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RRA Nitra v roku 2009 napĺňala svoj plán činnosti 
aj prostredníctvom realizácie úloh vyplývajúcich zo 
zmlúv o vzájomnej spolupráci uzatvorenej  
s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja  
SR a s Nitrianskym samosprávnym krajom.
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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
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Prvý polrok roku 2009 sa v rámci projektovej 
činnosti vyznačoval určitým posunom v štruktúre 
činností agentúry, nakoľko zamestnanci RRA 
Nitra nielen vypracovávali nové žiadosti, ale 
aj implementovali niektoré schválené projekty. 
V rámci procesu implementácie RRA Nitra 
zabezpečuje administratívne riadenie projektu 
súvisiace s jeho realizáciou - vypracovanie 
žiadostí o platbu a monitorovacie správy, pričom 
fyzická realizácia investície je v rukách žiadateľa 
o NFP. 

PrOjekty sPracOvané  
a POdané v rOku 2009:

Na výzvu vyhlásenú v januári 2009 pre obce 
mimo pólov rastu v rámci Programu rozvoja 
vidieka, skupina opatrení 3.4 Obnova a rozvoj 
obcí, občianskej vybavenosti a služieb, opatrenie 
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
RRA Nitra spracovala dva projektové spisy: 

„Stred obce Veľké kozMáloVce – úPraVa 
Verejných Plôch“ 

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu centra 
obce Veľké Kozmálovce. Zámerom riešenia je zre-
alizovať priestory a zariadenia, ktoré prispejú k zvý-
šeniu štandardu spoločenského a kultúrneho živo-
ta v obci. Výstupom projektu bude komplexná oddy-
chová a relaxačná zóna v centre obce s navrhnutým 
multifunkčným využitím. Bude poskytovať miesto 
pre oddych a stretávanie sa obyvateľov obce, trá-
venie voľného času a priestor pre usporadúva-
nie obecných, spoločenských  a kultúrnych akcií. 
Prostredníctvom realizácie projektu bude zabezpe-
čený relaxačný a oddychový priestor ale i možnosti 
pre praktické a športové využitie. Jestvujúca verejná 
zeleň v strede obce bude upravená a zahrnutá do 
väčšieho celku komplexnej oddychovej zóny. Na jej 
území sa vhodne usporiadajú, upravia prípadne do-
plnia zariadenia, drobné stavby podľa vypracovanej 
projektovej dokumentácie. Projektový zámer je v sú-
lade s požiadavkami občanov. Implementácia pro-
jektu je rozdelená na menšie etapy a celky, konkrét-
ne na rekonštrukciu, prípadne vybudovanie nasle-
dovných zariadení (Pódium - kryté javisko  a hľadis-
ko, Besiedka – altánok, Hlavná vstupná brána, Det-
ské ihrisko, Prístrešok trhoviska s predajným pultom 
a Úprava priestranstva stredu obce vrátane oko-
lia - pomník padlých, socha trojice, úprava zelených 
plôch a nadväzujúce práce).
Suma celkových výdavkov projektu je   
195 625,28 EUR. 
Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) zverej-
nila dňa 13. októbra 2009 zoznam projektov pripra-
vených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nená-
vratného finančného príspevku, po splnení všetkých 
podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.1. 
Projekt obce Veľké Kozmálovce bol v procese hod-
notenia externými hodnotiteľmi odporučený na 
schválenie a podpis zmluvy. Dňa 20.11. 2009 obec 
Veľké Kozmálovce podpísala s PPA zmluvu o po-
skytnutí nenávratného finančného príspevku a zača-
la implementovať projekt.

(1) Projektová činnosť
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„obecný úrad – zMena V užíVaní  
Malo-triednej školy“

Cieľom projektu  je komplexná rekonštrukcia 
obecného objektu - bývalej malotriednej základnej 
školy a úprava jeho bezprostredného okolia. 
Dotknutý objekt sa nachádza v centre obce 
Práznovce. V súčasnosti nie je trvale využívaný 
na žiadne účely len príležitostne na skladovanie 
záhradného náradia. 
Budova prejde komplexnou rekonštrukciou 
a úpravou vnútorných priestorov v súlade s jej 
budúcim funkčným využitím. Jej dispozičné riešenie 
obsahuje kancelárske a sociálne priestory pre 
administratívu obecného úradu, archív, obecnú 
knižnicu, sociálne zariadenie a zasadaciu miestnosť 
pre spoločenské akcie a podujatia v obci. Do budovy 
obecného úradu bude zabezpečený bezbariérový 
vstup pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu. Súčasťou projektu je i zriadenie verejného 
prístupu na internet. Nakoľko je budova v súčasnosti 
v havarijnom stave, jej rekonštrukciou a najmä 
zateplením sa dosiahne výrazná energetická úspora 
a tým i efektívna prevádzka budovy vo verejnom 
vlastníctve. Súčasťou projektu je i úprava okolia 
objektu dotknutého projektom ( úprava verejnej 
zelene a spevnených plôch ). 
Komplexnou rekonštrukciou obecného objektu 
a jeho bezprostredného okolia v obci Práznovce 
sa z dlhodobého hľadiska dosiahne zlepšenie 
poskytovaných služieb, zvýšenie atraktivity obce 
a zlepšenie úrovne života jej obyvateľov. Potrebná 
investícia vynaložená na projektový zámer je 
v sume 283 486,25 EUR. Projekt bol pracovníkmi 
PPA Nitra prebratý v apríli 2009 a v súčasnosti 
ešte nie sú známe výsledky hodnotiaceho procesu 
rovnako ako v prípade predchádzajúceho projektu. 
Aj projekt obce Práznovce bol v hodnotiacom 
procese úspešný a Poľnohospodárskou platobnou 
agentúrou odporučený na prípravu pre podpis 
zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.

Regionálna rozvojová agentúra Nitra spracovala 
v sledovanom období pre žiadateľa Nitriansky 
samosprávny kraj kompletné projektové žiadosti 
o NFP na rekonštrukciu a modernizáciu dvoch 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
NSK. Išlo konkrétne o projekty rekonštrukcie 
Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach 
(PaSA v Leviciach) a Spojenej školy v Nitre. Oba 
projekty už boli spracované na predchádzajúcu 
výzvu z roP, opatrenie 1.1 infraštruktúra 
vzdelávania. 

