030) pozostáva z textovej časti doplnenej 
tabuľkami. 
 
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu. 
Pri vypracovaní strategického dokumentu Stratégia pre integráciu MRK v okrese  Gelnica na obdobie 
rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030) boli analyzované nasledovné materiály a dokumenty: 
 

Názov dokumentu   Platnosť 
dokumentu 

Akčný plán rozvoja okresu Gelnica (v znení Dodatku č.1), Úrad vlády SR, 
2018 

neurčená 

Akčne plány stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, na roky 
2019 -2020 

2019, 2020 

Aktualizovaný Akčný plán Stratégie SR pre integráciu Rómov 2019-2020 
a jeho súvislosť s OP ĽZ  
 

2019,  2020 

Atlas rómskych komunít 2013 neurčená 

Komunitný plán obce Richnava 2018 2018-2023 

Analýza potreby rozšírenia/budovania kapacít základných škôl  neurčená 

Plán obnovy a odolnosti SR neurčená 

Operačný program Slovensko  2021-2027 

Partnerská dohoda  2021-2027 
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Stratégia pre rovnosť,  inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030 Do roku 2030 

Akčné plány na obdobie rokov 2022-2024 k dokumentu Stratégia pre 
rovnosť,  inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030 

2022-2024 

Atlas rómskych komunít 2019 neurčená 

 
 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
Gelnica, 22. decembra 2022 
 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

1. Meno spracovateľa oznámenia. 

Mgr. Stanislav Varga, Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica, v rámci 

realizácie projektu Podpora regionálneho rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica “ operačného 
programu Efektívna verejná správa, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. 
 

 
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, 
pečiatka. 
 
Primátor mesta Gelnica  Ing. Dušan Tomaško, MBA svojím podpisom potvrdzuje správnosť údajov. 
 
Gelnica, 22.decembra 2022 

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

Ing. Dušan Tomaško, MBA  
         primátor mesta 
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