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Úvod: 
 
RRA Nitra opäť i v roku 2011 realizovala svoj plán činnosti prostredníctvom realizácie úloh, ktoré jej 
vyplývajú jednak z uzatvorených zmlúv o vzájomnej spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom 
a Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, jednak zo samotného predmetu jej 
činnosti. 
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1. Poskytovanie poradenstva a budovanie informačného systému  
 
RRA Nitra pokračovala v plnení úlohy Regionálneho informačného centra pre Centrálny koordinačný 
orgán a poskytovala informácie vo forme poradenstva a konzultácií v súvislosti s programovaním 
a implementáciou NSRR na roky 2007-2013. Zároveň agentúra sprostredkovávala i relevantné 
informácie ohľadne ďalších možnosti čerpania nenávratných finančných zdrojov na projektové zámery 
podľa požiadaviek z územia svojej pôsobnosti. 
 
V priebehu roka 2011 RRA Nitra poskytla celkom 324 konzultácií. Najviac konzultácií bolo poskytnutých 
organizáciám verejného sektora, čo tvorí až 83 % konzultácií a vyplýva to z celkovej štruktúry 
organizácií, ktoré sa obrátia na RRA Nitra. Je to dlhodobý trend v praxi agentúry. Konzultácie pre 
súkromný sektor predstavovali 10,5 % z celkového objemu poskytnutých konzultácií. Najmenej 
konzultácií poskytla RRA Nitra tretiemu sektoru (6,5%).  
Predmetom konzultácií boli najmä možnosti a spôsoby financovania projektových zámerov organizácií. 
Z verejného sektora bolo najviac konzultácií poskytnutých obciam, zo súkromného sektora najmä 
zástupcom SOPK a malým podnikateľom, čo napomáha rozširovaniu informácií a povedomia o RRA 
Nitra i v súkromnom sektore. Informácie boli poskytované najmä o jednotlivých operačných programoch 
v súvislosti s aktuálnymi výzvami (Operačný program Životné prostredie, Operačný program 
Vzdelávanie, Regionálny operačný program, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast), ale i o 
nadáciách a fondoch (Environmentálny fond, program Zelené obce, Centrum pre filantropiu, Ekofond, 
Program Európa pre občanov), o národných zdrojoch financovania (Ministerstvo školstva SR, program 
Adam, Úrad vlády SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, financovanie územných 
plánov, Ministerstvo vnútra – podpora hasičských zborov, a i.) a programoch cezhraničnej spolupráce 
(Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko Slovensko, Program Stredná Európa). V neposlednom 
rade boli poskytnuté i informácie o možnosti financovania zo zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja 
(LEADER NSK2, ďalšie dotácie).  
V nasledovnej tabuľke je zobrazený stručný prehľad konzultácií podľa formy poskytnutej konzultácie 
a sektora, z ktorého bola informácia vyžiadaná a poskytnutá:  
 

rok 2011 počet % 

Formou elektronickej mailovej komunikácie pre: 
84 25,93 

- verejný sektor 16 4,94 

- súkromný sektor 7 2,16 

- tretí sektor   

Poskytovaním osobných konzultácií pre: 120 37,04 

- verejný sektor 13 4,01 

- súkromný sektor 4 1,23 

- tretí sektor   

Formou telefonickej komunikácie pre: 65 20,06 

- verejný sektor 5 1,54 

- súkromný sektor 10 3,09 

- tretí sektor 324 100,00 

 
RRA Nitra v sledovanom období organizovala i odborné semináre zamerané na problematiku rozvoja 
regiónov, kde zároveň sprostredkovávala informácie o svojej činnosti a službách, ktoré poskytuje pre 
potenciálnych záujemcov.  
 



V apríli 2011 sa RRA Nitra spolupodieľala na organizácií seminára “Dokument starostlivosti o dreviny“ 
v obci Lehota v spolupráci so Združením pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska a obcou 
Lehota. Zástupca RRA Nitra prezentoval informácie o možnostiach financovania zelených plôch 
a rozvojových dokumentov obce zo zdrojov operačných programov, z dotácií ministerstiev, z Programu 
Obnovy dediny a z nadácií. Na seminári sa zúčastnilo 18 účastníkov, medzi nimi najmä zástupcovia 
obcí a miest Nitrianskeho kraja.  
 
V septembri 2011 sa RRA Nitra spolupodieľala na organizácii konferencie „Programy hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni“. Konferenciu organizovala v spolupráci 
s Integrovanou sieťou regionálnych rozvojových agentúr, Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR).  
 
V nadväznosti na vyššie uvedenú konferenciu bola v rámci okresu Nitra Regionálnou rozvojovou 
agentúrou Nitra v spolupráci s  Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR 
SR)  a Nitrianskym samosprávnym krajom dňa 25.10.2011 zorganizovaná ďalšia konferencia venovaná 
tematike PHSR v Nitre. V rámci konferencie bola pozornosť venovaná nasledovným otázkam: Národná 
stratégia regionálneho rozvoja, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, metodika PHSR, možnosti RRA Nitra pri príprave a implementácii PHSR obcí, cestovný ruch 
a destinačný manažment na miestnej úrovni. Konferencia bola určená pre zástupcov obcí a 
súkromného sektora v okrese Nitra. K témam sa vyjadrovali zástupcovia MDVRR, NSK a Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre v Nitre. Prezentáciu mala aj RRA Nitra, ktorá odprezentovala svoje 
možnosti a skúsenosti s vytváraním PHSR obcí.  
 