“rekonštrukcia a Modernizácia  
PaSa leVice“

V prípade PaSA nenastali žiadne výrazné zme-
ny, ktoré by menili podstatu predtým podávané-
ho projektu. Zámerom projektu je odstrániť hava-
rijný stav budovy, ktorá je chránenou kultúrnou pa-
miatkou. Spracovaniu žiadosti predchádzal nároč-
ný projekt archeologickej sondáže stavu pamiat-
ky a schválenie realizačnej projektovej dokumentá-
cie na rekonštrukciu budovy Krajským pamiatkovým 
úradom v Nitre. Výstupom projektu bude zariadenie 
školskej infraštruktúry spĺňajúce nároky odborného 
vzdelávacieho procesu. Budú zabezpečené optimál-
ne podmienky pre poskytovanie teoretických znalos-
tí a praktických zručností potrebných pre kvalifikova-
nú prácu v sociálnej oblasti a v oblasti výchovy, čím 
sa dosiahne optimálna príprava žiakov pre budú-
ce povolanie. V budove školy budú prostredníctvom 
projektu vykonané komplexné rekonštrukčné prá-
ce. Obmedzenie zatekania do vnútorných priesto-
rov, výmena okien a zariadenia tried zvýši kultúrnosť 
historických priestorov školy a zabezpečí hygienicky 
vyhovujúce životné a pracovné prostredie pre žia-
kov a zamestnancov. Výsledkom realizácie projek-
tu bude i zlepšenie energetickej efektívnosti budovy, 
bezbariérový prístup a využívanie moderných IKT 
na vyučovaní. Rekonštrukciou a modernizáciu budo-
vy sa zlepšia podmienky pre realizáciu doplnkových 
aktivít ako sú záujmové krúžky, štúdium popri za-
mestnaní a spolupráca na projektoch s družobnými 
zahraničnými školami. 
Budova školy, národná kultúrna pamiatka a domi-
nanta Levíc, bola postavená v rokoch 1908-1910. 
Pôvodný účel jej využitia -vzdelávanie je zachova-
ný až po súčasnosť. Škola poskytuje úplné a vyššie 
stredné vzdelanie v sociálnej oblasti, oblasti výcho-
vy a špeciálnej pedagogiky ako jediná škola v nit-
rianskom kraji. 138 ročná tradícia učiteľského vzde-
lávania a charakter odborných predmetov vplýva-
jú na rozvoj tvorivosti, empatie a EQ žiakov. Ich prie-
merný prospech je 1,80 – 1,90. Takmer 70% absol-
ventov PaSA Levice pokračuje v štúdiu na VŠ. V bu-
dove školy zo začiatku minulého storočia okrem za-
vedenia ústredného kúrenia a obnovy sociálnych 
zariadení neboli zrealizované väčšie rekonštrukčné 
práce. Kvalitu vyučovacieho procesu znehodnocuje 
nízka teplota v triedach počas zimy, zatekanie daž-
ďovej vody, telocvičňa bez možnosti vetrania, nevy-
hovujúce okná, strecha a vnútorné priestory školy.   
Projekt bol podaný v júni 2009 v sume celkových 
výdavkov projektu 1,152,763.49 EUR. Požadova-
ný nenávratný finančný príspevok z celkovém sumy 
rozpočtu projektu je 1,055,137.67 EUR. 
Projekt “Rekonštrukcia a modernizácia PaSA Levi-
ce“ bol v procese hodnotenia úspešný. Je schválený 
a v súčasnosti je vo fáze podpísania zmluvy o NFP 
medzi riadiacim orgánom pre ROP a konečným pri-
jímateľom.
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„rekonštrukcia budoVy  
SPojenej školy“ 

Projekt pre Spojenú školu bol spracovávaný nano-
vo, nakoľko bol úplne odlišný od projektu podávané-
mu na predchádzajúcu výzvu.
Spojená škola je zložená z troch organizačných zlo-
žiek a bola zriadená NSK 1.9.2005. Organizačná 
zložka (OZ) Stredná priemyselná škola potravinár-
ska má vyše 45 ročnú tradíciu (1964). Neskôr pribu-
dla OZ Hotelová akadémia a OZ Športové gymná-
zium. Projektom bude riešená rekonštrukcia pôvod-
nej budovy školy, ktorá bola postavená v  70- tych 
rokov a počas celej doby jej prevádzky neboli pre-
vedené žiadne významné rekonštrukčné práce. Bu-
dova je energeticky veľmi náročná a dochádza v nej 
k veľkým únikom tepla. Celkovo je v nevyhovujúcom 
technickom stave. Šatne a spoločné priestory pre 
žiakov sú tiež v neuspokojivom stave. Škola v sú-
časnosti zabezpečuje vzdelávanie pre 1 210 žiakov. 
Počas celého obdobia pružne reagovala na situáciu 
v regióne (rušenie potravinárskych závodov, dopyt 
po nových profesiách). Diverzifikácia portfólia štu-
dijných odborov zaisťuje škole stabilnú pozíciu v re-
gióne. Avšak táto pozícia a kredit školy je negatív-
ne ovplyvňovaný nevyhovujúcim technickým stavom 
a vnútorným vybavením hlavnej budovy školy, a pre-
to je nevyhnutná jej komplexná rekonštrukcia a mo-
dernizácia.
Výstupom projektu bude vďaka zatepleniu fasády 
a výmene okien zrekonštruovaná, energeticky efek-
tívnejšia budova školy. Významnou súčasťou projek-
tu je modernizácia vnútorných priestorov školy, ktorá 
zahŕňa: vybudovanie nového dochádzkového systé-
mu žiakov, obnovu šatní, modernizáciu IKT sieti, vý-
menu káblového systému, modernizáciu elektrickej 
požiarnej signalizácie a školského rozhlasu, zlepše-
nie bezpečnosti nainštalovaním kamerového systé-
mu, výmenu výťahu. Projektom bude vyriešená aj 
likvidácia azbestu, čo umožní študentom vyučova-
nie v novom, zdravšom prostredí školy. Navrhnutý-
mi aktivitami budú zohľadnené špecifické požiadav-
ky modernej školy a súlad s tým, čo kvalitný vzdelá-
vací proces potrebuje. Intervencia EÚ nasmerovaná 
do technického a technologického zhodnotenia ško-
ly zabezpečí jej dlhodobú stabilitu. Uvedené aktivi-
ty sú technickým prostriedkom pre dosiahnutie cieľa 
projektu. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepše-
nie podmienok výchovy kvalifikovanej pracovnej sily, 
čím sa zvýši konkurencieschopnosť regiónu a skva-
litní sa tak jeho sociálny kapitál.
Celkové výdavky projektu dosiahli sumu 
2,811,531.80 EUR. Je to pomerne vysoká suma, ale 
benchmark na žiaka nebol prekročený. Škola má 
však 1210 študentov. 
Žiadosť projektu bola odovzdaná v júni a a momen-
tálne je v procese hodnotenia.

 „cyril a Metod – euróPSke dedičStVo“

Nositeľom základnej myšlienky projektu a jeho 
iniciátorom bol Nitriansky samosprávny kraj, 
Odbor zahraničných vzťahov a cestovného 
ruchu. Zámerom projektu je skúmať problematiku 
zachovania a vhodného využívania kultúrneho a 
historického dedičstva na území NSK a porovnať 
a vymeniť si skúsenosti s partnermi, ktorí majú 
kultúrne dedičstvo rovnakého charakteru – fyzické 
pamiatky a duchovný odkaz pôsobenia Cyrila a 
Metoda a ich nasledovníkov. 
NSK je v projekte hlavným partnerom, okrem toho 
bolo do projektu zapojených ďalších troch partnerov 
z Bulharska, Maďarska a Grécka, s ktorými má 
nitriansky kraj uzatvorené medzinárodné zmluvy 
o vzájomnej  spolupráci. Do projektu bol zapojený 
i Srbský samosprávny kraj – Zlatiborský okruh. 
Nakoľko nie je členom EU a nemal prostriedky 
na spolufinancovanie aktivít projektu, nie je 
partnerom projektu, avšak bude sa podieľať na jeho 
implementácií a zbierať skúsenosti s projektovým 
manažmentom.
Východiskovým predpokladom projektu je 
skutočnosť, že samospráva jednotlivých štátov 
môže ovplyvniť prenos a zachovanie kultúrneho a 
historického dedičstva, hmotného aj nehmotného. 
Základnou líniou projektu je snaha o zmapovanie 
spoločného kultúrneho dedičstva partnerských 
krajín. Ide o pôsobenie Cyrila a Metoda – 
vierozvestcov, ktorí prinášali vzdelanie, písmo i 
náboženstvo priamo a prostredníctvom svojich 
nástupcov na celé územie dotknuté projektom. 
Nakoľko je to významné duchovné i historické 
dedičstvo Európy, táto tematika bola zvolená za 
ústrednú oblasť výskumu a prenosu skúseností. 
Kvôli komplexnosti skúmania zvolenej tématiky 
a aplikovateľnosti výsledkov do praxe, boli 
vytipované dve pomocné oblasti mapované 
súbežne s ústrednou oblasťou vo všetkých krajinách 
dotknutých projektom – kompetencie samosprávy a 
legislatíva v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok.
Projekt pozostáva z dvoch základných častí: 
analýzy a odporúčania. V prvej časti projektu sa 
uskutočnia rozsiahle analýzy súčasnej situácie. 
Na základe týchto analýz a zistení budú v druhej 
časti identifikované a navrhnuté odporúčania 
a realizovateľné prípady z praxe. 

