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Úvod:  
 
 
Regionálna rozvojová agentúra Nitra (RRA Nitra) v roku 2008 napĺňala svoj plán činnosti aj 
prostredníctvom realizácie úloh vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na 
realizáciu úloh RRA uzatvorenej s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR.     
 
V zmysle plánu činnosti Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra na rok 2008, schváleného 
Valným zhromaždením RRA Nitra dňa 30.01. 2008, je hlavnými cieľmi záujmového združenia 
RRA Nitra na rok 2008 predovšetkým rozvíjanie a prehlbovanie medzisektorovej spolupráce, 
budovanie partnerstiev aktivizujúcich rozvoj regiónu v oblasti získavania domácich 
a zahraničných zdrojov financovania a rozvíjanie myšlienky európskej solidarity a subsidiarity 
v rámci podpory rozvoja regiónu prostredníctvom čerpania finančných nástrojov Európskej 
únie.       
 
Uvedené ciele RRA Nitra v sledovanom období napĺňala predovšetkým prostredníctvom 
prípravy a realizácie rozvojových projektov, poskytovaním poradenstva, konzultácií 
a metodickej pomoci konečným prijímateľom rozvojových fondov, tvorbou projektových 
zásobníkov a zberom informácií z územia svojej pôsobnosti za účelom prípravy stratégií 
a rozvojových štúdií a poskytovaním konzultácií pre verejnosť z územia svojej pôsobnosti 
v oblasti regionálneho rozvoja a podpory získavania zdrojov zo štrukturálnych fondov. 
 
 
 
Obsah: 
 
Hlavné aktivity RRA Nitra spočívali v nasledovných oblastiach:  
 
(1) Projektová činnosť 
 
(2) Programová činnosť (tvorba projektových zásobníkov a zber informácií z územia 
pôsobnosti)  
 
(3) Poskytovanie poradenstva, konzultácií a budovanie informačného systému  
 
(4) Spolupráca so zahraničím  
 
(5) Marketingové aktivity 
 
(6)Spolupráca na programových dokumentoch NSK 
 
(7) Spolupráca na tvorbe a realizácii stratégií sociálno- ekonomického rozvoja vidieka na 
miestnej úrovni  
 
 
 
 
 



 

(1) Projektová činnosť:  
 

Prvý rok posunutého čerpania podporných fondov EU v rámci nového programového obdobia 
EÚ v zmysle opatrení Národného strategického referenčného rámca (NSRR) 2007 - 2013, sa 
prejavil zvýšeným záujmom potenciálnych konečných prijímateľov o metodickú pomoc pri 
spracovávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z finančných mechanizmov EU a iných 
grantových programov.    

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program  – Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR – vyhlásil v januári 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok (NFP) na realizáciu opatrenia 1.1 Programu, Infraštruktúru vzdelávania. Výzva bola 
vyhlásená ako priebežná výzva na predkladanie žiadostí na obdobie roku 2008 pre sektor 
verejnej správy.      

V monitorovanom období Regionálna rozvojová agentúra Nitra poskytla metodickú pomoc pri 
spracovaní žiadosti o NFP viacerým oprávneným žiadateľom.  

V zmysle daného opatrenia RRA Nitra v roku 2008 poskytla metodickú pomoc a spracovala 
kompletné projektové „Žiadosti o poskytnutie NFP“ na modernizáciu a rekonštrukciu 
Základných škôl v obciach: Urmince, Nová Ves Nad Žitavou a Trávnica a na rekonštrukciu 
a modernizáciu stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho 
kraja: Združenej strednej školy nábytkárskej a drevárskej Topoľčany, Spojenej školy, 
Slančíkovej 2 v Nitre, Strednej odbornej školy, Nitrianska 61 v Šuranoch a Pedagogickej 
a sociálnej akadémie v Leviciach.  

Celkové požadované výdavky na realizáciu investičných projektov do školskej infraštruktúry pri 
schválení všetkých uvedených žiadostí by presiahli sumu 219 miliónov SKK, nenávratný 
finančný príspevok zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu by predstavoval 95% 
z celkových oprávnených nákladov realizovaných projektov, sumu 200 449 390 SKK.  

Do konca monitorovaného obdobia (31.12.2008) Riadiaci orgán pre ROP schválil žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na projekt rekonštrukcie a modernizácie budov Strednej 
školy drevárskej a nábytkárskej Topoľčany v celkovej hodnote 29 197 500 SKK, 
príspevok zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov na realizáciu projektu bude tvoriť 95% 
celkových oprávnených nákladov projektu: 27 246 000 SKK.  

Rekonštrukciou a modernizáciou budov Združenej strednej školy nábytkárskej 
a drevárskej v Topoľčanoch sa zvýši kvalita výchovno - vzdelávacieho procesu v jedinej  
špecializovanej škole zameranej na spracovanie dreva a drevných materiálov v Nitrianskom 
samosprávnom kraji.  
Školu v súčasnosti navštevuje viac jako 600 žiakov a záujem o štúdium neustále rastie. Na 
základe návrhu expertnej komisie prezídia spoločnosti INTERNATIONAL EDUCATION 
SOCIETA bol škole pridelený rating B+ vyjadrujúci jej vysokú úroveň vo výchovno-vzdelávacej 
oblasti. Rating charakterizuje školu ako kvalitnú inštitúciu na veľmi dobrej profesionálnej úrovni. 
Škola venuje zvýšenú pozornosť nadaným žiakom. Viac ako 30% jej absolventov ďalej študuje 
na vysokých školách. Zvyšok sa uplatní v drevospracujúcom priemysle v regióne, pričom dopyt 
zo strany zamestnávateľov prevyšuje ponuku školy. Kvalitu vyučovacieho procesu ale 
nepriaznivo ovplyvňuje nevyhovujúci technický stav budov zo začiatku 70-tych rokov minulého 
storočia. Napriek investícii 9 049 248,80,-SK, ktorú zriaďovateľ školy – NSK - v roku 2007 



 

investoval do opravy havarijného stavu strechy, samotné budovy už nespĺňajú kritériá 
energetickej efektívnosti, ochrany životného prostredia a zdravia žiakov, ani pracovníkov školy. 
Pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a rovnosti príležitostí regióne sú intervencie do 
technického zhodnotenia týchto budov nevyhnutné. 
 
Rekonštrukcia a modernizácia školy je technickým prostriedkom pre dosiahnutie cieľa projektu. 
Jej realizáciou sa zlepší súčasný stav budov,  pričom sa optimalizujú podmienky pre kvalitný 
priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu. Pozícia ZSŠ DaN Topoľčany ako kvalitnej 
vzdelávacej inštitúcie sa upevní. Škola prostredníctvom vzdelávania odborníkov na drevársku a 
nábytkársku výrobu zvýši konkurencieschopnosť regiónu. Zrekonštruovaný moderný školský 
areál bude spĺňať náročné kritéria pre uspokojenie technických a estetických požiadaviek na 
vzdelávanie a svojim študentom poskytne priestor na získavanie odborných vedomostí a 
praktických skúseností nevyhnutných pre uplatnenie sa na trhu práce. Prepojením školských 
budov bude zabezpečený bezbariérový prístup do každej z nich, čím škola prispeje k napĺňaniu 
horizontálnej priority Rovnosť príležitostí. Formou úspory energií, ktorá sa dosiahne zateplením 
obvodového plášťa budovy, výmenou okien a vstupných dverí projekt prispeje k ochrane 
životného prostredia. 
 
 
Spomedzi viaceré projektové zámery obce Melek bola v druhom polroku roku 2008 Národným 
kontaktným bodom Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP – 
Úradom vlády SR - schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu (NFP) 
a modernizáciu verejného osvetlenia v obci.   
Príprave projektu rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia, ktorú od v obci predchádzalo 
spracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bola povinnou prílohou žiadosti o Nenávratný 
finančný príspevok v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podprojekt v rámci 
Blokového grantu: „Modernizácia verejného osvetlenia“ vyhlásenej Úradom vlády SR dňa 
23.4.2008 z finančných prostriedkov Nórkeho kráľovstva a finančného mechanizmu EHP.  
Aktivity projektu budú spolufinancované žiadateľom – obcou Melek – vo výške 10% z NFP, čo 
predstavuje sumu 92 163 SKK, celková hodnota investície v obci dosiahne výšku 921 638 
SKK. Projekt sa bude realizovať v obci pozdĺž hlavnej cesty a na vedľajších komunikáciách 
obce. V súlade odporúčaniami Technicko- ekonomickej štúdie obec v rámci projektu 
zrekonštruuje 120 svetelných bodov v sústave verejného osvetlenia. Na vlastné náklady do 
sústavy doplní 4 svetelné body. 
 