RRA Nitra začiatkom roka 2011 zahájila spoluprácu s Miestnou akčnou skupinou Združenia Termál 
(MAS ZT) prostredníctvom prípravy žiadosti o poskytnutie dotácie zo zdrojov Nitrianskeho 
samosprávneho kraja v rámci finančného nástroja LEADER NSK2. Spolupráca medzi RRA Nitra a MAS 
ZT úspešne pokračovala i po schválení žiadosti a pridelení dotácie zo zdrojov NSK pre územie MAS ZT. 
RRA Nitra zabezpečovala externý manažment pre MAS Termál pri implementácií Integrovanej stratégie 
miestneho rozvoja v roku 2011. V rámci tejto spolupráce RRA Nitra organizačne pripravila šesť 
seminárov. Dva z nich boli zamerané špecificky pre starostov z územia MAS ZT a v rámci nich boli 
starostom poskytnuté informácie o dotácii poskytnutej z rozpočtu NSK prostredníctvom finančného 
nástroja LEADER2 NSK a jej využití v území. Uskutočnili sa v Nitre  7.4. a 22.6.2011. Ďalšie štyri 
informačné semináre informovali o podmienkach a možnostiach využitia dotácie z rozpočtu  NSK 
v rámci finančného nástroja LEADER NSK pre konečných užívateľov v území MAS ZT. Uskutočnili sa 
v priebehu júna 2011 v obciach Podhájska, Dedinka, Čechy a Pozba.  
 
RRA Nitra v roku 2011 pokračovala v spracovávaní a aktualizácií databáz zo svojho územia, ktoré sa 
zameriavajú na poskytnutie reálneho a aktuálneho prehľadu o miestnych zdrojoch. Informácie boli 
zozbierané na základe intenzívnej komunikácie s dotknutými organizáciami a zotriedené v rámci 
nasledovných databáz:  
-  databáza PHSR obcí okresu Nitra  
Na základe požiadavky NSK a MDVRR RRA Nitra v roku 2011 (máj, december) zrealizovala 
aktualizáciu databázy PHSR obcí okresu Nitra a začala so zberom informácií i v okrese Topoľčany. 
Databáza obsahuje programové dokumenty, vrátane informácie o dátume ich vypracovania a o dátume 
prípadnej aktualizácie. Väčšinu PHSR obcí má RRA Nitra vo svojej databáze i v elektronickej podobe.  
- databáza územných plánov v okrese Nitra poskytuje informáciu o existencii územných plánov obcí.  
- sumárny prehľad projektov realizovaných v roku 2008 a 2009 a projektov schválených v roku 2010 
z Regionálneho operačného programu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja     
- sumárny prehľad projektov realizovaných v roku 2008 a 2009 a projektov schválených v roku 2010 
z Operačného programu Zdravotníctvo na území Nitrianskeho samosprávneho kraja 



Obe vyššie uvedené databázy poskytli prehľad o využívaní prostriedkov EÚ v rámci konkrétnych 
operačných programov v území NSK. 
- databáza Rozvojový potenciál NSK  
RRA Nitra opäť v roku 2011 zabezpečila aktualizáciu analýzy rozvojového potenciálu z územia okresu 
Nitra na základe komunikácie s obecnými úradmi. Databáza poskytuje informácie týkajúce sa 
dostupnosti nehnuteľností vhodných a dostupných na investovanie v danej obci. Samozrejmosťou sú 
sprievodné informácie ohľadne dopravnej dostupnosti, existencia inžinierskych sietí v dotknutom území 
a ďalšie demografické a geografické charakteristiky, čo dotvára celkový obraz o možnosti investovať v 
obci. Databáza obsahuje informácie o nehnuteľnostiach vhodných na podnikanie v obciach okresu Nitra 
aktualizované k 31.5.2011 a k 31.12.2011 na základe informácií od jednotlivých obcí.        
- databáza ukazovateľov z úrovne NUTS3, NUTS2 a NUTS1 pre potreby hodnotenia Národnej stratégie 
regionálneho rozvoja SR 
RRA Nitra bola prizvaná MDVRR SR do pracovnej skupiny pre hodnotenie Národnej stratégie 
regionálneho rozvoja SR. V rámci hodnotenia boli ministerstvom doteraz zorganizované viaceré 
pracovné stretnutia. V rámci tejto pracovnej skupiny a v rámci jej účelu bola podľa pokynov  MDVRR SR 
spracovaná databáza ukazovateľov, ktorá my poskytovať reálny obraz o území. Databáza bola 
spracovaná za časový rad stanovený ministerstvom tak, aby poskytla i informácie o vývoji daného 
ukazovateľa v čase. Samozrejmosťou bolo spracovanie grafického výstupu. V roku 2011 RRA Nitra 
spracovala aj databázu ukazovateľov hodnotiacich Nitriansky samosprávny kraj, okres Nitra a vybrané 
obce v okrese Nitra v súlade s požiadavkami Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR. Ukazovatele 
boli vypracované za časový rad 2005-2010 i s grafickým výstupom. Hodnotenia vývoja ukazovateľov sa 
stane súčasťou NSRR SR. Ide o ukazovatele demografického charakteru, sociálneho charakteru, 
bytového fondu a technickej vybavenosti, ekonomického charakteru, organizačnej štruktúry a životného 
prostredia.   
 
Nakoľko RRA Nitra sa v bežnej každodennej praxi neustále stretáva s otázkou možností financovania 
rozvojových zámerov z územia svojej pôsobnosti, rozhodla sa vytvoriť ucelený a kompaktný materiál 
zaoberajúci sa danou problematikou ako reakciu na požiadavky klientov agentúry. V priebehu roku 2010 
vytvorila informačnú databázu o možnostiach financovania rôznorodých projektových zámerov 
pod názvom „Zdroje financovania projektových zámerov“. Uvedený materiál je neustále aktualizovaný, 
nakoľko sa jedná o problematiku, v rámci ktorej sa neustále objavujú nové informácie. V roku 2011 bola  
táto databázu rozšírená o nasledovné state: Dotačný systém v rámci SR, Možnosti financovania zo 
zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Podpora vytvárania partnerstiev  
 
Daný sumár aktivít RRA Nitra je naplnený najmä prostredníctvom prípravy pokračovania projektu 
z Programu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce, ktorý je zameraný na sieťovanie 
a cezhraničnú spoluprácu relevantných aktérov v území. Zároveň  sa RRA Nitra podieľa na podpore 
práce verejno – súkromného partnerstva prostredníctvom nadviazania spolupráce s Miestnou akčnou 
skupinou Združenia Termál. 
 