RRA Nitra v priebehu roka 2009 intenzívne 
pracovala na príprave projektov pre obce Maňa, 
Podhájska a Trávnica podaných v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP z ROP, opatrenie 4.1 
Regenerácia sídel. 
Všetky tri projekty - “Revitalizácia centra obce 
Maňa“ , “Revitalizácia verejných priestranstiev obce 
Podhájska“ a “Revitalizácia centra obce Trávnica“  
boli v procese hodnotenia úspešné. 

(1) Projektová činnosť
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„reVitalizácia centra obce Maňa “

Projektom „Revitalizácia centra obce Maňa “ je rie-
šená komplexná rekonštrukcia centra obce v ka-
tastrálnom území Veľká Maňa. Hlavným cieľom pro-
jektu je regenerácia centrálnych verejných priestran-
stiev a zvýšenie ich vybavenosti za účelom zvýšenia 
konkurencieschopnosti regiónu a zlepšenia kvality 
života obyvateľov i návštevníkov obce. 
Maňa patrí do spádového územia susediacej obce 
Podhájska známej vďaka termálnemu kúpalisku. 
Avšak má i vlastný potenciál pre rozvoj CR - kultúr-
ne pamiatky, pravidelné kultúrne akcie, folklórny fes-
tival s dlhoročnou tradíciu, zachovanú históriu vino-
hradníctva, chránené prírodné oblasti priamo v ka-
tastri obce.
Výstupom realizácie projektu bude zrekonštruované 
centrum obce s multifunkčným využitím, ktoré bude 
prínosom pre obyvateľov i návštevníkov. Vybudova-
né nové prvky v obci zvýšia jej bezpečnosť, bezba-
riérovosť ale i celkový estetický vzhľad avšak pri za-
chovaní jej pôvodnej identity. Výstupy projektu sú 
predpokladom pre lepšiu organizáciu pravidelných 
kultúrnych aktivít s bohatými tradíciami v obci a pre 
rozvoj cestovného ruchu ako celku. Prostredníc-
tvom projektu bude inak riešený prístup k OÚ, napo-
jenie na hlavnú cestu a úprava parčíka pred OÚ. Zá-
merom je lepšie prepojenie zariadení občianskej in-
fraštruktúry v centre obce. Dôraz pri spracovaní PD 
bol kladený na umocnenie pôvodného obrazu obce 
a zdôraznenie významu kultúrno-historických pa-
miatok, ktoré sa nachádzajú v území riešenom pro-
jektom. Nezanedbateľný je prínos projektu k zvý-
šeniu kvality života miestnych obyvateľov a upúta-
nie potenciálnych prisťahovalcov.  V skratke základ-
nou súčasťou projektu je komplexné technické rie-
šenie miestnych komunikácií a dopravnej situácie 
v centre. Ide o rekonštrukciu a výstavbu chodníkov, 
vydláždených plôch, parkovísk a autobusových za-
stávok. Výstavba verejného osvetlenia, úprava par-
ku vrátane vybudovania umelého potoka prebehne 
v priestoroch pred OÚ a kaštieľom. Súčasťou pro-
jektu je i súbor prvkov drobnej architektúry, ktorý za-
hŕňa osadenie odpadových košov, prístreškov na 
zastávke, prístreškov vstupu do kultúrneho domu 
s vitrínami, zabudovanie nových lavičiek, pitnej fon-
tánky, mostíka ponad umelý potok. Realizačný pro-
jekt je výsledkom spolupráce odborníkov, samo-
správy a obyvateľov. Časový harmonogram projek-
tu je rozvrhnutý na 9 mesiacov. Celkové oprávnené 
výdavky projektu sú vo výške 699 620,00,-, z toho 
NFP je vo výške  664 639,00,-.
Projekt bol podaný vo auguste 2009. Je schválený 
v celej požadovanej výške nenávratného finančné-
ho príspevku a v súčasnosti je vo fáze podpisovania 
zmluvy o NFP.

„reVitalizácia Verejných 
PrieStranStieV obce PodhájSka“

Hlavným vieľom projektu „Revitalizácia 
verejných priestranstiev obce Podhájska“ je  
regenerácia centrálnych verejných priestranstiev 
a zvýšenie ich vybavenosti za účelom zvýšenia 
konkurencieschopnosti regiónu a zlepšenia kvality 
života obyvateľov i návštevníkov obce. 
Obec Podhájska vznikla v roku 1960 zlúčením 
obcí Belek a Svätuša. Miestom realizácie 
projektu je katastrálne územie Svätuša. Obec 
je špecifická geologickým podložím, v dôsledku 
ktorého vyviera v obci termálny prameň skladbou 
minerálov podobný vode z Mŕtveho mora. Obec 
patrí medzi turistické centrá s medzinárodnou 
klientelou. Ide o významný región CR v rámci NSK 
s nadnárodným významom. V rámci regionalizácie 
CR patrí medzi lokality vyššieho významu s vyššou 
návštevnosťou, vybavenosťou a väzbami zo 
strednodobého hľadiska. Preto bolo nevyhnutné 
zabezpečiť v obci také prostredie a infraštruktúru, 
ktorá by zodpovedala moderným požiadavkám EÚ.
Merateľným výstupom projektu bude zveľadené 
verejné priestranstvo obce a vyhovujúci stav 
príslušnej hmotnej infraštruktúry. Aktivity projektu 
zahŕňajú úpravu chodníkov, verejného osvetlenia, 
zelene a odvodňovacích priekop s priepustami. 
Projekt rieši i rekonštrukciu detského ihriska a 
autobusovej zastávky s čakárňou. Dôraz je kladený 
na zabezpečenie bezpečnosti dopravy. Pribudne 
trvalé dopravné značenie a výstavba nového 
chodníka v časti obce, kde absentuje a ktorá 
má rušnú cestnú dopravu z titulu návštevnosti 
termálneho kúpaliska. Táto časť obce nespĺňa 
nároky na zaistenie bezpečnosti peších účastníkov 
dopravy.  Výstavba verejného osvetlenia sprehľadní 
obec a zvýši bezpečnosť obyvateľov. Upravená 
verejná zeleň zlepší kvalitu života obyvateľov 
i návštevníkov obce. Bezbariérový prístup na 
chodníky prispeje k rovnosti príležitostí. Súčasťou 
projektu sú bezpečnostné prvky ako ochranné 
dopravné značenie, zábradlia medzi chodníkom 
a oplotením zo strany Letného kúpaliska, 
prechody, odvodňovacie priekopy, zábradlia popri 
protipovodňových rigoloch a ochranné stĺpiky. 
Pozdĺž hlavnej ulice budú rozmiestnené odpadové 
koše, lapač splavenín nad priepustami. 
Časový harmonogram projektu je rozvrhnutý na 
6 mesiacov. Celkové oprávnené výdavky projektu 
sú vo výške 235 300,00,-, z toho NFP je vo výške  
223 535,00,-.
Projekt bol podaný vo auguste 2009. Je schválený 
v celej požadovanej výške nenávratného finančného 
príspevku a v súčasnosti je vo fáze podpisovania 
zmluvy o NFP.
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“reVitalizácia centra obce tráVnica“  