 
Úspešný v hodnotiacom procese bol aj projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného 
osvetlenia v obci Bíňa, ktorého spracovateľom a metodickým garantom bola rovnako ako vo 
všetkých uvedených projektoch RRA Nitra. Žiadateľ – obec Bíňa – reagoval na výzvu v rámci 
Blokového grantu : Modernizácia verejného osvetlenia, vyhlásenú Úradom vlády SR.  
Realizáciou úspešného projektu sa v obci zabezpečení úspora energie 250,58 kWh na jedno 
modernizované svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3 900 hodín. Zo sumy investičných nákladov 
na projekt vo výške 543 052,04 SKK (16 337,31 EUR) a z predpokladanej úspory elektrickej 
energie 27,063 MWh boli vyčíslené špecifické investičné náklady na ročnú úsporu energie vo 
výške 603,67 EUR/MWh.  
Realizáciou projektu „Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Bíňa“ sa zníži ročná spotreba 
elektrickej energie na verejné osvetlenie o približne 40% v porovnaní s rokom 2007, čím sa 
naplní prioritný cieľ blokového grantu. Zníženie spotreby elektrickej energie bude mať pozitívny 
dopad na trvalo udržateľný rozvoj, nakoľko sa znížia emisie skleníkových plynov 



 

produkovaných pri výrobe elektrickej energie. Z ekonomického hľadiska projekt prispeje k 
zníženiu nákladov na platby za spotrebu elektrickej energie a nákladov na údržbu verejného 
osvetlenia. Projekt zabezpečí zvýšenie ekonomickej i energetickej efektívnosti svetelnej 
sústavy. Dôležitými prínosmi realizácie projektu sú tiež zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
obyvateľov, prevencia kriminality, zvýšenie úrovne estetického vzhľadu obce a zvýšenie 
bezpečnosti cestnej premávky. Zvýši sa tiež kvalita života obyvateľov obce Bíňa.  
 
 
RRA Nitra v rámci uvedenej výzvy pripravila a spracovala aj žiadosť o NFP pre obec Bajč, 
v celkovej sume oprávnených výdavkov 718 531 SKK. Cieľom projektu bola aj v prípade 
tejto žiadosti rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci a dosiahnutie úspor 
elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia vo výške minimálne 30% ročnej spotreby 
energie v porovnaní s rokom 2007. Predkladaný projekt si kládol za cieľ pripraviť realizáciu 
modernizácie verejného osvetlenia (VO) za účelom zvýšenia efektívnosti prevádzky 
osvetľovacej sústavy s výraznými racionalizačnými efektmi na úsporu elektrickej energie a 
zníženie nákladov na údržbu systému VO. 
 
 
Na výzvu Ministerstva hospodárstva SR vyhlásenú v roku 2008 prostredníctvom Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry v rámci sekcie Podporných programov, grantová dohoda: 
Energetická efektívnosť vo verejných budovách ( financovaná: Medzinárodným fondom na 
podporu odstavenia elektrárne Bohunice) reagovala svojou žiadosťou o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku (NFP) aj obec Poľný Kesov. Spracovateľom formuláru 
žiadosti bola RRA Nitra. Úspešný projekt obce získal v hodnotiacom procese dostatočný počet 
bodov na to, aby v procese realizácie projektových aktivít mohla byť podporená rekonštrukcia 
vykurovacieho systému, systému prípravy teplej úžitkovej vody a rekonštrukcia osvetlenia 
v budove obecného úradu. Cieľom realizovaného projektu bude zníženie nákladov obce na 
energie potrebné na prevádzku verejného objektu.     
 
 
Obec Práznovce reagovala žiadosťou o poskytnutie NFP na II. Kolo výzvy na predkladanie 
projektov v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, 
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie  na obdobie rokov 2006 – 2008, 
vyhlásenú Úradom vlády Slovenskej republiky, Sekciou ľudských práv a menšín dňa 23. júla 
2008. 
 
Cieľom predkladaného projektu je na miestnej úrovni vyškoliť a zabezpečiť kvalitný tréning 
v oblasti antidiskriminácie a zvýšiť povedomie a citlivosť profesijných skupín a to najmä: 
pracovníkov obecného úradu, pedagogických k a sociálnych pracovníkov, voči sociálne 
vylúčeným komunitám, konkrétne rómskej komunity v obci Práznovce, okres Topoľčany.  
Prostredníctvom dvoch na seba nadväzujúcich tréningových blokov pre príslušníkov skupiny 
ohrozenej diskriminnáciou budú účastníci tréningu hľadať účinné spôsoby ako zlepšiť  svoju 
schopnosť úspešne presadzovať svoje právo na miestnej a regionálnej úrovni, naučia sa byť 
efektívnejší pri uplatňovaní princípu rovností príležitostí v rôznych životných situáciách .  
Príslušníci profesijných skupín budú prostredníctvom tréningu oboznámení s princípmi pre 
rovnaké zaobchádzanie, ktoré je síce legislatívne zakotvené, avšak nie vždy autenticky 
napĺňané. V tréningových blokoch im budú predstavené účinné nelegislatívne prostriedky na 
presadzovanie princípu rovnosti, budú motivovaní hľadať nové možnosti v oblasti budovania 



 

spolupráce na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. Na poli boja proti diskriminácii budú 
motivovaní posilňovať integráciu Rómov na trh práce a do väčšinovej spoločnosti. 
 
 
Nitriansky samosprávny kraj ako hlavný partner projektu a Regionálna rozvojová 
agentúra ako partner boli úspešní v reakcii na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo sektora verejnej 
správy a mimovládnych organizácií vyhlásenú 5. mája 2008 Národným kontaktným bodom 
pre Nórsky finančný mechanizmus a Finančný mechanizmus EHP - Úradom vlády SR.  
Hodnotiaca komisia, ktorá zasadala koncom roka 2008 pri Národnom kontaktnom bode pre 
finančný mechanizmus v Slovenskej republike odporučila spoločný projekt RRA Nitra 
a Nitrianskeho samosprávneho kraja na schválenie riadiacemu orgánu fondu v Nórskom 
kráľovstve. 
 
RRA Nitra v rámci opatrenia „Podpora trvalo udržateľného rozvoja“ iniciovala podanie 
individuálneho projektu s názvom Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v 
pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, spracovala projektový spis v slovenskom aj 
v anglicom jazyku a participovala na príprave a realizácii Štúdii uskutočniteľnosti, ako výstupu 
predprojektu v zmysle výzvy č. 0507, v spolupráci s oprávneným žiadateľom o NFP - 
Nitrianskym samosprávnym krajom. 
 
Nitriansky samosprávny kraj a Regionálna rozvojová agentúra Nitra (RRA Nitra) spolupracovali 
na základe dohody o partnerstve už na spracovávaní podprojektu „Realizácia prestavby 
vybraných energetických zariadení na obnoviteľný zdroj energie“ z Fondu počiatočného 
kapitálu (č. výzvy 0507), ktorý predchádzal spracovanému individuálnemu projektu. Nitriansky 
samosprávny kraj bol žiadateľom a Regionálne rozvojová agentúra Nitra partnerom v projekte. 
Podprojekt a schválené aktivity podprojektu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, ktoré zahŕňajú analýzu stavu energetických zariadení v NSK, 
energetický audit a následne Štúdiu uskutočniteľnosti, koordinovali zamestnanci Oddelenia 
stratégie a programov regionálneho rozvoja a Odboru strategických činností Úradu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zo zmluvy o poskytnutí NFP na podprojekt vyplynula 
úspešnému žiadateľovi povinnosť podať žiadosť o NFP aj na individuálny projekt. Nakoľko oba 
subjekty poznajú problematiku veľmi detailne a podrobne, a spolupráca na podprojekte sa 
osvedčila pre obe strany, na spracovaní žiadosti individuálneho projektu sa ako partner opäť 
podieľala Regionálna rozvojová agentúra Nitra. Regionálna rozvojová agentúra Nitra sa 
sústreďuje na aktivizáciu ekonomického a sociálneho potenciálu a rozvoja regiónu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, a to najmä inštitucionálnym prepojením orgánov verejnej správy a 
územnej samosprávy, podnikateľskej sféry a tretieho sektora. Usiluje sa o vytváranie 
partnerstiev zainteresovaných subjektov a ponúka súčinnosť pri celkovom zveľaďovaní 
regiónu. Tieto ciele sa v plnom rozsahu podarilo naplniť prostredníctvom spoločného projektu 
zameraného na energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho 
samosprávneho kraja (NSK). 
 