Regionálna rozvojová agentúra Nitra v spolupráci s hlavným projektovým partnerom Západnou 
transdunajskou regionálnou rozvojovou agentúrou z Maďarska a Regionálnou rozvojovou agentúrou 
Topoľčiansko úspešne zrealizovala projekt HUSKI Maďarsko slovenská iniciatíva pre trvalo udržateľnú 
sieť spolupráce v období 1.9.2009 – 31.8.2010, zameraný na vytvorenie základov pre spoluprácu 
v cezhraničných regiónoch v rámci aktuálneho programového obdobia. Prostredníctvom aktivít v rámci 
uvedeného projektu RRA Nitra podporovala vytváranie partnerstiev nielen medzi organizáciami 
z územia Slovenska ale i vytváranie cezhraničných partnerstiev.                                                                                                                                                    
Na základe pozitívneho ohlasu na výsledky projektu HUSKI bolo pripravené jeho pokračovanie – projekt 
HUSKI II pod názvom “Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť“, ktorý nadväzuje na 
výsledky predchádzajúceho ukončeného projektu avšak jeho zameranie je orientované i na strategické 
plánovanie a prípravu podkladov pre ďalšie programové obdobie. Hlavným projektovým partnerom 
v rámci HUSKI II  projektu je opäť Západná transdunajská regionálna rozvojová agentúra z Maďarska. 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná v rámci štvrtej vyhlásenej výzvy programu 
cezhraničnej spolupráce v októbri 2011. Prostredníctvom pokračovania projektu cezhraničnej 
spolupráce RRA Nitra aj v roku 2011 pokračovala v prehlbovaní spolupráce s organizáciami podobného 
zamerania na území Maďarskej i Slovenskej republiky. Projekt zameraný na vzdelávanie a zvyšovanie 
kapacity kľúčových hráčov regiónu v oblasti projektového riadenia a manažmentu finančných 
prostriedkov z Operačných programov EÚ podporí predovšetkým spoluprácu so sociálno-ekonomickými 
partnermi v oblasti regionálneho rozvoja a vytváranie partnerstiev na medzinárodnej, národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni. Momentálne je projekt v procese hodnotenia.  
 
 

RRA Nitra sa podieľa na rozvoji regiónu i prostredníctvom práce s verejno – súkromným partnerstvom - 
Miestnou akčnou skupinou Združenia Termál. Združenie tvorí územie 11 obcí v okrese Nové Zámky. 
RRA Nitra sa zameriavala na asistenciu MAS Združeniu Termál typu LEADER pri implementácií ich 
stratégie prostredníctvom využitia dotácie z finančného nástroja NSK – Leader NSK2 a na facilitovanie 
činnosti tohto mikroregiónu. Nitriansky samosprávny kraj má vytvorený finančný nástroj na podporu 
regionálneho rozvoja v kraji - LEADER NSK2. Finančnou podporou miestnych akčných skupín (MAS), 
ktoré neuspeli v osi 4 LEADER z Programu rozvoja vidieka, sa podieľa na rozvoji územia vo svojej 
pôsobnosti. MAS majú možnosť realizovať svoje projektové zámery a aktivity a tým podporiť rozvoj 
územia na základe princípu „zdola nahor“. V roku 2011 sa i Miestna akčná skupina Združenia Termál 
(MAS ZT) uchádzala o finančné prostriedky z tohto nástroja. MAS ZT oslovila RRA Nitra ohľadom 
vypracovania žiadosti o poskytnutie dotácie z NSK v zmysle výzvy na rok 2011, čím bola nadviazaná 
spolupráca medzi agentúrou a miestnou akčnou skupinou. V júni 2011 bola na základe schválenej 
žiadosti podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov NSK pre MAS Združenia 
Termál. Následne RRA Nitra zabezpečovala implementáciu Stratégie MAS ZT zo získanej dotácie 
formou externého manažmentu. V rámci práce s Miestnou akčnou skupinou Združenia Termál RRA 
Nitra pracovala v území so zástupcami organizácií verejného, súkromného i tretieho sektora v území 
a sprostredkovala koordináciu a spoluprácu týchto organizácií.  
 
Čo sa týka budovania partnerstiev RRA Nitra naďalej pokračovala v prehlbovaní nadviazanej 
spolupráce s obcami v území svojej pôsobnosti – okrese Nitra.  



3. Programová činnosť 
 
Túto skupinu aktivít RRA Nitra v roku 2011 napĺňala prostredníctvom účasti v pracovných skupinách pre 
monitoring a aktualizáciu strategických dokumentov či už na regionálnej alebo národnej úrovni 
a prostredníctvom spracovávania informácií, podkladov a databáz o území, ktoré uľahčujú spracovanie 
strategických dokumentov. 
 
RRA Nitra bola členom pracovnej skupiny monitorovací výbor pre PHSR NSK 2008-2015. V priebehu 
prvého polroka 2011 sa uskutočnilo stretnutie tejto pracovnej skupiny, ktorého sa zúčastnila riaditeľka 
RRA Nitra Mgr. Petra Klimo-Zlatošová. 1.zasadnutie monitorovacieho výboru pre PHSR NSK sa konalo 
dňa 25.1.2011. V rámci zasadnutia monitorovacieho výboru pre Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja NSK 2008-2015 bol pripomienkovaný rokovací poriadok monitorovacieho výboru a výročná 
správa PHSR NSK. RRA Nitra sa tvorby programových dokumentov zúčastňuje formou poradenstva.  
 
V priebehu roka 2011 sa zástupcovia RRA Nitra zúčastnili i pracovných skupín vytvorených  pre 
aktualizáciu PHSR NSK a to konkrétne pracovnej skupiny Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 
a pracovnej skupiny Cezhraničná spolupráca. 
  