Hlavným vieľom projektu “Revitalizácia centra obce 
Trávnica“ je  regenerácia centrálnych verejných 
priestranstiev a zvýšenie ich vybavenosti za účelom 
zvýšenia konkurencieschopnosti regiónu  
a zlepšenia kvality života obyvateľov  
i návštevníkov obce. 
Obec je súčasťou regionálneho centra kúpeľného 
cestovného ruchu pri Termálnom kúpalisku 
v Podhájskej navštevovaného i zahraničnými 
turistami. Výhodná geografická poloha obce, 
viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová 
zástavba a malebné okolité prostredie naznačujú 
potenciál obce pre ďalší rozvoj cestovného ruchu. 
V obci je nevyhnutné zabezpečiť investície do 
zveľadenia verejných priestranstiev, nakoľko ich 
stav  a stav miestnych komunikácií v centre obce je 
nevyhovujúci. Ústredný priestor obce v súčasnosti 
nie je dostatočne využívaný a je nevyhovujúco 
funkčne členený. 
Merateľným výstupom projektu bude regenerované 
verejné priestranstvo obce z hľadiska jeho užívania 
a komplexného vybavenia a vyhovujúci stav 
príslušnej hmotnej infraštruktúry. Revitalizované 
centrum obce bude predstavovať integráciu 
jednotlivých funkcií. Bude zlepšená kvalita životného 
prostredia zlepšením čistoty ovzdušia, hlukových 
pomerov, odvodom povrchových vôd a zvýšením 
výmery zelených plôch v území. Bude zabezpečená  
i bezpečnosť dopravy, lepší prístup do obytných 
domov a verejných zariadení. Predmetom úprav sú 
najmä miestne komunikácie a park. Investície budú 
sústredené do centra obce. Ťažiskom centra je park 
s ihriskami, ulice Veľká Strana a Cintorínska ulica. 
Súbor prvkov drobnej architektúry dopĺňa vybavenie 
verejných priestranstiev: čakárne autobusovej 
zastávky, lavičky, kruhová zostava posedenia 
na ústrednom priestranstve, vitrínka, prícestné 
ochranné stĺpiky. V rámci projektu bude upravená 
i verejná zeleň. Predmetom stavebnej rekonštrukcie 
je funkčné usporiadanie priečneho profilu ulice, čo 
znamená pridruženie nového vydláždeného pásu 
k vozovke. Odvod dažďových vôd do priepustov 
bude zabezpečený zabudovaným rigolom. 
Neoddeliteľnou súčasťou  projektu sú bezbarierové 
úpravy všetkých dotknutých priestorov. Na 
ústrednom priestranstve bude riešené námestíčko 
s kruhovou lavicou spolu s verejným osvetlením. 
Časový harmonogram projektu je rozvrhnutý na 
9 mesiacov. Celkové oprávnené výdavky projektu 
sú vo výške 657 500,00,-, z toho NFP je vo výške  
600 026,68. 
Projekt bol podaný v júli 2009. Je schválený v celej 
požadovanej výške nenávratného finančného 
príspevku a v súčasnosti je vo fáze podpisovania 
zmluvy o NFP.

“VytVorenie PlatforMy Pre  
riadenie inoVácií“

RRA Nitra spracovala v decembri 2009 projekt 
“Vytvorenie platformy pre riadenie inovácií 
v spolupráci s OSČ NSK. Ide o projekt prípravy 
a zriadenia regionálneho inovačného centra 
v Nitrianskom kraji spracovaný pre výzvu na 
predkladanie žiadostí o NFP  z OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia, opatrenie 1.2, rámcová aktivita 
2 Podpora integrovaných projektov na úrovni 
regiónov SR.
Inovácie sú v súčasnosti hybnou silou ekonomík, 
prispievajú k ich rýchlejšiemu rozvoju. V ekonomike 
regiónu sa zvýši úroveň prenosu nových, 
v praxi využiteľných poznatkov. V konečnom 
dôsledku sa tieto fakty prejavia aj v zvýšení 
HDP či zamestnanosti v regióne, čiže budú viesť 
k pozdvihnutiu celkovej ekonomickej štruktúry 
v regióne. 
Regionálne inovačné centrum, ktoré bude vytvorené 
na základe projektu sa zameria na tri hlavné oblasti 
vyšpecifikované pre nistriansky samosprávny kraj 
(poľnohospodárstvo a potravinárstvo, biotechnológie 
a plastikárstvo). Dané oblasti sú významnou 
súčasťou ekonomickej štruktúry regiónu NSK 
a obsahujú veľký rozvojový i inovačný potenciál. 
Projekt výraznou mierou prispeje k využívaniu tohto 
potenciálu. 
Vytvorenie RIC predpokladá i jeho správne ďalšie 
nasmerovanie a fungovanie so zameraním na  tri 
hlavné atribúty: vysoko kvalitnú infraštruktúru 
a efektívny systém pre rozvoj inovácií,  kvalitné 
ľudské zdroje, účinné nástroje pre inovácie. Tieto 
atribúty budú kľúčové pre udržateľnosť vysokej 
kvality poskytovaných služieb.
Časový rámec realizácie projektu je rozvrhnutý na 
roky 2010-2013. 
V rámci finančnej realizácie projektu sú odhadované 
celkové náklady 995 817,60 eur, z toho tvorí NFP 
946 026,72 eur. 
V rámci projektu sú stanovené aktivity v súlade s 
ustanoveniami výzvy a príručky, prostredníctvom 
ktorých budú napĺňané opatrenia pre zabezpečenie 
cieľov projektu – vzdelávacie aktivity, aktivity 
strategického charakteru a vybudovanie samotného 
RIC. Projekt bude riadiť a koordinovať Úrad 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor 
strategických činností. Jedná sa o aktivity 
zamerané na vzdelávanie so siedmimi školiacimi 
modulmi. Súčasťou aktivít projektu budú aj 
zahraničné stáže pre zamestnancov VÚC Nitra, 
do nasledovných krajín: Francúzsko, Nemecko, 
Rakúsko, Česká republika a Slovinsko. Aktivity 
strategického charakteru budú zabezpečené 
prostredníctvom vypracovania štyroch strategických 
štúdií. Personálne, administratívne a technické 

(1) Projektová činnosť
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zabezpečenie RIC z prostriedkov projektu bude 
zabezpečené na obdobie 24 mesiacov v druhom 
a treťom roku implementácie projektu. Úvodná 
ročná fáza implementácie je zameraná na 
spracovanie strategických dokumentov, sieťovanie 
a spoluprácu relevantných inštitúcií. V poslednej 
skupine aktivít bude náplňou budovanie RIC so 
zameraním na ľudské zdroje. 
Projekt bol podaný v decembri 2009.
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(1) Projektová činnosť

iMPleMentácia úSPešných ProjektoV:

„energetické zhodnotenie Vybraných 
zariadení V PôSobnoSti nitrianSkeho 
SaMoSPráVneho kraja“

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.
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 

zSS iPeľ PočaS 
rekonštrukcie

zariadenie Sociálnych 
Služieb (zSS) iPeľ V obci leľa 

Po rekonštrukcii
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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 Zariadenia sociálnych služieb Platan 
v obci Lontov, Zariadenia sociálnych služieb Ipeľ 
v obci Leľa a Zariadenia sociálnych služieb Jeseň 
života v obci Domadice.
investičný projekt bol v plnom rozsahu 
schválený a v súčasnosti je v štádiu realizácie. 
3.7.2009 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP 
z NFM a FM EHP zo strany štatutárneho zástupcu 
žiadateľa – Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Regionálna rozvojová agentúra Nitra v zmysle 
Dohody o partnerstve, podpísanej medzi NSK 
a RRA Nitra pri podávaní žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok, pomáha zabezpečovať niektoré 
aktivity súvisiace s implementáciou a publicitou 
projektu.
RRA Nitra v rámci opatrenia „Podpora trvalo 
udržateľného rozvoja“ iniciovala podanie 
individuálneho projektu a participovala aj na 
príprave a realizácii Štúdie uskutočniteľnosti, 
ako výstupu podprojektu v zmysle výzvy č. 0507 
v spolupráci s oprávneným žiadateľom o NFP – 
Nitrianskym samosprávnym krajom.

riaditeľka rra nitra 
inforMuje noVinároV 
o Projekte energetické 
zhodnotenie Vybraných 
zariadení V PôSobnoSti nSk, 
financoVaného z finančného 
MechanizMu ehP, nórSkeho 
finančného MechanizMu a zo 
štátneho rozPočtu Sr 

zhora: zSS jeSeň žiVota V obci 
doMadice PočaS rekonštrukcie 
a Po rekonštrukcii a zSS Platan 
V obci lontoV Po rekonštrukcii 

financoVanej z Projektu  
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(1) Projektová činnosť

Aktivity projektu sú spolufinancované žiadateľom – 
obcou Melek vo výške 10% z NFP, čo predstavuje 
sumu 3059,29 EUR, celková hodnota investície v 
obci dosiahne výšku 30 592,90 EUR. 