Cieľom individuálneho projektu je implementácia princípov Trvalo-udržateľného rozvoja v NSK, 
prostredníctvom zvýšenia objemu výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie a zníženia 
 nákladov na výrobu energie v dotknutých zariadeniach sociálnej infraštruktúry, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.  
 
Na základe komplexného zhodnotenia aktuálneho stavu všetkých zariadení v pôsobnosti NSK, 
výstupov Energetického auditu a Štúdie uskutočniteľnosti boli vyšpecifikované konkrétne 



 

zariadenia, ktoré sú vhodné na realizáciu projektu zmeny palivovej základne z tuhého paliva na 
obnoviteľný zdroj energie. Projekt rieši energetické hospodárstvo Domova sociálnych služieb 
Lontov, Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Leľa a Spojeného domova 
dôchodcov a Domova sociálnych služieb Levice: „Jeseň života“. Energetický audit, ako 
výsledok predprojektu stanovil dva varianty možného technologického riešenia a podrobne 
zanalyzoval výber optimálneho riešenia. Prvý variant zahŕňal výmenu vykurovacieho telesa, 
avšak neriešil situáciu komplexne, v zmysle princípov trvalo udržateľného rozvoja. Zohľadňoval 
len jeho environmentálny aspekt. Stavebné objekty vo vykurovaných zariadeniach vykazujú 
technické nedostatky spôsobené zlým stavom obalových konštrukcií a výplní stavebných 
otvorov. Napriek rekonštrukcii energetického zdroja by nedošlo k úspore energie potrebnej na 
vykurovanie. Naďalej by dochádzalo k významným únikom tepla do okolitého prostredia. Druhý 
variant zohľadňuje všetky spomenuté riziká a preto ho spracovateľ Štúdie uskutočniteľnosti 
vyhodnotil ako najefektívnejšie. Zároveň sa najväčšmi približuje k naplneniu cieľa 
individuálneho projektu. Tento variant bol odporučený ako realizačný.  
V súlade s odporúčaniami auditu a štúdie uskutočniteľnosti sa prostredníctvom realizácie 
projektu zateplia strešné konštrukcie a obvodové plášte jednotlivých objektov a v dotknutých 
zariadeniach budú vymenené výplne stavebných otvorov (okien a exteriérových dverí). 
Výmene vykurovacích zariadení spaľujúcich biomasu bude predchádzať úprava kotolní v 
potrebnom rozsahu. Po osadení nového energetického zariadenia bude vykurovací systém 
hydraulicky vyregulovaný a na výhrevné telesá budú nainštalované termoregulačné ventily. V 
priebehu realizácie projektu budú vyškolení odborní pracovníci, spôsobilí obsluhovať 
energetické zariadenie spaľujúce biomasu. S implementáciou projektu priamo súvisí aj jeho 
riadenie a dostatočná publicita. Za implementáciu oboch aktivít zodpovedá poskytovateľovi 
grantu žiadateľ. Pridanou hodnotou projektu bude školenie v oblasti obnoviteľných zdrojov 
energie s dôrazom na energetické využitie biomasy. Výstupom školenia budú vyškolení 
technickí pracovníci zariadení ako konzultanti v území pre oblať OZE. Časový harmonogram 
projektu bol stanovený na osem mesiacov. Projekt komplexne rieši palivové hospodárstvo 
dotknutých zariadení a jeho prechod na obnoviteľný zdroj energie. Zahŕňa výmenu 
vykurovacích zariadení, úpravu kotolní, vrátane prípravy skladových priestorov pre biomasu, 
ako aj vyškolenie kvalifikovaného personálu pre ich obsluhu. Štúdia uskutočniteľnosti 
prevádzkovateľovi odporúča zazmluvniť si dodávku biomasy na obdobie životnosti 
vykurovacieho zariadenia s garanciou ceny maximálne vo výške sedemdesiat percent 
aktuálnej ceny plynu.  
Zároveň kladie dôraz na implementáciu princípov trvalo udržateľného rozvoja. V oblasti 
ochrany životného prostredia prispieva k zníženiu emisií vypúšťaných do ovzdušia a k zvýšeniu 
efektivity energetickej bilancie. Výmenou vykurovacieho telesa dôjde k odstráneniu zdroja 
znečistenia ovzdušia a k zníženiu emisií CO2. Ako najvýhodnejší obnoviteľný zdroj energie 
bola zvolená biomasa. Jej využívaním na vykurovanie a ohrev teplej vody sa odbúra závislosť 
na vyčerpateľných zdrojoch energie. Zároveň sa odstráni problém nakladania s odpadom 
vznikajúcim pri spaľovaní tuhých palív a jeho následnou likvidáciou. Ekonomický rozmer bude 
reprezentovaný predovšetkým prostredníctvom úspory nákladov. Investičné vstupy na 
realizáciu projektu vo všetkých troch zariadeniach sú vo výške 809 737 EUR. Priemerná 
návratnosť investície je 11,3 roka. Realizáciou projektu RRA Nitra spolu so žiadateľom o NFP – 
Nitrianskym samosprávnym krajom, prispeje k zníženiu spotreby energie a NSK zhodnotí 
budovy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti z energetického hľadiska, aj po estetickej stránke. 
Zlepší životné podmienky  klientov využívajúcich sociálne služby poskytované NSK v 
dotknutých zariadeniach. Nakoľko prevádzka zariadení je financovaná z rozpočtu NSK, po 
realizácií projektu bude možné ušetrené prostriedky investovať na iné účely (zdravotníctvo, 
školstvo..). Zároveň sa tak zabezpečí ekonomická udržateľnosť projektu na obdobie minimálne 
10 rokov po jeho skončení. Prínos v sociálnej oblasti sa prejaví prostredníctvom zlepšenia 



 

kvality života klientov a zamestnancov domovov v Lontove, Domadiciach a Lele ako jednej z 
cieľových skupín projektu ( 239 osôb). V širšom kontexte sú cieľovou skupinou všetci 
obyvatelia NSK (706 158 osôb), nakoľko pocítia prínosy realizácie projektu: zabezpečí sa 
dostupnosť kvalitnejších zariadení sociálnej infraštruktúry, zlepší sa kvalita ovzdušia i kvalita 
života obyvateľov a pracovníkov zariadení sociálnej starostlivosti. Zo zdravšieho životného 
prostredia budú benefitovať všetci obyvatelia NSK.   
 
 
 
Regionálna rozvojová agentúra Nitra spracovala v sledovanom období roka 2008 pre žiadateľa 
–NSK- kompletné projektové žiadosti o NFP aj na rekonštrukciu a modernizáciu ďalších troch 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
 
Zámerom projektu na rekonštrukciu a modernizáciu Pedagogickej a sociálnej akadémie 
(PaSA) v Leviciach je odstrániť havarijný stav budovy, ktorá je chránenou kultúrnou 
pamiatkou. Spracovaniu žiadosti predchádzal náročný projekt archeologickej sondáže stavu 
pamiatky a schválenie realizačnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Krajským 
pamiatkovým úradom v Nitre.  
 
Výstupom projektu bude zariadenie školskej infraštruktúry spĺňajúce nároky odborného 
vzdelávacieho procesu. Budú zabezpečené optimálne podmienky pre poskytovanie 
teoretických znalostí a praktických zručností potrebných pre kvalifikovanú prácu v sociálnej 
oblasti a v oblasti výchovy, čím sa dosiahne optimálna príprava žiakov pre budúce povolanie. 
V budove školy budú prostredníctvom projektu vykonané komplexné rekonštrukčné práce. 
Obmedzenie zatekania do vnútorných priestorov, výmena okien a zariadenia tried zvýši 
kultúrnosť historických priestorov školy a zabezpečí hygienicky vyhovujúce životné a pracovné 
prostredie pre žiakov a zamestnancov. Výsledkom realizácie projektu bude i zlepšenie 
energetickej efektívnosti budovy, bezbariérový prístup a využívanie moderných IKT na 
vyučovaní. Rekonštrukciou a modernizáciu budovy sa zlepšia podmienky pre realizáciu 
doplnkových aktivít ako sú záujmové krúžky, štúdium popri zamestnaní a spolupráca na 
projektoch s družobnými zahraničnými školami. Projekt zohľadňuje ekonomické, energetické a 
environmentálne aspekty. 
 