RRA Nitra bola prizvaná MDVRR SR i do pracovnej skupiny pre hodnotenie Národnej stratégie 
regionálneho rozvoja SR. V rámci hodnotenia boli ministerstvom zorganizované viaceré pracovné 
stretnutia, ktorých sa zúčastnili i zástupcovia RRA Nitra. V rámci tejto pracovnej skupiny a v rámci jej 
účelu boli podľa pokynov  MDVRR SR spracované databázy ukazovateľov, ktoré majú poskytovať 
reálny obraz z územia na úrovni NUTS 1, NUTS 2 a NUTS 3. V roku 2011 RRA Nitra spracovala i 
databázu ukazovateľov hodnotiacich Nitriansky samosprávny kraj, okres Nitra a vybrané obce v okrese 
Nitra tiež v súlade s požiadavkami pre hodnotenie Národnej stratégie regionálneho rozvoja.  

 
V závere roka 2011 bol dodávateľsky spracovaný dokument “Posúdenie súladu Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja s Národnou stratégiou 
regionálneho rozvoja SR a zákonom 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja (podľa požiadavky 
MDVRR)“.  
 
RRA Nitra sledovala a sleduje vývoj v obciach na území svojej pôsobnosti a preto vytvára databázy, 
ktoré pomáhajú vytvoriť reálny obraz o území a sú podkladmi pre spracovanie strategických materiálov. 
V priebehu roka 2011 RRA Nitra aktualizovala nižšie uvedené databázy:  

 databáza projektových zámerov obcí okresu Nitra, ktorá obsahuje projektové zámery obcí 
okresu Nitra zozbieraných v rámci konzultácií poskytovaných agentúrou, databáza bola 
vytvorená a aktualizovaná o projektové zámery z roku 2011, 

 databáza rozvojových možností v okrese Nitra, ktorá obsahuje informácie o nehnuteľnostiach 
vhodných na podnikanie v obciach okresu Nitra, databáza bola aktualizovaná k 31.5.2011 
a 31.12.2011 na základe informácií od obcí, 

 informačná databáza o okresoch Nitra a Topoľčany obsahujúca základné informácie o okresoch 
zhrnuté v rámci jedného dokumentu, ide o aktualizované informácie o histórii, kultúre, 
obyvateľstve, cestovnom ruchu, ekonomickom potenciáli, 

 databáza PHSR. 
 
 
 
 
 
 



4. Projektová činnosť 
 
V rámci projektovej činnosti sa RRA Nitra roku 2011 zameriavala na vecnú tvorbu a obsahovú prípravu 
projektových spisov podľa požiadaviek z územia svojej pôsobnosti. Vypracované boli nasledovné 
žiadosti o dotácie či nenávratné finančné príspevky:  
 

 Projekt „Zavedenie kamerového systému v obci Kolíňany – prevencia proti kriminalite 
a výtržníctvu v obci“ vypracovaný pre obec Kolíňany bol zameraný na elimináciu prejavov 
kriminality a výtržníctva a ich negatívnych následkov na území obce. Obec sa rozhodla zaviesť 
kamerový systém vo svojich najviac ohrozovaných častiach. Očakávaným prínosom realizácie 
bolo zníženie počtu činov výtržníctva v obci, zvýšená miera ochrany majetku obce a zvýšenie 
počtu objasnených činov kriminality. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu vo 
výške 9099,52 eur na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality bola podaná na 
základe výzvy Rady vlády Slovenskej republiky vo februári 2011. Dotácia obci nebola pridelená.  

 

 RRA Nitra spracovala pre obec Poľný Kesov  projekt “Podpora aktivít hasičského a 
záchranného zboru s 88 ročnou tradíciou v obci Poľný Kesov“ . Základným zámerom projektu je 
podpora aktivít hasičského zboru prostredníctvom podpory odbornej pripravenosti 37 členov 
zboru a tiež prostredníctvom zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia. Žiadosť 
o dotáciu bola podaná vo februári 2011 na Ministerstvo vnútra SR v rámci výzvy VII PHZZ. 
Dotácia bola obci poskytnutá vo výške 7700 eur.  

 

 Miestna akčná skupina Združenia Termál oslovila RRA Nitra ohľadom vypracovania žiadosti 
o poskytnutie dotácie z finančných zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v zmysle 
výzvy na rok 2011 v rámci Nástroja Leader NSK2. RRA Nitra spracovala “Žiadosť o poskytnutie 
dotácie z rozpočtu NSK na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja 
pre Miestnu akčnú skupinu Združenia Termál na území  Nitrianskeho samosprávneho kraja“ . 
V júni 2011 bola na základe schválenej žiadosti podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z 
finančných prostriedkov NSK pre MAS Združenia Termál vo výške 28 998,00 eur. Zo získanej 
dotácie bolo do konca roka 2011 podporených šesť projektov v území Miestnej akčnej skupiny 
Združenia Termál (MAS ZT) konkrétne v obciach Čechy, Hul, Podhájska, Bardoňovo, Pozba a 
Dedinka. Projekty boli zamerané na úpravu verejných priestranstiev a oddychových zón. 
Celková suma vynaložených finančných prostriedkov na projekty bola 40 708,54 eur, príspevok 
zo zdrojov NSK bol vyčerpaný vo výške 28 992,62 eur.  

 

 V prvom polroku 2011 RRA Nitra spracovala i projekt “Zlepšenie energetickej hospodárnosti 
budov (výmena okien a zateplenie obvodového plášťa prístavby Spojenej školy, Slančíkovej 2, 
Nitra)“. Žiadateľom bol Nitriansky samosprávny kraj a projekt bol spracovaný pre Spojenú školu, 
Slančíkovej 2 v Nitre. RRA Nitra spracovala žiadosť o poskytnutie NFP  v rámci programu 
Ekofond (Podprogramu 02 -zlepšenie energetickej hospodárnosti budov). Cieľom projektu bolo 
zlepšenie energetickej hospodárnosti budov prostredníctvom výmeny okien a zateplenia 
obvodového plášťa školy, vstupných dverí, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a 
termostatizácia. Projekt bol zameraný na riešenie časti komplexu školy, ktorý je v najhoršom 
stave a bol uvedený do prevádzky v rokoch 1973 až 1974. Žiadosť bola podaná v celkovej 
výške nákladov -  325 286,31 eur. Projekt nebol schválený. 