Realizácia aktivít podprojektu začala 4.5.2009. Fy-
zická realizácia projektu – rekonštrukcia verejné-
ho osvetlenia v obci Melek bola do konca júna ukon-
čená v súlade so zmluvou Reg. Č.:/MVO/2009/
1BA009/05, upravenou na základe schválenej Žia-
dosti o zmenu podprojektu. Dodávateľ obce Me-
lek zrekonštruoval 120 svetelných bodov, 120 vý-
ložníkov a upravil rozvádzač VO vrátane výmeny 
predimenzovaného hlavného ističa. Projekt sa re-
alizoval v obci pozdĺž hlavnej cesty a na vedľaj-
ších komunikáciách obce. V súlade so zákonom 
č.223/2001 o odpadoch bol zrecyklovaný odpad sú-
visiaci s rekonštrukciou VO. V rámci implementá-
cie projektu boli zabezpečené opatrenia pre zabez-
pečenie publicity (veľkoplošná tabuľa, pamätná do-
ska, informačná inzercia v periodiku MY NITRIAN-
SKE NOVINY, plagáty, informačná kampaň v obci). 
Doposiaľ boli sprostredkovateľovi blokového gran-
tu zaslané dve žiadosti o platbu a priebežné správy 
o podprojekte, ktoré boli následne schválené. NFP 
v sume 26 132,50 Eur bol prijatý na účet obce Me-
lek dňa 2.9.09 a obec následne dňa 4.9.09 uhradi-
la svoje záväzky voči dodávateľom. Posledných 5 
% NFP bude žiadaných v rámci záverečnej žiadosti 
o platbu. Zároveň bude odoslaná i čiastková správa 
o ukončení podprojektu. Zaslaním týchto dvoch ma-
teriálov bude zo strany konečného prijímateľa ukon-
čené i administratívne vysporiadanie implementácie 
projektu. RRA Nitra subdodávateľsky zabezpečova-
la pre obec Melek administratívne vysporiadanie im-
plementácie projektu.

„rekonštrukcia Verejného  
oSVetlenia V obci  Melek“

Spomedzi viacerých projektových zámerov 
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.  
Žiadosť o NFP projektu „Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia v obci  Melek“ bola podaná 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. 

Verejné oSVetlenie V obci 
Melek Po rekonštrukcii 

financoVanej z Projektu

PočaS rekonštrukcie 
Verejného oSVetlenia 

V obci Melek
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„MaďarSko – SloVenSká iniciatíVa Pre 
trValo udržateľnú Sieť SPoluPráce“

Prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce 
Maďarská republika – Slovenská republika 2007– 
2013 sa RRA Nitra v roku 2008 spolu s RRA Topoľ-
čiansko a hlavným partnerom West–Transdanubian 
Regional Development Agency v Maďarsku podie-
ľala na príprave projektu „Maďarsko – slovenská ini-
citíva pre trvalo udržateľnú sieť spolupráce“. Projekt 
je zameraný na podporu sieťovania a tvorby part-
nerstva pri programovom riadení a budovaní ka-
pacít. Jeho cieľom je vytvoriť a udržať funkčnú sieť 
partnerstiev, ktorá posilní cezhraničnú spoluprácu 
a umožní dlhodobé plánovanie a vývoj spoločných 
projektových zámerov. 
Projekt bol podaný v rámci prioritnej osi č.1: Hospo-
dárstvo a spoločnosť, 1.5 Rozvoj tvorby sietí, part-
nerstva, programového a projektového plánovania a 
riadiacich kapacít. V súčasnosti je projekt v procese 
implementácie naplánovaných a schválených aktivít. 
Pre cezhraničnú spoluprácu v oblasti slovensko-ma-
ďarských hraníc poskytovali od prelomu tisícročia 
podporu programy Phare CBC a Interreg IIIA. Zá-
kladnou podmienkou programov bolo tesné partner-
stvo a zabezpečenie hranicu presahujúceho rozvo-
ja (CBC). Napriek uvedenému sa veľká väčšina pro-
jektov uskutočnila so zohľadnením jednostranných 
nárokov a jednostrannou realizáciou. V programoch 
Interreg IIIA z rokov 2000-2006 Európskou úniou 
oopčne navrhované použitie princípu vedúceho 
partnera (LPP) je od roku 2007 aj v Programe ma-
ďarskú – slovenskú hranicu presahujúcej spoluprá-
ce povinnou podmienkou. Na základe doterajších 
skúseností má spoločné plánovanie, realizácia, ma-
nažment a financovanie vyslovene priaznivý vplyv 
na partnerstvo očakávanej kvality a na zabezpeče-
nie efektu CBC. Vytvorenie základných podmienok 
„spoločného“ myslenia, „spoločného“ plánovania a 
„spoločnej“ činnosti si projekt z uvedeného dôvodu 
želá uskutočniť prostredníctvom realizácie, prevádz-
kovania a udržovania tematických sietí Hospodár-
stvo a energetika, Životné prostredie a prírodné de-
dičstvo a Kultúra a cestovný ruch, ktoré významnou 
mierou prispejú k vytvoreniu základov udržateľného 
a integrovaného rozvoja. Aj podľa našich skúseností 
je potrebné iniciatívu, smerujúcu k dosiahnutiu zme-
ny názorov najvyšších činiteľov priestoru, k pozna-
niu spoločných záujmov, k spolupráci v procesoch 
plánovania realizovať organizáciou tematických a 
moderovaných workshopov, konferencií. Z hľadiska 
efektívnej a úspešnej realizácie programu je dôležité 
zabezpečiť akceptovanie programu spoločnosťou a 
zabezpečenie na aktivitách projektu.
Na druhej strane je v záujme efektívnej a úspešnej 
spolupráce na úrovni projektov, zabezpečenia vy-
sokej úrovne realizovaných projektov prostredníc-
tvom rozvoja plánovacích a realizačných kapacít 

projektov stále potrebné iniciovanie firiem, organizá-
cií a inštitúcií na oboch stranách „hranice“. Projekt 
chce súčasne pomôcť úzkej spolupráci zúčastne-
ným partnerom z hľadiska regionálnej politiky. Cie-
ľom projektu je podporiť cezhraničnú spoluprácu or-
ganizácií a inštitúcií a vytvoriť základňu pre tvorbu 
spoločných ideí, plánovanie a aktivity vo vyšpecifi-
kovaných oblastiach spoločného záujmu. Neoficiál-
nym cieľom projektu je i vytvorenie cezhraničného 
partnerstva a príprava konkrétnych projektov, kto-
ré budú podané na ďalšiu výzvu vyhlásenú v rámci 
maďarsko-slovenskej spolupráce.      
Medzi   aktivity projektu patrí  budovanie   cezhra-
ničných  sietí, nadväzovanie kontaktov a identifiká-
cia spoločných problémov na oboch stranách hrani-
ce a hľadanie spoločných riešení v oblastiach identi-
fikovaných projektom -  ekonomika a energia, kultúra 
a turizmus, životné prostredie a prírodné bohatstvo. 
V prvom reportovacom období projektu boli zreali-
zované dva tématické workshopy. Úvodnou aktivitou 
projektu bol workshop, ktorý sa uskutočnil v maďar-
skom Győri.  V rámci workshopu bol sprostredkova-
ný prvý kontakt organizácií z maďarskej a sloven-
skej strany, organizácie nadviazali základy spolu-
práce, ktoré sa rozvíjali i na nasledujúcom worksho-
pe konanom na Slovensku. Súčasťou programu boli 
i expertné prednášky v troch vyššie uvedených ob-
lastiach. Z hľadiska organizačného bol workshop 
úspešný, do projektu sa zapojilo dostatočné množ-
stvo osôb a organizácií. Úspechom boli i verej-
ne prezentované projektové zámery, čiže predbež-
ný náčrt budúcich potenciálnych projektov, ktoré 
by mali byť podané v tretej výzve z Programu ce-
zhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007 
– 2013. Druhý workshop sa uskutočnil v Mojmírov-
ciach. Nadväzoval na výsledky prvého workshopu. 