Budova školy, národná kultúrna pamiatka a dominanta Levíc, bola postavená v rokoch 1908-
1910. Pôvodný účel jej využitia -vzdelávanie je zachovaný až po súčasnosť. Škola poskytuje 
úplné a vyššie stredné vzdelanie v sociálnej oblasti, oblasti výchovy a špeciálnej pedagogiky 
ako jediná škola v nitrianskom kraji. 138 ročná tradícia učiteľského vzdelávania a charakter 
odborných predmetov vplývajú na rozvoj tvorivosti, empatie a EQ žiakov. Ich priemerný 
prospech je 1,80 – 1,90. Takmer 70% absolventov PaSA Levice pokračuje v štúdiu na VŠ. 
V budove školy zo začiatku minulého storočia okrem zavedenia ústredného kúrenia a obnovy 
sociálnych zariadení neboli zrealizované väčšie rekonštrukčné práce. Kvalitu vyučovacieho 
procesu znehodnocuje nízka teplota v triedach počas zimy, zatekanie dažďovej vody, 
telocvičňa bez možnosti vetrania, nevyhovujúce okná, strecha a vnútorné priestory školy. 
 
 
Spracované projekty prístavby a nadstavby odborných učební Spojenej školy, Slančíkovej 
2 v Nitre a projekt rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie SOU Stavebného 
v Šuranoch zhodnotia dotknuté objekty nielen z hľadiska energetickej náročnosti, ale aj 
formou úspory energie, ktorá sa dosiahne zateplením obvodového plášťa budov, výmenou 
okien a vstupných dverí, projekty prispejú k ochrane životného prostredia. 



 

 
Výstupom projektu Rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie SOU strojárskeho, 
Nitrianska 61 v Šuranoch bude moderné zariadenie vzdelávacej infraštruktúry, ktorého 
súčasťou budú dve vysoko špecializované učebne CNC techniky. Tieto učebne výrazne 
prispejú k skvalitneniu úzko profilovaného vzdelávania v rámci špecifických odborov školy. 
Možnosť výučby programovania CNC obrábacej frézky a sústruhu zvýši digitálnu gramotnosť a 
zručnosť študentov v súlade s požiadavkami strojárskych podnikov na kvalifikovanú pracovnú 
silu, ktorej je v nitrianskom regióne nedostatok. Rekonštrukciou budovy sa dosiahne výrazná 
energetická úspora. Vynaložené investičné prostriedky EU sa vrátia vo forme úspory nákladov 
na energie. Modernizácia školy je technickým prostriedkom pre dosiahnutie cieľa projektu - 
škola prostredníctvom výchovy odborníkov pre elektrotechniku a strojárstvo zvýši 
konkurencieschopnosť regiónu a prispeje k skvalitneniu jeho sociálneho kapitálu.   
 
Vedenie školy sa neustále snaží zabezpečovať najmodernejšie technológie pre jednotlivé 
učebné odbory a vynakladá značné prostriedky na ich nákup. Vďaka tomu škola vychováva 
absolventov schopných reagovať na vysoké požiadavky podnikov elektrotechnického a 
strojárskeho priemyslu v regióne. Kvalitu vzdelávania ale nepriaznivo ovplyvňuje nevyhovujúci 
technický stav budovy. Z hľadiska materiálno technického zabezpečenia je pre bezproblémový 
priebeh vyučovania potrebné modernizovať ďalšie dve odborné učebne zaobstaraním 
priemyselných CNC strojov v súlade požiadavkami trhu práce na absolventov odboru mechanik 
nastavovač obrábacích strojov, mechanik  mechatronik a obrábač kovov. 
 
Spojená škola Slančíkovej 2,Nitra, zložená z troch organizačných zložiek, bola zriadená NSK 
1.9. 2005. Organizačná zložka Stredná priemyselná škola potravinárska (SPŠP) má vyše 45- 
ročnú tradíciu. Počas tohto obdobia pružne reagovala na situáciu v regióne (rušenie 
potravinárskych závodov a dopyt po nových profesiách). Školský komplex bol pôvodne stavaný 
pre potravinársku školu. Špecializované učebne a laboratória pre SOŠP sú v optimálnej 
kapacite i postačujúco vybavené. Avšak OZ Hotelová akadémia (HA) a Športové gymnázium 
(ŠG) so zameraním na telesnú výchovu a na cudzie jazyky (Fj)  nemajú dostatočnú základňu 
odborných učební podľa špecifikácie svojich odborov. Športová príprava študentov ŠG 
prebieha v prenajatých priestoroch mimo školského areálu, čo spôsobuje navýšenie nákladov 
prevádzky školy a presuny študentov po tréningoch najmä v zimnom období sú zo zdravotného 
hľadiska krajne nevyhovujúce. Škola má v regióne vynikajúce renomé, diverzifikácia portfólia 
štúdijných odborov jej zaisťuje stabilnú pozíciu.  
 
Intervencia EU nasmerovaná do technického a technologického zhodnotenia školy zabezpečí 
jej dlhodobú stabilitu. Pre ŠG budú vybudované a zariadené špecializované učebne - 
gymnastická hala a bežecká dráha. Prostredníctvom realizácie projektu vznikne nové stredisko 
praxe pre HA s komplexnou ekonomickou, prevádzkovou a odbornou simuláciou chodu 
hotelového zariadenia. Zriadenie daných učební je technickým prostriedkom pre dosiahnutie 
cieľa. Škola výchovou kvalifikovanej pracovnej sily zvýši konkurencieschopnosť regiónu 
a skvalitní jeho sociálny kapitál. Svojím študentom poskytne priestory a podmienky na 
získavanie vedomostí a praktických skúseností nevyhnutných pre dobré uplatnenie sa na trhu 
práce.  

 
 
Cieľom projektu rekonštrukcie a modernizácie objektu ZŠ s MŠ v obci Urmince je 
zlepšenie pomienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu, zlepšenie kvality života študentov a 
zamestnancov školy, odstránenie havarijného stavu budovy, zvýšenie úspory energie, zníženie 



 

energetickej náročnosti prevádzky, zníženie nákladov na opravu a údržbu školskej budovy a 
zníženie zaťaženia životného prostredia. 
 
ZŠ s MŠ v Urminciach je štátna vidiecka škola, vyprofilovaná ako všestranné vzdelávacie 
zariadenie, poskytujúce výchovno-vzdelávacie služby i mimo vyučovacieho procesu. V areáli o 
rozlohe 2,7 ha  je k dispozícií 9 tried ZŠ, 2 triedy MŠ, dve oddelenia školského klubu, školská 
jedáleň, telocvičňa, bežecká dráha, futbalové, hádzanárske a volejbalové ihrisko a 
špecializovaná učebňa enviromentálnej výchovy. Škola sa profiluje v oblasti športu 
a enviromentalistiky. Od roku 2007 realizuje projekt Zelená škola, v rámci ktorého ako súčasť 
svetového hnutia Eco-Schools rozšírila vyučovanie o enviromentálnu výchovu. Žiaci separujú 
odpad,  zazeleňujú okolie školy, sú aktívni v oblasti osvety. 
ZŠ je významná z hľadiska obsluhy obcí v spádovom území Urminiec. Navštevujú ju aj žiaci z 
Kľačian, Horných Štitár a Hájnej Novej Vsi. Integruje päť hendikepovaných žiakov.   
Škola v súčasnosti bojuje s nevyhovujúcim technickým stavom budovy, nedostatočným 
vybavením učební a nevyhovujúcimi podmienky pre vzdelávací proces.                                                                                    

Výstupom predkladaného projektu má byť fungujúce zariadenie infraštruktúry vzdelávania, 
dostupné pre žiakov a deti nielen z obce, ale i z jej spádového územia. Prostredníctvom 
investícií do zariadenia občianskej infraštruktúry bude zabezpečená jej trvalá udržateľnosť 
v aspekte rozvoja vidieckych území. V záujme zlepšenia energetickej efektívnosti budovy sa 
zrealizuje jej zateplenie, zmena typu strechy a výmena okien, dverí a vonkajšej fasády. 
Významnou súčasťou projektu je vybudovanie bezbariérového prístupu a obstaranie IKT 
vybavenia v nadväznosti na zámer školy inovovať výchovno-vzdelávací proces zavádzaním 
IKT technológií.  Projekt zvýši technické parametre školy, po vybudovaní valbových striech sa 
ukončia problémy so zatekaním  strechy. Výmenou okien a zateplením obvodových múrov sa 
ušetria financie na vykurovanie, s možnosťou ich využitia na modernizáciu vyučovacieho 
procesu. Vylepší sa celkový vzhľad areálu školy, ktorý je vrátane telocvične využívaný počas 
celého roka nielen žiakmi, ale aj obyvateľmi obce. 

Cieľom projektu rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Nová Ves nad Žitavou je zlepšenie 
kvality a zvýšenie úrovne vzdelávania ako predpokladu ekonomického a sociálneho rozvoja 
regiónu, zníženie energetickej náročnosti prevádzky budovy, úspora energie a   zabezpečenie 
rovnosti príležitostí pre handicapovaných študentov vytvorením bezbariérového prístupu. 