 

 V druhom polroku 2011 RRA Nitra spracovala žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na základe výzvy VI 
PHZZ 2012 – žiadateľom v rámci projektu bola obec Poľný Kesov, dotácia bola žiadaná vo 
výške 5000 eur. Základným zámerom projektu je podpora hasičského a záchranného zboru 



s 88 ročnou tradíciou v obci Poľný Kesov. Základný zámer bude dosiahnutý prostredníctvom 
zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia zboru. Projekt je v procese hodnotenia. 

 

 Na základe pozitívneho ohlasu na výsledky projektu HUSKI bolo pripravené jeho pokračovanie 
– projekt HUSKI II pod názvom “Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť“, 
ktorý nadväzuje na výsledky predchádzajúceho ukončeného projektu avšak jeho zameranie je 
orientované i na strategické plánovanie a prípravu podkladov pre ďalšie programové obdobie. 
Hlavným projektovým partnerom v rámci HUSKI II  projektu je opäť Západná transdunajská 
regionálna rozvojová agentúra z Maďarska. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola 
podaná v rámci štvrtej vyhlásenej výzvy programu cezhraničnej spolupráce v októbri 2011. 
Prostredníctvom pokračovania projektu cezhraničnej spolupráce RRA Nitra aj v roku 2011 
pokračovala v prehlbovaní spolupráce s organizáciami podobného zamerania na území 
Maďarskej i Slovenskej republiky. Projekt zameraný na vzdelávanie a zvyšovanie kapacity 
kľúčových hráčov regiónu v oblasti projektového riadenia a manažmentu finančných 
prostriedkov z Operačných programov EÚ podporí predovšetkým spoluprácu so sociálno-
ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja a vytváranie partnerstiev na 
medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Momentálne je projekt v procese 
hodnotenia. V prípade jeho schválenia očakávaný začiatok realizácie projektu je september 
2012. Doba trvania projektu bude 1 rok, počas ktorého sa uskutočnia  aktivity zamerané na 
investovanie do kapacít v rámci Slovenska i Maďarska. Do projektu je zapojených viacero 
projektových partnerov z oboch krajín relevantných v rámci tohto programu cezhraničnej 
spolupráce. Na slovenskej strane je hlavným cezhraničným partnerom Regionálna rozvojová 
agentúra Nitra, ďalšími partnermi sú Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, 
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec, na strane maďarskej sú nasledovné partnerské 
organizácie: hlavným projektovým partnerom je Západná transdunajská regionálna rozvojová 
agentúra a ďalším partnerom je Centrálna transdunajská regionálna rozvojová agentúra. 
Pridruženými partnermi sú župy, v ktorých pôsobia spomenuté regionálne rozvojové agentúry. 
Cieľom projektu je vytvorenie dlhodobých a udržateľných cezhraničných štruktúr, iniciovanie a 
budovanie cezhraničnej spolupráce v záujme posilnenia regionálnej identity, zabezpečenie 
vysokej úrovne projektov realizovaných v pohraničnom regióne, posilnenie zázemia ľudských 
zdrojov či príprava na ďalšie programové obdobie (2014 - 2020).  Zámerom projektu je 
vnesenie nového impulzu do spoločného programového procesu za silnej účasti priamej  
cieľovej skupiny, čo vytvorí základy lokálneho zázemia programu a zároveň uľahčí realizáciu 
projektov ďalšieho obdobia. Ďalším dôležitým cieľom projektu je intenzívne využívanie novej 
plánovacej metódy a projekt ukáže v praxi príklady na zlúčenie bottom-up a top-down prístupov.   
Za účelom dosiahnutia týchto cieľov budú uskutočnené aktivity realizované jednotlivými 
partnermi ako napríklad  vzdelávacie semináre, študijné cesty a pracovné cesty za účasti 
prizvaných zástupcov tlače, infodni, fóra vyhľadávania partnerov, workshop na vytvorenie 
cezhraničnej plánovacej siete za účasti odborníkov a expertov, semináre a tímové tréningy či 
rokovania pri okrúhlom stole. RRA Nitra vidí v projekte ďalšiu možnosť ako prispieť k rozvoju 
svojho regiónu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Marketingové aktivity RRA Nitra 
 
V rámci tejto skupiny aktivít RRA Nitra pracovala na posilnení imidžu RRA Nitra a efektívnom  
propagovaní svojich služieb. Zamestnanci RRA Nitra priebežne zabezpečovali propagáciu a šírenie 
informácií o RRA Nitra, jej zameraní cieľoch a aktivitách. 
 
V roku 2011 bol poskytnutý i rozhovor o činnosti RRA Nitra pre regionálne médium, na základe čoho bol 
uverejnený v periodiku  MY Nitrianske noviny propagačný článok pod názvom "RRA Nitra aktivizuje 
potenciál nášho kraja“. (číslo 20, 23.5-29.5.2011). 
 
RRA Nitra pravidelne informovala o svojej činnosti na svojej internetovej stránke www.rra-nitra.sk, kde 
boli uverejňované články o aktualitách. V priebehu roka 2011 bolo možné na internetovej stránke 
agentúry nájsť napríklad články o nástroji LEADER NSK2 a spolupráci RRA Nitra s MAS ZT, 
o kolaudácii a slávnostnom ukončení projektu v obci Trávnica, či informácie o seminári Dokument 
starostlivosti o dreviny, na ktorom sa RRA Nitra podieľala i organizačne. Ďalšími zverejnenými článkami 
v roku 2011 boli články Podpora a budovanie cezhraničných partnerstiev, Spolupráca Regionálnej 
rozvojovej agentúry Nitra a Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál, tiež uverejnenými na stránke 
www.rra-nitra.sk. Agentúra uverejnila informačný a propagačný článok aj na internetovom portáli IS 
RRA.  
 
RRA Nitra pravidelne zverejňovala i propagačné letáky o svojich aktivitách i letáky o aktuálnych 
výzvach. Zároveň rozosielala informačné emaily do obcí v okrese Nitra. Informačné emaily sa týkali 
aktuálnych výziev z rôznych dotačných schém (NSRR, SR, NSK, ...), aktualizácií v operačných 
programoch a rôznych iných tém, ktoré mohli napomôcť rozvoju obcí. Na uvedenú informačnú službu 
RRA Nitra zaznamenala množstvo pozitívnych ohlasov.  
 