účaStníci úVodnej konferencie V gyŐri 
k Projektu cezhraničnej SPoluPráce 
Medzi záPadnou tranSdunajSkou rra, 
rra toPoľčianSko a rra nitra.
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Pokračovalo sa v už nadviazanej spolupráci a upev-
ňovali sa už získané kontakty. Avšak,  tým, že pri-
šli i noví účastníci, získavali  sa tiež nové kontakty. 
Boli opäť prezentované projektové zámery, prípad-
ne boli rozvité a dopracované tie zámery, ktoré už 
odzneli na prvom workshope. V rámci programu sa 
konali pracovné skupiny a diskutovalo sa o projek-
tových zámeroch. Táto časť bola nadstavbou opro-
ti workshopu, ktorý sa konal v Gyori. Tretí závereč-
ný workshop sa bude konať v marci, pôjde o uzav-
retie fázy nadväzovania kontaktov a vytvárania part-
nerstiev. Ďalšou fázou projektu budú tréningy, kto-
ré zlepšia zručnosti účastníkov projektu v oblas-
ti projektového manažmentu. Počas trvania projek-
tu bude nepretržite prevádzkované fórum pre vyhľa-
dávanie partnerov prostredníctvom telefónu, e-mailu 
a na oficiálnej stránke projektu. Výstupom projektu 
ako celku sú očakávané reálne partnerstvá a spra-
covanie reálnych projektov. 

(1) Projektová činnosť

účaStníci 1. workShoPu 
V Sekcii hoSPodárStVo 

a ekonoMika PredStaVujú 
SVoje ProjektoVé záMery
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(2) Programová činnosť (tvorba Projektových zásobníkov  
a zber informácií z Územia Pôsobnosti) 

V súlade so ustanoveniami Zmluvy o vzájomnej 
spolupráci medzi Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja a RRA Nitra, RRA Nitra 
naďalej aktualizovala Informačnú databázu 
o potenciáli územia pôsobnosti – okresu Nitra. 
Aktualizované boli údaje týkajúce sa histórie okresu, 
kultúrne pamiatky, základné údaje a polohová 
charakteristika regiónu. Ďalej boli aktualizované aj 
niektoré štatistické ukazovatele obyvateľstva. 
Ďalšou aktivitou RRA Nitra bola analýza Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  
Zlaté Moravce.

Na základe požiadavky NSK RRA Nitra realizovala 
zber údajov z územia svojej pôsobnosti. Predmetom 
zisťovania bola aktualizácia údajov z úrovne obcí 
súvisiaca s existenciou strednodobých plánovacích 
dokumentov. Zisťovanie prebiehalo telefonickým 
kontaktom so starostami jednotlivých obcí, 
resp. s kompetentnými pracovníkmi obecných 
úradov. Súčasťou požiadavky bolo aj doručenie 
relevantného strednodobého plánovacieho 
dokumentu (spolu s uznesením zastupiteľstva  
obce, na ktorom bol PHSR schválený) 
v elektronickej alebo tlačenej forme. 

V druhom polroku 2009 RRA Nitra spracovávala 
podklady pre informačnú databázu o rozvojovom 
potenciáli obcí, ktoré sa nachádzajú v okrese Nitra. 
Výstupom je súhrnná databáza, ktorá obsahuje 
prehľadné informácie o obciach v Nitrianskom 
okrese. Zahŕňa najmä informácie týkajúce sa 
voľných nehnuteľností vhodných na investovanie, 
ktoré poukazujú na možnosť investícii a ich 
potenciálnu veľkosť v danej obci či v danom území.  
Ďalšie informácie, ktorými disponuje databáza, 
sú informácie o dostupnosti obcí či nehnuteľností, 
a to najmä o ich dostupnosti k diaľnici, či železnici, 
a taktiež informácie o napojenosti pozemku 
na inžinierske siete, čo vytvára celkový obraz 
o dostupnosti obce a pozemku a dotvára obraz 
o možnosti investovania v rámci obce. 
Samozrejmosťou je základná geografická 
charakteristika a charakteristika demografických 
ukazovateľov, ako je počet či hustota obyvateľstva. 
Infraštruktúre v obci je taktiež venovaná 
pozornosť. Ide o informácie o umiestnení školstva, 
zdravotníctva v obci a taktiež aj o riešení odpadu 
v obci, či kanalizácie a ČOV v obci. Pre dotvorenie 
obrazu obce sú uvedené informácie o národnostnej 
štruktúre obyvateľstva, stravovacích a ubytovacích 
kapacitách v obci, domovom a bytovom  
fonde v obci. 
Práca na databáze bola rozdelená do nasledovných 
fáz. V prvom rade bolo potrebné získať informácie 
o obciach a o nehnuteľnostiach vhodných 
na investíciu. Čo sa týka tejto úlohy, RRA 
spolupracovala s Univerzitou Konštantína Filozofa, 

riaditeľka rra nitra So StaroStoM 
obce Melek, dušanoM bakoM, PočaS 
Monitoringu Projektu: „rekonštrukcia 
Verejného oSVetlenia V obci Melek“

kde daný prieskum urobili študenti univerzity 
priamo v teréne. Výstupom prieskumu sa stal 
monitoring voľnej nehnuteľnosti v obci, ktorý bol 
základným podkladom pre spracovanie databázy. 
Okrem tohto zdroja informácii sa použili i ďalšie 
zdroje ako štatistický úrad, google earth, google 
maps, mapy, mapové listy, atlas krajiny, konzultácie 
s obcami, vlastný výskum a rôzne internetové 
portály. Po zistení všetkých potrebných informácií 
RRA pristúpila k fáze vypracovávania databázy, čo 
spočívalo vo vytvorení základného formátu budúcej 
databázy. Na základe zistených údajov sa databáza 
spracovala do finálneho formátu v PDF. 
Základnou myšlienkou databázy bolo urobiť 
prehľad o obciach v okrese Nitra. Nakoľko sa 
jedná o informácie, ktoré sa neustále menia a sú 
dynamické, do databázy bude možné priebežne 
vstupovať a obmieňať, dopĺňať  
a aktualizovať informácie podľa potrieb  
a požiadaviek, ktoré vzniknú. 
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(3) informačná, Poradenská a konzultačná činnosť

Oproti poslednému monitorovaciemu obdobiu 
došlo v prvom polroku 2009 k zmene povahy 
požadovaných informácií prostredníctvom 
konzultácií. Potencionálni žiadatelia už  prišli 
s konkrétnymi, i keď vo väčšine prípadov 
všeobecnejšími informáciami o programe, z ktorého 
chceli čerpať finančné prostriedky. Od pracovníkov 
RRA Nitra mali záujem získať konkrétne informácie 
týkajúce sa prípravy projektu, spracovávania 
žiadosti, obstarávania povinných príloh, preberania 
projektu a informácií o hodnotiacom procese.