Celkové ciele projektu budú napĺňané prostredníctvom intervencií do zariadenia školskej 
infraštruktúry v obci. Realizáciou projektu rekonštrukcie školy sa vyrieši súčasný nevyhovujúci 
stav budovy a následne sa optimalizujú podmienky pre kvalitný priebeh výchovno-
vzdelávacieho procesu. V záujme zabezpečenia energetickej efektívnosti sa zateplí obvodový 
plášť budovy a strecha, vymenia sa okná, dvere a vykurovacie teleso. Následne sa 
zrekonštruujú sociálne zariadenia, ktoré sú krajne nevyhovujúce z hľadiska hygieny. 
V učebniach sa vymenia podlahy a vymaľujú sa vnútorné priestory školy. Významnou súčasťou 
projektu je vybudovanie bezbariérového prístupu a obstaranie IKT vybavenia do multimediálnej 
interaktívnej učebne v nadväznosti na zámer školy inovovať výchovno-vzdelávací proces.  
 
Základná škola v Novej Vesi nad Žitavou sa nachádza v blízkosti chráneného areálu miestneho 
parku. Školský komplex je tvorený samotnou budovou školy, budovou telocvične, jedálne 
a družiny a školským ihriskom. Vďaka menšiemu počtu žiakov sa pedagógovia pri výuke 
venujú žiakom intenzívnejšie. Špecifikom školy je individuálny prístup, aktívna práca 
s rómskymi deťmi zo sociálne málo podnetného prostredia. V práci s hendikepovanými žiakmi 



 

škola dosahuje pozitívne výsledky. Zároveň rešpektuje súčasné trendy a vo vyučovacom 
procese aktívne využíva informačné technológie. 
Budova školy, ktorej technické zhodnotenie rieši predkladaný projekt, bola postavená v roku 
1962. Počas viac ako štyridsiatich rokov prevádzky boli vykonané len minimálne úpravy, 
v súčasnosti je budova školy v havarijnom stave.  
 
 
Projekt rekonštrukcie školy v Trávnici sa zameriava predovšetkým na rozšírenie kapacity 
školy pre efektívnejší priebeh vyučovacieho procesu v perspektívnej oblasti cestovného ruchu 
v mikroregióne Thermál. 
 
Územie je významné vďaka termálnemu kúpalisku s liečivými účinkami vody v obci Podhájska.  
Trávnica je z hľadiska školskej dochádzky spádovou obcou, navštevujú ju aj žiaci zo susednej 
obce Podhájska. ZŠ v Trávnici je vidiecka škola poskytujúca kompletné výchovno - vzdelávacie 
služby. Školský areál je tvorený samostatnou budovou ZŠ, samostatnou budovou MŠ, 
tenisovým, basketbalovým, volejbalovým a futbalovým ihriskom. V súčasnosti sa dve triedy 
nachádzajú mimo areálu školy, v budove zdravotného zariadenia obce. Žiaci sa počas 
vyučovania presúvajú po cestnej komunikácií, čo je z hľadiska ochrany ich zdravia a 
bezpečnosti nevyhovujúce. Existujúce sociálne zariadenia sú zastaralé a nevyhovujúce 
z hygienického hľadiska. Technický stav budovy je zlý.  
 
Výstupom projektu bude fungujúce zariadenie vzdelávacej infraštruktúry vo vyhovujúcom stave 
a potrebnej kapacite, dostupné pre žiakov z obce a spádového územia. Rekonštrukcia, 
modernizácia a prístavba budovy školy bude technickým prostriedkom pre dosiahnutie cieľa 
projektu a ich realizáciou sa zlepší súčasný stav pričom sa optimalizujú podmienky pre kvalitný 
priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu. Zabezpečenie energetickej efektívnosti bude 
dosiahnuté zateplením budovy, výmenou okien a dverí a úpravou strechy na pôvodnej stavbe. 
Existujúce chlapčenské sociálne zariadenia budú zrekonštruované. V pristavenej časti bude 
vybudovaná jedna trieda, chlapčenské i dievčenské sociálne zariadenia  a spojovacia chodba. 
Súčasťou prístavby sociálnych zariadení sú aj sprchy a šatne, ktoré budú využívať žiaci počas 
telesnej výchovy, ale i v poobedňajších hodinách. Prístavbou triedy sa zabezpečí, aby žiaci 
počas vyučovania nemuseli opúšťať školský areál a presúvať sa po obecných komunikáciách. 
Časť z NFP bude investovaná do modernizácie IKT vybavenia v počítačovej učebni. Súčasťou 
projektu je aj vybudovanie elektrickej, kanalizačnej, plynovej prípojky a chodníkov v areáli 
školy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(2) Programová činnosť (tvorba projektových zásobníkov a zber informácií 
z územia pôsobnosti)  
 
 
V súlade s plánom činnosti na rok 2008, schváleným najvyšším orgánom záujmového 
združenia, RRA Nitra v prvom polroku roku 2008 zbierala informácie z územia svojej 
pôsobnosti za účelom prípravy projektových zásobníkov, rozvojových stratégií a štúdií. 
Prostredníctvom získaných údajov aktualizovala informačnú databázu o potenciáli regiónu, 
vytvorenú pre potreby strategického plánovania rozvoja územia. 
 
V druhom polroku sledovaného obdobia RRA Nitra v zmysle čl.3, bodu b) Zmluvy o poskytnutí 
finančného príspevku na realizáciu niektorých úloh regionálnej rozvojovej agentúry, RRA Nitra 
podľa metodiky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, vypracovala komplexnú 
databázu o rozvojovom potenciáli regiónu v oblasti svojej pôsobnosti. Databáza obsahuje 
základné údaje o polohe regiónu, jeho dostupnosti, kultúrnych a historických pamiatkach, 
hospodárstve okresu a jeho životnom prostredí.  Nachádzajú sa v nej aj základné údaje 
o počte obyvateľov, vzdelanostnej štruktúre, národnostnom zložení obyvateľstva a odvetvovej 
štruktúre hospodárstva. Databáza sa nachádza na internetovej stránke RRA Nitra: 
http://www.rra-
nitra.sk/engine/data/files/INFORMACNA_DATABAZA_O_POTENCIALI_REGIONU-
OKRES_NITRA.pdf 
 
 
 
Projektový zásobník Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra obsahuje zámery potenciálnych 
žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) z rôznych podporných mechanizmov 
a grantových schém, vrátane štrukturálnych fondov, so základnými informáciami o cieľoch 
budúceho projektu.  Je podkladom pre ďalšie spracovanie zámeru do žiadosti o NFP v zmysle 
príslušnej výzvy.  
 
 
Obec Trávnica, rovnako ako aj susedná obec Podhájska, ktoré sú obe súčasťou 
mikroregionálneho združenia Thermál majú záujem prostredníctvom pripravovanej výzvy 
z Regionálneho operačného programu (ROP) NSRR  zrekonštruovať centrá obcí a tak 
zatraktívniť svoje vidiecke územie za účelom zintenzívnenia rozvoja cestovného ruchu v 
oblasti.  
 
Rovnako tak, aj zámerom obce Maňa je rekonštrukcia a modernizácia verejných obecných 
priestranstiev tak, aby sa centrum obce priblížilo moderným potrebám jej obyvateľov. 
 
Vedenie Spojenej školy Z. Nejedlého 41 v Leviciach plánuje reagovať na druhé kolo výzvy 
z ROP, opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania a zrekonštruovať a rozšíriť svoje priestory pre 
vyučovací proces.  
 
 
 
 
 
 



 

V rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov prostredníctvom programu INTERREG 
IVC pripravuje Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s RRA Nitra projekt nadnárodnej 
spolupráce zameraný na oživenie a šírenie historického odkazu slovanských vierozvestcov, 
bratov Cyrila a Metoda. Na jednotlivých projektových aktivitách budú spolupracovať okrem 
vedcov aj samosprávne kraje vo všetkých piatich zainteresovaných krajinách – v Bulharsku, 
Grécku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku. Projekt s pracovným názvom Cyrilometodská 
cesta bude pozostávať z dvoch častí: z analýzy existujúceho stavu a z vypracovania 
konkrétnych odporúčaní ako implementovať jednotlivé zistenia do praxe pre zainteresované 
samosprávy. Finálnym výstupom projektu bude spoločný internetový portál všetkých piatich 
samosprávnych území, publikácia – zbierka odporúčaní pre lokálne vlády, tréningové materiály 
pre školy a informačné brožúry a finálna - prezentačná publikácia. 
 