Nezanedbateľným nástrojom propagácie a marketingu je úzka spolupráca s obcami a šírenie dobrého 
mena RRA Nitra prostredníctvom kvalitne odvedenej práce. RRA Nitra v priebehu roka 2011  aktívne 
komunikovala s obcami v území svojej pôsobnosti.  
 
V septembri 2011 sa RRA Nitra spolupodieľala na organizácii konferencie „Programy hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni“. Konferenciu organizovala v spolupráci 
s ISRRA, MDVRR SR a NSK. Konferencia sa konala dňa 25.10.2011 v Nitre.  V rámci konferencie 
odprezentovala zástupkyňa RRA Nitra agentúru, jej činnosť a služby, ktoré ponúka verejnému sektoru.  
 
RRA Nitra vypracovala propagačné materiály o agentúre v anglickom jazyku za účelom prezentácie 
agentúry zahraničným projektovým partnerom.  
 
RRA Nitra sa v priebehu celého roka snažila o šírenie dobrého mena prostredníctvom kvalitne 
spracovaných projektov, poskytovania vyčerpávajúcich a odborných informácií a konzultácií a najmä 
prostredníctvom spokojných klientov agentúry a ich ústnych odporúčaní. Informácie o agentúre, jej 
činnosti, cieľoch a úspechoch boli sprostredkované prostredníctvom zamestnancov RRA Nitra na 
všetkých podujatiach, ktoré RRA Nitra organizovala ale i na podujatiach, ktorých sa zúčastňovala. 
Počas roka 2011 sa zamestnanci RRA Nitra zúčastnili na mnohých podujatiach organizovaných 
MDVRR SR, NSK ale i inými organizáciami, na ktorých boli získané nové odborné skúsenosti a tiež 
nové kontakty.  
 
 
 
 



6. Technická pomoc pri implementácii projektov 
 
V súvislosti s úspešnými projektmi RRA Nitra i v roku 2011 zabezpečovala v zmysle uzatvorených 
dohôd ich administratívnu implementáciu formou externého manažmentu. Projekty boli spracované 
RRA Nitra v predchádzajúcich rokoch najmä z Regionálneho operačného programu (opatrenie 4.1) 
a z Programu rozvoja vidieka (skupina opatrení 3.4). 
 

 RRA Nitra v prvom polroku 2011 úspešne ukončila implementáciu projektu “Revitalizácia centra 
obce Trávnica“. V obci Trávnica boli dňa 8. apríla 2011 slávnostne skolaudované stavby, ktoré 
sú výsledkom projektu realizovaného v obci, i za účasti zástupcov RRA Nitra. RRA Nitra v rámci 
úspešnej realizácie administratívnej stránky implementácie projektu podala päť žiadostí 
o platbu, dve monitorovacie správy, sledovala dodržiavanie všetkých podmienok a inštrukcií zo 
strany poskytovateľa nenávratného príspevku a koordinovala jednotlivých aktérov projektu. 
Deväť stavebných objektov tohto projektu komplexne prepojilo potreby občanov v zvýšení 
kvality vo viacerých oblastiach života, zhodnotilo využiteľnosť, atraktivitu a cenu centra 
obce. Počas siedmych mesiacov centrum obce získalo nový vzhľad. Projekt bol financovaný 
z prostriedkov Regionálneho operačného programu, celkové náklady projektu boli vyčíslené na 
sumu 642 033,91 eur. V súčasnosti je projekt úspešne ukončený.  
Implementácia projektu naplnila základný cieľ, a to regeneráciu verejných priestranstiev 
a zvýšenie ich vybavenosti za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti regiónu a zlepšenie 
kvality života obyvateľov i návštevníkov obce. Jednoznačným prínosom projektu je spojenie 
bezpečnosti dopravy s estetickými úpravami, riešené ulice získali tvár európskej dediny. V obci 
je výstavbou zabezpečený okrem bezpečnosti dopravy aj lepší prístup do obytných domov 
a verejných zariadení. Úpravami prechádzali najmä miestne komunikácie a park. Tým, že sa 
obec nachádza v blízkosti obce Podhájska, ktorá je významným turistickým centrom, naberá 
projekt významný charakter z hľadiska potenciálu pre rozvoja cestovného ruchu. Nové 
vydláždené pásy, ktoré sú zároveň chodníkmi na ulici Veľká strana, cintorínskej ulici 
a v obecnom parku pred školou plnia rôzne funkcie. Vydláždený pás na historickej ulici 
umožňuje rozšírenie priestoru pre zeleň v každej časti domu. Vydláždený pás na ulici vedúcej 
k cintorínu je doplnený odpočívadlami a lavičkami. Spojovací chodník, vedúci parkom, je 
prechádzkovou promenádou s posedením na námestíčku. Neoddeliteľnou súčasťou úprav sú 
bezbariérové úpravy všetkých dotknutých priestorov. Pri cintoríne sa nachádza aj 
rekonštruované a rozšírené parkovisko. Obecný park s námestíčkom, ktoré tvoria významnú 
súčasť obce tiež prešli zmenami. Ústredným miestom parku je námestíčko, ktoré slúži na 
posedenie občanov. Námestíčko s novými prvkami – kruhovou lavicou na betónovom múriku, 
parkové svietidlá, kvetinová skalka v strede obce. Na určenom mieste vstupu do parku, naproti 
zdravotnému stredisku, sú umiestnené informačné vitríny na novovydláždenej ploche. 
Inštalovaných bolo 6 parkových svietidiel. V rámci projektu boli upravené aj miestne 
komunikácie, a to vozovky na historickej ulici, tiež na cintorínskej ulici a čiastočne aj na území 
v blízkosti obecného parku. Z ciest boli odstránené staré asfaltové vrstvy a boli nahradené 
novou vrstvou. Projektom bolo takto upravených 1,125 km miestnych komunikácií v obci. 
Ďalšími prvkami, ktoré zvyšujú kvalitu života obyvateľov sú autobusové zastávky umiestnené 
pred kostolom a pred školou. Zastávky sú umiestnené v oboch smeroch. Nová čakáreň 
(prístrešok) je umiestnený na pôvodnom mieste mimo zastávky BUS, čakáreň je spoločná pre 
obe smery cestovania.  