Štruktúra poskytovaných informácií a tém 
konzultácií súvisela s cieľovými skupinami agentúry, 
nakoľko RRA Nitra pracuje najmä s organizáciami 
samosprávy ( obce, Nitriansky samosprávny kraj ) 
a so zariadeniami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti ( 
školy – základné, stredné, DSS, DD..).     

Konzultácie poskytované v prvom polroku 2009 
súviseli najmä so spracovávaním projektov 
z Programu rozvoja vidieka a Regionálneho 
operačného programu. V rámci ROP boli 
poskytované informácie o opatreniach č.1.1  
Infraštruktúra vzdelávania, č.2.1 Infraštruktúra 
sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany 
a sociálnej kurately, č. 3.1 Posilnenie kultúrneho 
potenciálu regiónov, č.3.2 Podpora a rozvoj 
infraštruktúry cestovného ruchu, ale najmä o 
opatrení č. 4.1a Regenerácia sídel. Podrobnejšie 
sa klienti informovali o výzvach z ROP vyhlásených  
v tomto období, to znamená výzvy v rámci 
opatrení č. 1.1, 4.1 a 2.1. Špecifickou oblasťou boli 
informácie podávané v súvislosti s vypracovávaním 
žiadosti o NFP, so spracovávaním finančnej 
analýzy, so systémom ITMS  a s povinnými 
prílohami.Z Programu rozvoja vidieka boli 
vyhlásené v januári 2009 výzvy v rámci opatrenia 
3.4.1  Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 
opatrenia  3.4.2 Obnova a rozvoj obcí. Žiadatelia 
z radov malých obcí mimo pólov rastu prejavili 
mimoriadny záujem o všetko v súvislosti so 
spracovaním kvalitných projektov na základe svojich 
projektových zámerov a svojich možností.
Samostatnou kapitolou bol dopyt po informáciách 
o možnostiach získať medzinárodné finančné zdroje 
a programoch ako Interreg 4c, Life+ a Cezhraničná 
spolupráca  Maďarská republika-Slovenská 
republika 2007 – 2013.

RRA Nitra v 2. polroku 2009 intenzívne poskytovala 
konzultácie týkajúce sa najmä Programu 
cezhraničnej maďarsko – slovenskej spolupráce a to 
konkrétne slovenským či maďarským organizáciam. 
Informácie boli poskytované o možnostiach čerpania 
prostriedkov z tohto programu na konkrétne 
projektové zámery. Taktiež boli poskytované 
informácie o workshopoch, ktoré sa konali v rámci 

projektu realizovanom RRA NIitra a o možnostiach 
nadviazania spolupráce a kontaktov, ktoré sa dajú 
získať v rámci projektu. 
V rámci aktivít agentúry ku koncu roka RRA prispela 
k zvýšeniu informovanosti obcí o možnostiach 
verejno-súkromných partnerstiev a taktiež 
o finančných nástrojoch spoločenstva JEREMIE, 
JASPERS. Obce prejavili záujem o dané informácie, 
najmä o informácie o verejno-súkromnom 
partnerstve. RRA Nitra sa týmito informáciami 
podarilo pozdvihnúť povedomie o verejno-
súkromných partnerstvách a možnostiach ich 
využitia v obciach a tiež poskytla základný prehľad 
o finančných nástrojoch spoločenstva JEREMIE 
a JASPERS. 
Ďalšie konzultácie, ktoré RRA Nitra poskytovala 
sa týkali najmä aktuálnych informácií o výzvach a 
iných dôležitých podmienkach týkajúcich sa PRV, 
recyklačného fondu, výziev v rámci OP KaHR, ROP, 
OP ŽP a informácií týkajúcich sa možností čerpania 
finančných prostriedkov z operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Tiež boli 
poskytnuté informácie ohľadom vypĺňania žiadosti o 
NFP. 
V súvislosti s  vypracovávaním informačnej 
databázy o okrese Nitra boli poskytnuté informácie 
pri mapovaní a práci v teréne. RRA Nitra poskytla 
potrebné informácie o mapovaní a práci v teréne 
jednak po organizačnej stránke a jednak predviedla 
svoje návrhy ohľadom titulných stránok obcí. 
RRA Nitra sprostredkovala klientom i informácie 
týkajúce sa vedeckej konferencie Trendy 
regionálneho rozvoja, ktorá sa uskutočnila pri 
príležitosti 50. výročia založenie Katedry geografie 
a RR UKF. 
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(4) sPoluPráca so zahraničím 

V rámci predvstupových programov nečlenského 
štátu EÚ – Srbska, RRA Nitra oslovili zástupcovia 
mesta Prijepolje a predstavitelia Regionálnej 
rozvojovej agentúry Zlatibor. Cieľom rozvíjajúcej sa 
spolupráce je tvorba siete regionálnych rozvojových 
pracovísk, ako aj tvorba partnerstiev v projektoch 
zameraných na rozvoj územia, predovšetkým v 
oblasti cestovného ruchu, rozvoja infraštruktúry a 
spolupráce v procese prípravy a  tvorby projektov na 
území Srbska i SR. 

Zámer zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu 
v oblasti regionálneho rozvoja v druhom polroku 
2009 RRA Nitra napĺňala najmä prostredníctvom 
spolupráce na príprave a realizácii projektu 
cezhraničnej spolupráce Slovenska a Maďarska. 

RRA Nitra v spolupráci s partnermi Západnou 
transdunajskou regionálnou rozvojovou 
agentúrou z Maďarska a Regionálnou rozvojovou 
agentúrou Topoľčiansko zahájili v septembri 2009 
implementáciu projektu „Maďarsko - slovenská 
iniciatíva pre trvalo udržateľnú sieť spolupráce“ 
schváleného v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Maďarská republika - Slovenská 
republika 2007 - 2013. Úspešná implementácia 
naplánovaných aktivít projektu si vyžadovala i 
vyžaduje úzku spoluprácu s hlavným partnerom 
projektu - Západnou transdunajskou regionálnou 
rozvojovou agentúrou s územím pôsobnosti 
v Maďarsku. Pre úspešný priebeh a riadenie 
projektu sú nevyhnutné stretnutia riadiacej skupiny. 

úVodné Stretnutie 
PrOjektOvéhO teamu v GyŐri

Doposiaľ prebehli nasledovné:

Prvé úvodné neoficiálne stretnutie projektových 
partnerov k realizácií projektu sa konalo dňa  
03.06.2009 v Komárne. Jeho predmetom bolo 
rozdelenie aktivít medzi jednotlivých partnerov, 
ďalšia organizácia spoločnej práce, diskusia 
k jednotlivým položkám rozpočtu projektu. Hlavný 
partner z Maďarska načrtol ďalšiu postupnosť 
krokov a požiadavky zo strany riadiaceho orgánu 
na najbližšie obdobie, najmä prílohy, ktoré 
musia byť dodané zo strany partnerov ešte pred 
podpisom zmluvy. Nasledovalo kick off meeting 
- prvé oficiálne stretnutie riadiacej skupiny 
v Győri v dňoch 3.9. až 4.9.2009. Zatiaľ posledné 
priebežné stretnutie partnerov projektu sa konalo 
5.9.2009 opäť v Komárne. Jeho obsahovou 
náplňou bolo organizačné zabezpečenie druhého 
workshopu. Všetky stretnutia boli zorganizované 
partnerskou agentúrou z Maďarska a každého sa 
zúčastnili i zástupcovia RRA Nitra.