 
Zámerom obce Práznovce, ktorý chce realizovať v najbližšom období, je rekonštrukcia 
verejného priestranstva spolu s modernizáciou a rozšírením športového areálu – 
multifunkčného ihriska - o dráhu vhodnú na in-line korčuľovanie. V rámci modernizácie 
športového areálu obec plánuje rekonštrukciu a prístavbu sociálnych zariadení a šatní, ako aj 
kapacitné rozšírenie a rekonštrukciu tribúny.     
Zároveň plánuje rekonštrukciu a modernizáciu Obecného a Kultúrneho domu. Oba projektové 
zámery obce sú momentálne vo fáze prípravy podrobnej projektovej dokumentácie na 
realizáciu stavby, vrátane prípravy detailného položkového rozpočtu a výkazu výmer. Obec 
plánuje spracovanie oboch projektových zámerov do žiadosti o Nenávratný finančný príspevok 
v súlade so skupinou opatrení v rámci Osi 3, Programu rozvoja vidieka: Obnova a rozvoj 
obcí, občianskej vybavenosti a služieb.  
 
 
Zámer rekonštrukcie a úpravy okolia kultúrneho domu v obci Melek je spracovávaný do 
podoby projektovej štúdie a po doplnení o detailný rozpočet a projektovú dokumentáciu môže 
byť spracovaný vo forme žiadosti o NFP v zmysle príslušnej výzvy k opatreniu 3.4.1. Základné 
služby pre vidiecke obyvateľstvo, Osi 3 Programu rozvoja vidieka (PRV). 
 
 
Obec Lúčnica v okrese Nitra plánuje financovať úpravu verejných priestranstiev a výstavbu 
domu smútku prostredníctvom podporných programov EU na posilnenie miestnej infraštruktúry. 
Oba projektové zámery môžu byť po príslušných úpravách spracované do žiadosti o NFP 
v zmysle aktuálnej výzvy na realizáciu vybraných opatrení Osi 3 PRV. 
 
 
V ostatnom monitorovanom období RRA Nitra v úzkej spolupráci s obecným zastupiteľstvom 
a starostom obce prehľadne spracovala všetky projektové zámery obce Žitavce do 
príslušných opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý odovzdala 
objednávateľovi dňa 21.1. 2008. 
Spracované projektové zámery obce počítajú s celým programovým obdobím rokov 2007 - 
2013 a budú realizované postupne, podľa priorít obce, zadefinovaných v jednotlivých 
uzneseniach obecného zastupiteľstva. Obec nie je zaradená medzi obce v póloch rastu, tak 
ako ich definuje Zoznam MV RR SR pre NSRR na roky 2007 -2013 a jej projektové zámery 
preto nemôžu byť podporované z fondu ERDF. Svoje priority bude môcť realizovať 
prostredníctvom opatrení Osi 3, Programu rozvoja vidieka, alebo prostredníctvom iných 
podporných grantov a finančných mechanizmov EU. 
 



 

V obci Šurianky je rekonštrukcia a modernizácia miestnej technickej infraštruktúry 
nevyhnutým predpokladom pre ďalší rozvoj územia. Obec zápasí s nedostatočne vybudovanou 
sieťou obecných komunikácií. V nedávnom období zrealizovala výstavbu nových nájomných 
bytov, avšak tieto nie sú pre občanov primerane prístupné po miestnej komunikácii pre 
chodcov. Preto je  prioritou obecného zastupiteľstva urýchlene získať finančné prostriedky 
z podporných programov EU na dobudovanie chodníkov v obci. Obec nepatrí medzi obce 
v póloch rastu a podporné finančné zdroje na túto aktivitu bude čerpať prostredníctvom 
Opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí  Programu rozvoja vidieka.  
 
 
V katastrálnom území obce Bádice sa nachádza pozoruhodný stavebný objekt, zaujímavý 
predovšetkým z hľadiska kultúrno-spoločenského významu. Jedná sa pôvodný sedliacky dom, 
typický pre toto územie, so zachovalou tzv. čiernou kuchyňou. Čierna kuchyňa v minulosti 
bežne slúžila ako prípravovňa jedla pre rodinu, pričom proces varenia sa odohrával akoby 
priamo v komíne. Kuchynské výpary boli z miestnosti bez okien odvádzané priamo do komína, 
ktorý bol, vynímajúc dvere miestnosti, jej jediným otvorom. Zastupiteľstvo obce má záujem 
o rekonštrukciu tohto ojedinelého objektu a jeho sprístupnenie verejnosti ako objektu 
spoločenského významu vo forme pamätnej izby.  
 
 
Obec Iňa v Levickom okrese spracovala a predbežne pripravila projektovú dokumentáciu na 
realizáciu opatrení 3.4.1 a 3.4.2 Programu rozvoja vidieka. Projektovými zámermi obce na 
najbližšie obdobie roku 2008 je rekonštrukcia a modernizácia domu smútku, obecného úradu, 
kultúrneho domu a verejných priestranstiev v obci.  
 
 
Obec Horné Lefantovce v okrese Nitra patrí spolu s obcami Čakajovce, Jelšovce, Ľudovítová, 
Koniarovce, Podhorany, Dolné Lefantovce, Bádice a Výčapy-Opatovce do mikroregińu 
ZOBOR, ktorý je registrový ako záujmové združenie právnických osôb. RRA Nitra vyvíja 
aktivity na podporu činnosti tohto záujmového združenia. V poslednom monitorovanom období 
informovala členov združenia o možnostiach čerpania podporných finančných prostriedkov 
z operačných programov NSRR a z Programu rozvoja vidieka pre jednotlivé obce na riešenie 
svojich individuálnych projektových zámerov. V tomto monitorovanom období informovala 
niektorých členov združenia o možnostiach získať finančné prostriedky na spracovanie 
integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu. Zároveň mikroregiónu predstavila možnosť 
získať do užívania, s podmienkou rekonštrukcie, historicky a spoločensky významnú stavbu 
v obci Horné Lefantovce – 400 ročnú kúriu Dopjerovcov, ktorých predkovia sú uznávaní ako 
vynálezcovia a zhotovitelia hudobného nástroja „DOBRO“, obľúbeného hlavne v USA. Licenciu 
na výrobu toho ojedinelého hudobného nástroja, asi od polovice minulého storočia, vlastní 
firma Gibson. Majiteľ kúrie v Horných Lefantovciach niekoľkokrát potvrdil deklarovaný záujem 
odovzdať kúriu do užívania subjektu, ktorý bude schopný zabezpečiť jej finančne náročnú 
rekonštrukciu, pri dodržaní podmienky zriadiť v zrekonštruovanej kúrii pamätnú miestnosť 
vynálezcu „DOBRA“.  
 
 
Ani obec Malé Zálužie nie je zaradená do zoznamu medzi obce v póloch rastu. Preto bude 
svoje priority – rekonštrukciu budovy obecného úradu, rekonštrukciu a úpravu verejného 
priestranstva a modernizáciu spoločenského priestoru na podporu spolkovej činnosti v obci, 
riešiť prostredníctvom súboru opatrení Programu rozvoja vidieka. 
 



 

Finančnú podporu pre svoje projektové zámery, podrobne rozpracované v programových 
dokumentoch obcí Hostie a Podhorany (spracovateľom dokumentov bola v minulom 
sledovanom období RRA Nitra) budú mať tieto obce možnosť čerpať prostredníctvom 
Regionálneho operačného programu NSRR na obdobie rokov 2007 - 2013. Napriek tomu, že 
obe obce majú záujem získať finančné prostriedky aj na podporu školskej infraštruktúry v obci, 
na priebežnú výzvu vyhlásenú riadiacim orgánom – MVRR SR - pre ROP v januári t.r., 
nenaplnili hodnotové kritérium výzvy – (len školy s počtom žiakov nad 200) – a teda ani 
nedosiahli minimálnu hranicu rozpočtu jedného projektu bez toho, aby neprekročili merný 
ukazovateľ opatrenia – 70 tisíc Sk na žiaka.    
 