 

 V máji 2011 bola úspešne ukončená i implementácia projektu “Revitalizácia verejných 
priestranstiev obce Podhájska“, ktorý bol realizovaný na základe zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku medzi obcou a Ministerstvom pôdohospodárstva, 
životného prostredia a regionálneho rozvoja SR. V roku 2010  bola zahájená realizácia projektu. 



RRA Nitra realizovala administratívnu stránku implementácie projektu, v rámci ktorej podala 
sedem žiadostí o platbu a dve monitorovacie správy a zároveň koordinovala jednotlivých 
aktérov projektu. Projekt bol financovaný z prostriedkov Regionálneho operačného programu. 
Výška nenávratného finančného príspevku predstavovala sumu 212 258,86 eur. 
V rámci projektu bola vykonaná výstavba chodníka, vybudovanie verejného osvetlenia, 
rekonštrukcia chodníkov, autobusovej zastávky, odvodňovacích priekop s priepustami, úprava 
verejnej zelene a prvkov drobnej architektúry. V súčasnosti je projekt ukončený po finančnej i 
po administratívnej stránke. 
Revitalizácia centra obce viedla k ďalšiemu rozvoju už existujúceho výrazného potenciálu pre 
cestovný ruch a k zlepšeniu úrovne života obyvateľov v obci. Územím realizácie projektu bola 
hlavná miestna komunikácia s námestíčkom. Na námestí je letné kino a záhradná reštaurácia. 
Projekt sa realizoval v katastrálnom území Svätuša. Vďaka projektu v obci vznikli 
zrekonštruované chodníky a prechody medzi domami občanov. Výstavba nového chodníka 
v obci výrazne zlepšila pohyb občanov a návštevníkov v obci a zvýšila ich bezpečnosť. Časť 
obce, ktorá má rušnú cestnú dopravu z titulu návštevnosti termálneho kúpaliska, realizáciou 
projektu začala spĺňať nároky na bezpečnosť peších účastníkov dopravy. Dôraz bol kladený 
tiež na zabezpečenie bezpečnosti dopravy v tejto časti obce, pribudlo trvalé dopravné značenie. 
K bezpečnosti občanov v obci prispievajú aj ďalšie prvky ako zábradlia medzi chodníkom 
a oplotením zo strany letného kúpaliska, zábradlia popri protipovodňových rigoloch a ochranné 
stĺpiky. K zvýšeniu bezpečnosti verejných priestranstiev prispievajú aj rekonštruované 
odvodňovacie priekopy s priepustami. V rámci celej upravovanej plochy je zabezpečený 
bezbrariérový prístup na chodníky čo prispieva k rovnosti príležitosti občanov.  
Významnou súčasťou projektu bola aj výstavba verejného osvetlenia. Verejné osvetlenie 
sprehľadnilo obec a zvýšilo bezpečnosť obyvateľov obce. Bolo inštalovaných 21 nových svetiel 
na Senčianskej a Kostolnej ulici. Okrem týchto prvkov, občanom slúži aj rekonštruovaná 
autobusová zastávka s čakárňou, či nové odpadové koše pozdĺž hlavnej ulice.  

 

 V priebehu roka 2011 začala s implementáciou svojho projektu aj obec Maňa. Projekt 
“Revitalizácia centra obce Maňa“ je realizovaný na základe schválených finančných 
prostriedkov z výzvy v rámci prioritnej osi 4. Regenerácia sídel z Regionálneho operačného 
programu. RRA Nitra spracovala žiadosť o nenávratný finančný prostriedok a počas roka 2011  
zabezpečovala externý manažment projektu. Nenávratný finančný príspevok poskytnutý pre 
obec je schválený vo výške 664 639 Eur. V auguste roku 2011 bol projekt vecne ukončený, 
posledná žiadosť o platbu bola podaná dňa 13.12.2011. RRA vypracovala v rámci projektu dve 
monitorovacie správy a štyri žiadosti o platbu. V roku 2012 je predpoklad i finančného 
ukončenia projektu. V rámci projektu bolo realizovaných 8 stavebných objektov. Šesť 
stavebných objektov predstavovalo novú výstavbu (drobná architektúra, verejná zeleň, umelý 
potok, verejné osvetlenie, autobusové zastávky, chodníky a vydláždené plochy). Rekonštrukcia 
sa týkala častí vydláždených plôch a miestnej komunikácie.  
V rámci projektu sa realizovala výstavba autobusových zastávok, nového verejného osvetlenia, 
vybudovanie chodníkov, umelého potoka, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 
a vytvorenie centra obce bohatého na verejnú zeleň s prvkami drobnej architektúry.  
Projektom sa vyriešil prístup k obecnému úradu novým spôsobom, tiež napojenie na hlavnú 
cestu a úprava parčíka pred obecným úradom. Pri projekte je významným prvkom dôraz na 
pôvodný obraz obce a tiež aj výrazný ohľad na kultúrno-historické pamiatky. Na dôležitosti 
získalo aj lepšie prepojenie zariadení občianskej infraštruktúry v centre obce. Uvedenými 
prvkami a zlepšením kvality spomínaného priestoru obec očakáva zvýšenie záujmu 
potenciálnych záujemcov.  