V priebehu prvého reportovacieho obdobia 
projektu, ktoré zodpovedá obdobiu september- 
december boli zorganizované dve z ťažiskových 
aktivít projektu – medzinárodné workshopy. 1. 
workshop sa uskutočnil 28.októbra 2009 v Győri. 
Bol organizovaný hlavným partnerom z Maďarska. 
2.workshop prebehol dňa 10. decembra 2009 v 
kaštieli Mojmírovce. Organizačne ho zabezpečila 
RRA Nitra. Cieľom projektu je nájdenie adekvátnych 
partnerov, tvorba rozvojových zámerov v území, 

Pohľad na účaStníkoV 2. workShoPu 
k Projektu cezhraničnej SPoluPráce 

V kaštieli V MojMíroVciach
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(4) sPoluPráca so zahraničím 

zistenie potenciálu územia, nadviazanie spolupráce 
s partnermi v zvolených tematických oblastiach a  
predpríprava k možným ďalším projektom v rámci 
slovensko - maďarskej cezhraničnej spolupráce. 
Oba zorganizované workshopy boli prostriedkom 
pre dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa a poskytli 
priestor pre prvý kontakt a nadviazanie spolupráce 
organizácií verejného a tretieho sektora z územia 
Slovenska a Maďarska v nasledovných troch 
tématických sieťach -  Hospodárstvo a energetika, 
Životné prostredie a prírodné bohatstvo a Kultúra 
a turizmus. V rámci workshopov boli predstavené 
i projektové zámery a boli vytvorené partnerstvá 
organizácií so záujmom o ich ďalšiu prípravu 
a spracovanie do podoby úspešného projektu.

V priebehu roka 2010 bude RRA Nitra pokračovať 
v spolupráci so zahraničným partnerom 
z Maďarska a v rámci aktivít projektu bude jej 
úlohou organizácia posledného workshopu, dvoch 
tréningov projektového manažmentu a najmä 
organizácia medzinárodnej CBC konferencie 
o Programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko – 
Slovensko v rokoch 2007 – 2013 a o výsledkoch 
projektu „Maďarsko - slovenská iniciatíva pre trvalo 
udržateľnú sieť spolupráce“. 
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V prvom polroku r. 2009 prezentovala svoju činnosť 
okrem pravidelných informácií zverejňovaných na 
svojej internetovej stránke aj účasťou na akciách 
usporadúvaných pre zahraničných partnerov 
z verejného sektora s prednáškou a prezentáciou 
činnosti a úlohy RRA Nitra v regionálnom rozvoji:

Prezentácia rra-nitra záStuPcoM 
SaMoSPráVy z bulharSka - VratSa 
regional adMiniStration

V dňoch 24.03.2009 až 27.03.2009 sa uskutočnila 
pracovná cesta zamestnancov partnerského 
regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja - Vratsa 
Regional Administration z Bulharska v rámci 
projektu „Achievement of good governance by 
increasing the openess and transparency in the 
work of District Administrations from Northwestern 
Region“.  
Regionálna rozvojová agentúra Nitra sa zúčastnila 
prípravy tohto podujatia po organizačnej stránke 
i prostredníctvom zabezpečenia časti odborného 
programu v spolupráci s Odborom zahraničných 
vzťahov a cestovného ruchu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja.  
Podujatie bolo organizované pre zamestnancov zo 
samosprávnych celkov v Bulharsku, ktorým bola 
predstavená problematika fungovania verejnej 
správy na Slovensku i poskytnuté informácie  
o Integrovanej sieti Regionálnych rozvojových 
agentúr ako efektívneho nástroja podpory 
regionálneho rozvoja. 
  
Predmetom spomenutej prezentácie bolo podať 
komplexnú, podrobnú a zároveň jasnú informáciu  
o práci a význame integrovanej siete v podmienkach 
Slovenskej republiky a na konkrétnom príklade 
jednej agentúry popísať jej základné  
charakteristiky a ciele.

(5) marketingové aktivity

Prezentácia rra nitra záStuPcoM 
SaMoSPráVy zo SrbSka – zlatiboSký 
SPráVny okruh

Súčasťou podujatia ,,Dni Slovanov“  v Nitre dňa 
1.7. – 5.7.2009, ktoré organizovala OZ Slavica 
v spolupráci s Mikroregiónom Radošinka, bola 
i Návšteva srbskej delegácie zo Zlatoborského 
správneho okruhu, samosprávnej organizácie,  
ktorá ma nadviazanú spoluprácu s NSK.
Pracovné stretnutie zástupcov delegácie so 
zástupcami NSK a RRA –Nitra sa uskutočnilo 
v zasadačke ŠD UKF pod Zoborom v piatok 3.7.  
od 9:30 do 11:30. 
Podujatie bolo organizované pre zamestnancov 
zo samosprávnych organizácií v Srbsku,  ktorým 
bola predstavená problematika fungovania verejnej 
správy na Slovensku i problematika štrukturálnych 
fondov. Predmetom odbornej prezentácie, ktorú 
zabezpečovala RRA Nitra, bolo podať komplexnú 
informáciu o činnosti RRA Nitra a jej základné 
charakteristiky. Na základe dialógu boli poskytnuté 
i informácie o inštitucionálnom zabezpečení 
a konkrétnej praxe pri čerpaní finančných 
prostriedkov z Európskej únie prostredníctvom 
štrukturálnych fondov.

Prezentácia činnoSti rra nitra 
na Stretnutí So záStuPcaMi 
SaMoSPráVy z bulharSka

PracoVníci rra nitra
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Dňa 27.8.2009 organizoval Nitriansky samosprávny 
kraj tlačovú besedu, na ktorej informoval verejnosť 
o začatí implementácie individuálneho investičného 
projektu financovaného z finančného mechanizmu 
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo 
štátneho rozpočtu SR: „Energetické zhodnotenie  
vybraných zariadení v pôsobnosti NSK“. RRA Nitra 
sa na príprave podujatia podieľala aj organizačne. 
Riaditeľka RRA Nitra spolu s vedúcim odboru 
strategických činností NSK, Martinom Čajom a 
predsedom NSK, Milanom Belicom, informovali 
prítomných novinárov a spôsobe získania 
finančného príspevku, o jeho výške a o jednotlivých 
aktivitách projektu, ktoré povedú k výraznej úspore 
energie, dovtedy získavanej z fosílnych zdrojov 
energie.

RRA Nitra prezentovala svoju činnosť aj 
prostredníctvom spolupráce so zhotoviteľom 
grafických materiálov pre publicitu spomínaného 
projektu, a to konkrétne pri príprave obsahovej 
náplne prezentačnej brožúry, letákov a plagátov 
zachytávajúcich jednotlivé etapy realizácie projektu 
spolu s prezentáciou problematiky obnoviteľných 
zdrojov energie a ich významu pre verejnú správu.

Prezentácii svojich aktivít výraznou mierou prispela 
aj účasť RRA Nitra na medzinárodnom veľtrhu 
Agrokomplex 2009. RRA Nitra v rámci sekcie 
s názvom Regióny, spolu s RRA Topoľčiansko, 
ponúkala návštevníkom podujatia bezplatné 
informácie o možnostiach čerpania štrukturálnych 
fondov a iných podporných mechanizmov na 
rozvojové projekty zamerané na obnovu vidieka.

(5) marketingové aktivity

náVšteVa PracoVníkoV 
rra horné PožitaVie 
V inforMačnoM Stánku

SPoločný Stánok rra nitra 
a rra toPoľčianSko na 

VýStaVe agrokoMPlex 2009
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záver

V sledovanom období roku 2009 sa Regionálna rozvojová agentúra Nitra naplno zapojila predovšetkým 
do procesu spracovania žiadostí o NFP a implementácie úspešných projektov. Naďalej pokračovala 
v poskytovaní poradenstva a konzultácií, v metodickom usmerňovaní potenciálnych žiadateľov o NFP 
a v spracovávaní a aktualizácií databázy z územia svojej pôsobnosti.

regionálna rozVojoVá agentúra nitra

Akademická 4
(budova Agroinštitútu)
94901 Nitra

Mgr. Petra Klimo Zlatošová, riaditeľka
telefón: 037/6578087
mobil:  0908 771 991

Ing. Dáša Mozdíková, projektová manažérka
mobil:  0908 771 987
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