 
RRA Nitra eviduje v zásobníku projektových zámerov aj viaceré plánované aktivity 
podnikateľských subjektov z územia svojej pôsobnosti. Spoločnosť Hefra Vráble patrí 
k popredným európskym dodávateľom káblových zväzkov. Prezentovala viaceré projektové 
zámery: zateplenie budov výrobných priestorov, rekonštrukcia strediska CR v Jedľových 
Kostoľanoch, nákup strojov, prístrojov a zariadení súvisiacich s výrobným programom 
spoločnosti. Na základe nedávneho rozhodnutia vedenia firmy, budú spracované projektové 
zámery na realizáciu opatrení prioritnej osi 1:  Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 
1: Inovácie a technologické transfery, a prioritnej osi 2:  Energetika, opatrenie  2.1: Zvyšovanie 
energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií 
v energetike. Rekonštrukcia strediska cestovného ruchu bude realizovaná prostredníctvom 
opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v CR, osi 3, Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(3) Informačná, poradenská a konzultačná činnosť: 
 
 
 
V roku 2008 RRA Nitra poskytla viac ako 200 osobných konzultácií, veľké množstvo krátkych 
telefonických a e-mailových informácií, ako aj odborné poradenstvo pre cieľovú skupinu 
z oblasti svojej pôsobnosti.  
 
Podnikateľské subjekty sa v prevažnej miere zaujímali o možnosti financovania svojich aktivít v 
oblasti cestovného ruchu a služieb.  
Obce a mestá prejavovali najväčší záujem o financovanie aktivít v oblasti občianskej 
infraštruktúry, modernizácie a rekonštrukcie majetku v ich vlastníctve alebo správe. 
Tretí sektor sa vo väčšine prípadov zaujímal o finančnú podporu svojich rozvojových aktivít a  
programov v oblasti sociálnej infraštruktúry.  
 
Sledované obdobie sa podľa očakávaní vyznačovalo vysokým záujmom verejnosti 
o problematiku štrukturálnych fondov a možností ich čerpania. Tento záujem bol spôsobený 
predovšetkým prvými zverejnenými výzvami zo strany riadiacich orgánov jednotlivých 
operačných programov NSRR. RRA Nitra poskytovala poradenstvo osobne, prostredníctvom e-
mailu, telefonicky, ale aj na pracovných stretnutiach, v prípade záujmu žiadateľa. Na 
pracovných stretnutiach sa už prevažne riešili konkrétne projektové zámery, možnosti ich 
realizácie v súčinnosti so schválenými operačnými programami. RRA Nitra má na základe 
týchto požiadaviek vytvorenú vlastnú databázu plánovaných projektových zámerov, ktorú 
priebežne aktualizuje.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(4) Spolupráca so zahraničím  
 
 
 
V zmysle schváleného plánu činnosti na rok 2008 RRA Nitra rozvíjala aj kontakty na realizáciu 
projektových zámerov s partnermi v zahraničí. Spolu s RRA Horné Požitavie,  RRA 
Topoľčiansko a West–Transdanubian Regional Development Agency v Maďarsku 
pripravila projekt na podporu sieťovania a tvorby partnerstva pri programovom riadení 
a budovaní kapacít. Zámerom projektu je vytvoriť a udržať funkčnú sieť partnerstiev pre 
cezhraničnú spoluprácu, ktorá posilní cezhraničnú spoluprácu a umožní dlhodobé plánovanie 
a vývoj spoločných projektových zámerov.  
V prípade schválenia žiadosti o NFP, RRA Nitra ako jeden z partnerov projektu pripraví a 
zrealizuje  5 tematických workshopov a záverečnú konferenciu k medzinárodnému projektu za 
účasti vyše 100 zainteresovaných aktérov projektu.   
 
Zahraničnú spoluprácu RRA Nitra počas sledovaného obdobia prehĺbila aj účasť pracovníkov 
agentúry na školení k jednej z horizontálnych priorít NSRR – k téme trvaloudržateľnému 
rozvoja (TUR) . Školenie sa uskutočnilo v závere roka 2008 na pôde Benátskej univerzity 
(Venice international university) na ostrove San Servolo v Benátkach. Jeho prípravu 
organizačne aj finančne zastrešilo Ministerstvo životného prostredia, pôdy a mora v Taliansku 
(the Ministry for the Environment, Land and Sea of Italy IMELS).  
 
Podujatie bolo určené pre predstaviteľov miest a lokálnych komunít, regionálnych a národných 
vlád, asociácií miest a samospráv, regionálnych rozvojových agentúr a predstaviteľov 
súkromného sektora. Zúčastnili sa ho zástupcovia krajín Juhovýchodnej Európy (Chorvátsko, 
Srbsko, Albánsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Macedónsko) a Ázie 
(Turkmenistan, Kazachstan a Tadžigistan), krajiny Višegrádskej štvorky reprezentovalo 
Slovensko, Maďarsko a Česko. 
 
Školenie prebiehalo v troch ucelených segmentoch. Prvý segment tvoril úvod do problematiky 
TUR.  
Druhý segment sa zameriaval na nástroje manažmentu v troch špecifických oblastiach:  
Presadenie enviromentálnych zákonov v praxi  v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom ,                       
Plánovanie pre trvalo udržateľné mesto a Klíma a energia. 
Program kurzu uzatváral Biznis panel, ktorý bol orientovaný na ekonomickú stránku trvalo 
udržateľného rozvoja. Jeho predmetom boli infraštruktúra, komunálne služby, hnedé parky, 
verejno-súkromné partnerstvá, spoločná angažovanosť a korporátna sociálna zodpovednosť. 
Tento posledný segment poukázal na praktické využitie informácií poskytnutých 
v predchádzajúcich dvoch segmentoch. 
 
Dôležitým výstupom kurzu bolo vybudovanie siete, zdieľanie skúseností a spolupráca na 
medzinárodnej úrovni. Kurz poskytol priestor pre výmenu skúseností jeho účastníkov z rôznych 
krajín a vytvorenie základov medzinárodných partnerstiev pre budúcu potencionálnu 
spoluprácu.  
 
Po odbornej stránke kurz obsahoval worksopy, prípadové štúdie a prednášky, ktoré plne 
pokrývali riešenú problematiku. Ich vysoká odborná úroveň bola garantovaná kvalitnými 
zahraničnými lektormi z akademickej pôdy ale i z praxe. Prednášky boli interaktívne, 
samozrejmou súčasťou bola komunikácia s prednášajúcimi a zdieľanie názorov, postojov 
a skúseností. Nesporným prínosom bolo multikulturálne zázemie kurzu. Technické 



 

zabezpečenie bolo zodpovedajúce potrebám kurzu. Každý účastník obdržal kompletné 
materiály zložené z jednotlivých prednášok v tlačenej verzií i na elektronickom médiu – 
recyklovateľnom USB kľúči, zoznam kontaktných údajov všetkých účastníkov ale i všetkých 
lektorov kurzu a tašku so solárnym panelom.  
 
Podrobné informácie o podujatí je možné nájsť na stránke  www.localsustainableaction.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(5) Marketingové aktivity 
 
 
Marketing svojich aktivít počas sledovaného obdobia zabezpečovala RRA Nitra hlavne 
prostredníctvom aktualizácie informácií na svojej internetovej stránke a na stránke Integrovanej 
siete regionálnych rozvojových agentúr.  Uvedené bolo ešte podporené aj priamym zasielaním 
informačných e-mailov do obcí a iným oprávneným žiadateľom v prípade novo uverejňovaných 
výziev jednotlivých riadiacich orgánov počas celého sledovaného obdobia. 
 
  
 
 
(6)Spolupráca na programových dokumentoch NSK 

 
 

Počas celého sledovaného obdobia roku 2008 Regionálna rozvojová agentúra Nitra úzko 
spolupracovala aj na programových dokumentoch Nitrianskeho samosprávneho kraja.  
Vypracovanie posudku k tzv. „Indexu otvorenosti“ pre štúdiu ako podkladu k medzinárodnému 
projektu OPENCities, ale aj intenzívna spolupráca na samotnom spracovaní štúdie, výrazne 
prispela k prehĺbeniu vzájomnej spolupráce.   
 
 
Rovnako tak, spracovanie prezentácie NSK do súťaže o Cenu regiónov s vlastným podporným 
nástrojom na európskom princípe LEADER, položilo dobré základy pre zintenzívnenie 
vzájomnej spolupráce na uvedenom programe.   
 
Vo vidieckom území NSK vznikla nová iniciatíva na miestnej úrovni zdola nahor, rešpektujúca 
princípy prístupu LEADER, avšak plne financovaná z miestnych zdrojov dotknutého územia. 
Vytvoril sa systém pomocou ktorého sa začali rozvíjať miestne partnerstvá a v území sa 
vytvorili personálne kapacity na implementáciu vzniknutej iniciatívy. 
 
Projekt „Príprava mikroregiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na integrovaný 
rozvoj vidieka - prístup LEADER“ bol zameraný na prípravu vidieckeho územia kraja pre 
realizáciu tejto iniciatívy.  
 
Ciele projektu : 

�   vybudovať kapacity v mikroregiónoch a pripraviť inovatívne stratégie 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja typu LEADER 

�   vypracovať Integrované stratégie rozvoja územia vidieckych mikroregiónov NSK 
�   vytvoriť Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré budú implementovať vybrané 

stratégie rozvoja územia 
 

V prvej etape projektu bol realizovaný audit zdrojov v území, SWOT analýza a boli zostavené 
inovatívne stratégie sociálneho a ekonomického rozvoja daného mikroregiónu. V druhej etape 
boli zostavené akčné a finančné plány, hodnotiaci, monitorovací a implementačný rámec 
stratégie.  Zároveň boli vytvorené Miestne akčné skupiny (MAS).  
 
V rámci projektu doposiaľ vzniklo 11 MAS a bolo vytvorené rovnaké množstvo rozvojových 
stratégií. 



 

(7) Spolupráca na tvorbe a realizácii stratégií sociálno-ekonomického 
rozvoja vidieka na miestnej úrovni  
 
 
 
V oblasti programovania, prípravy stratégií a rozvojových štúdií, RRA Nitra počas sledovaného 
obdobia spolupracovala s vybraným spracovateľom dokumentu na príprave Štúdie 
uskutočniteľnosti pre realizáciu prestavby vybraných energetických zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na obnoviteľný zdroj energie. Štúdia bola spracovaná ako 
výstup predprojektu, financovaný prostredníctvom Fondu počiatočného kapitálu z Nórskeho 
finančného mechanizmu. Projekt bol spolufinancovaný žiadateľom o NFP – Nitrianskym 
samosprávnym krajom. RRA Nitra v minulom monitorovanom období iniciovala podanie 
žiadosti a následne odborne spracovala projektový formulár žiadosti predprojektu na ktorého 
realizáciu získal Nitriansky samosprávny kraj financovanie z Fondu počiatočného kapitálu.  

Štúdia uskutočniteľnosti bola vypracovaná ako povinná príloha k spracovanému 
individuálnemu projektu s názvom „Realizácia prestavby vybraných energetických zariadení na 
obnoviteľný zdroj energie“ v zmysle podmienok výzy č. 0708 vyhlásenej kontaktným bodom pre 
Nórsky finančný mechanizmus a finančný mechanizmus EHP na Slovensku – Úradom vlády 
SR. 

Predmetná štúdia posúdila a vyhodnotila jednotlivé riešenia realizácie individuálneho projektu 
tak, ako ich sumarizuje energetický audit vybraných zariadení. Z dôvodu potreby zhodnotenia 
výsledkov energetického auditu a jednotlivých aspektov vhodnosti realizácie individuálneho 
projektu (technické, ekonomické, ekologické, prevádzkové parametre) štúdia uskutočniteľnosti  
zhodnotila a navrhla najvhodnejšie riešenie pre realizáciu projektu. 

Na základe celkového posúdenia vybraných ukazovateľov v predloženom energetickom audite, 
zo štúdie vyplynulo, že investície do znižovania energetickej náročnosti je výhodné riešiť 
v celom súhrne navrhovaných opatrení - nie len rekonštrukciou tepelného zdroja, ako sa 
pôvodne predpokladalo, ale aj hydraulickým vyregulovaním a inštaláciou TRV, zateplením 
obvodových stien, zateplením strechy ako aj výmenou otvorových výplní. Z tohoto dôvodu 
Nitriansky samosprávny kraj pristúpil k príprave žiadosti o NFP na individuálny projekt ako 
k realizácii celého súboru opatrení odporúčaných v štúdii uskutočniteľnosti. Štúdia 
jednoznačne preukázala vyššiu efektivitu realizovaných aktivít projektu v komplexe opatrení, 
a to i napriek vyšším prvotným nákladom.   

V rámci zberu a vyhodnocovania informácií z územia svojej pôsobnosti, RRA Nitra 
v sledovanom období spracovala strednodobý plánovací dokument na úrovni obce: Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hostie. Základným dôvodom pre vypracovanie 
rozvojového dokumentu obce je koordinácia jednotlivých subjektov – podnikateľov 
a neziskových organizácií – pôsobiacich v obci, na ktoré má samospráva obmedzený alebo 
nepriamy vplyv. Ďalším dôvodom je potreba zabezpečiť prostredníctvom rozvojového 
dokumentu orientáciu v možnostiach získavania finančných prostriedkov z podporných 
a rozvojových programov z národných zdrojov ale aj štrukturálnych fondov a iných finančných 
mechanizmov. 
 
Na základe požiadavky, ktorá vznikla z potreby spoločnej koordinácie aktivít ovplyvňujúcich 
rozvoj územia obce spracovala RRA Nitra v monitorovanom období roku 2008 aj PHSR pre 
obec Telince. Prostredníctvom spoločne sformulovaných aktivít, projektov, spôsobu ich 
presadzovania v rámci vonkajších finančných zdrojov a na základe partnerských vzťahov sa 
v území umožní budovanie vzájomne prospešných kooperačných vzťahov. 



 

 
Predpokladom pre úspešnú realizáciu projektov obce je však potrebné rozvíjať predovšetkým 
schopnosť spoločnej dohody a formulácii opatrení na definovanie postupov nevyhnutných pre 
žiaduce zmeny v území. To znamená, že spracovanie programu rozvoja obce je v tomto 
procese prvým a nevyhnutným krokom pre súdržnosť územia a následné získavanie 
a využívanie finančných zdrojov pre jeho rozvoj.  
 

 
Dňa 14. októbra 2008 sa z iniciatívy starostu obce Maňa - Ing. Igora Sádovského - pracovníci 
Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra v obci zúčastnili verejného zhromaždenia. Informovali na 
ňom občanov obce o možnostiach financovania pripravovaných projektových zámerov obce zo 
štrukturálnych fondov. Verejnému zhromaždeniu predchádzalo stretnutie s poslancami 
obecného zastupiteľstva, ktorí boli informovaní o aktualitách v príprave projektu ako prví. 
Zástupkyne Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra vystúpili s prednáškou na tému „Možnosti 
čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre obce v póloch rastu“, konkrétne 
bolo predstavené Opatrenie Regionálneho operačného programu č. 4.1 Regenerácia sídiel.  
 
Najdôležitejším bodom programu verejného zhromaždenia bola prezentácia profesora Michala 
Šarafína - spracovateľa Urbanistickej štúdie obnovy a úpravy centra obce. Súčasťou štúdie boli 
varianty možného riešenia verejných priestranstiev obce, ku ktorým mali možnosť vyjadriť sa 
zúčastnení obyvatelia. Ich pripomienky budú zapracované do konečnej verzie. 
 
Proces prípravy projektu na čerpanie nenávratného finančného prostriedku zo štrukturálnych 
fondov v obci Maňa predstavuje ideálnu ukážku správneho postupu. Obec má jasne stanovený 
projektový zámer, ktorý je v súlade s prioritami a podmienkami Regionálneho operačného 
programu. Na základe objednávky a v dostatočnom časovom predstihu bola spracovaná 
kvalitná a podrobná štúdia obnovy verejných priestranstiev obce. Do procesu prípravy obce 
boli prizvaní všetci dotknutí, no najmä občania, nakoľko oni budú priami užívatelia výsledku 
projektu. Týmto spôsobom si starosta obce zabezpečil široký konsenzus obyvateľov 
a poslancov obce a ich stotožnenie s projektom. Do procesu prípravy projektu boli  prizvaní 
i spracovatelia žiadosti projektu. Výstupy Urbanistickej štúdie obnovy a úpravy centra obce 
budú podkladom pre spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie ako jednej z príloh 
žiadosti projektu. Do prípravy projektu boli zahrnuté všetky relevantné strany v správnom 
časovom horizonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Záver: 
 
 
 
Vďaka partnerstvu a podpore zo strany MVRR SR získava v území Regionálna rozvojová 
agentúra Nitra stále silnejšie postavenie, ktoré využíva predovšetkým pri realizácii úloh 
súvisiacich s implementáciou aktivít Národného strategického referenčného rámca pre 
Slovensko na roky 2007 až 2013. 
 
V sledovanom období roku 2008 sa Regionálna rozvojová agentúra Nitra naplno zapojila 
predovšetkým do procesu spracovania žiadostí o NFP a metodického poradenstva pre 
potenciálnych žiadateľov z rôznych oblastí, naďalej pokračovala v poskytovaní osobných 
konzultácií predstaviteľom územnej samosprávy, ale aj  predstaviteľom súkromného sektora 
v regióne. Na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia nadviazala spoluprácu 
s osvedčenými partnermi z oblasti regionálneho rozvoja, ale oslovila aj nových, potenciálnych 
projektových partnerov - aktérov regionálneho rozvoja v území pôsobnosti RRA Nitra.   
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