 



 Projekt “Obecný úrad- zmena v užívaní stavby malotriednej školy“ vypracovala RRA Nitra 
v roku 2009 na základe výzvy z Programu rozvoja vidieka 2007-2013. V tomto roku bola 
zahájená realizácia projektu, v marci 2011 bola fyzická realizácia ukončená. RRA Nitra 
zabezpečila administratívnu stánku implementácie projektu, v rámci ktorej podala dve žiadosti 
o platbu a jednu monitorovaciu správu. Projekt zahŕňal kompletnú rekonštrukciu budovy 
obecného úradu a úpravu jeho vnútorných priestorov. Súčasťou obecného úradu je aj Kultúrny 
dom. Projekt bol financovaný z Programu rozvoja vidieka - výška nenávratného finančného 
príspevku predstavovala 282 396,25 eur.  
Základom projektu bola komplexná rekonštrukcia budovy bývalej malotriednej základnej školy, 
ktorá tvorí obecný majetok. Súčasťou rekonštrukcie je aj okolie bývalej školy. Budova po 
ukončení projektu bude mať nové využitie: bude v nej sídliť obecný úrad a knižnica, vznikne 
spoločenská sála a priestor na zasadaciu miestnosť. Fyzická realizácia projektu v roku 2010 
postúpila a priestory sa postupne rekonštruujú aby mohli slúžiť svojmu nového účelu. Význam 
projektu spočíva vo vytvorení nového priestoru pre výkon samosprávy, zvýšení záujmu o dianie 
a život v obci. Spolu s využívaním priestorov knižnice prispeje aj k rozvoju vzdelanosti v obci. 
Do budovy je vybudovaný bezbariérový prístup. Prostredníctvom úpravy okolia dôjde 
k prepojeniu tejto verejnej ustanovizne so susediacim kostolom a kaplnkou, čím sa vytvorí 
príjemné prostredie pre stretávania sa občanova ich oddychové aktivity v obci.  
 
 

 V priebehu prvého polroka 2011 začala RRA Nitra študovať podklady k projektu “Zmena 
existujúceho obecného úradu a kultúrneho domu prestavbou – obec Podlužany“.  Napriek 
tomu, že agentúra nespracovávala žiadosť o nenávratný finančný prostriedok, na základe 
odporúčania bola oslovená obcou Podlužany a v súlade s podpísanou zmluvou zabezpečuje 
externý manažment pri implementácií projektu. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 
216 144,97 eur, nenávratný príspevok bol schválený v rámci Programu rozvoja vidieka. 
Predmetom projektu je prestavba obecného úradu a kultúrneho domu a úprava vonkajšieho 
prostredia. V súčasnosti je v procese hodnotenia posledná žiadosť o platbu a záverečná 
monitorovacia správa projektu.  
Projektom sa zabezpečila komplexná prestavba kultúrneho domu v obci a vykonali sa zmeny aj 
na obecnom úrade. Pri prestavbe kultúrneho domu sa uskutočnili mnohé vnútorné aj vonkajšie 
úpravy. Vnútornými úpravami boli najmä prestavba pódia, výmena elektroinštalácie, výmena 
podláh, obnovená vnútorná omietka, obnovená vonkajšia omietka, zavedenie zatepľovacieho 
systému, výmena dverí.  
Tiež sa uskutočnili exteriérové úpravy pred Kultúrnym domom. Nová dlažba, obrubníky, lavičky 
v parku a tiež aj parkové kvetináče skrášlili okolie kultúrneho domu ako aj obecného úradu. 
V budove KD sa obnovila aj kuchyňa a jej zariadenie čím sa lepšie prispôsobila používaniu 
počas rôznych kultúrnych akcií. Pri realizácii projektu boli na obecný úrad zakúpené aj počítače, 
ktoré majú občanom obce zabezpečiť prístup na internet.  
V priebehu realizácie projektu sa uskutočnili aj zmeny, ktoré viedli k zvýšeniu kvality 
realizovaného projektu. Vymenili sa niektoré materiály, ako napr. zámková dlažba sa nahradila 
mrazuvzdornou, oceľové zárubne boli nahradené obložkovými zárubňami, PVC podlahy boli 
nahradené keramickou dlažbou a podobne.  
Realizáciou projektu sa vytvoril veľmi príjemný priestor pre stretávanie sa občanov obce pri 
rôznych kultúrnych zážitkoch.  
 
 

 RRA Nitra pokračovala v spolupráci s MAS Združenia Termál i po schválení Žiadosti o dotáciu 
z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu  implementácie Integrovanej 
stratégie miestneho rozvoja pre Miestnu akčnú skupinu Združenia Termál. Na základe 



podpísanej zmluvy s MAS Združenia Termál zabezpečovala funkciu manažéra MAS Združenia 
Termál. Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov finančného nástroja Nitrianskeho 
samosprávneho kraja LEADER 2 bol schválený vo výške 28 998 eur. Dotácia bola využitá 
v území MAS Termál do konca roka na rozvoj jej územia. Zo získanej dotácie bolo do konca 
roka 2011 podporených šesť projektov v území Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál 
(MAS ZT) konkrétne v obciach Čechy, Hul, Podhájska, Bardoňovo, Pozba a Dedinka. Projekty 
boli zamerané na úpravu verejných priestranstiev a oddychových zón. Celková suma 
vynaložených finančných prostriedkov na projekty bola 40 708,54 eur, príspevok zo zdrojov 
NSK bol vyčerpaný vo výške 28 992,62 eur.  
RRA Nitra v rámci externého manažmentu pre MAS zabezpečovala administratívnu stránku 
fungovania MAS, prípravu žiadosti o dotáciu, vyhlásenie výzvy, poradenstvo pri príprave 
projektových zámerov, príjem projektov, asistenciu počas procesu hodnotenia projektov 
a administratívnu stránku implementácie a kontroly počas procesu realizácie projektov v území 
MAS podľa podmienok a usmernení, ktoré sú dané Nitrianskym samosprávnym krajom ako 
donorom a poskytovateľom dotácie. RRA Nitra bola tiež nápomocná pri spracovaní záverečnej 
správy o využití dotácie NSK pre územie MAS ZT a pri spracovaní monitorovacích indikátorov. 
RRA Nitra ako manažment MAS ZT bola nápomocná pri príprave projektov konečných 
užívateľov prostredníctvom konzultácií a poradenstva.  
Záverom je možné skonštatovať, že RRA Nitra na základe zmluvy podpísanej z MAS ZT: 
- zabezpečovala externý manažment pre MAS Združenia Termál, asistenciu pri implementácií, 
monitoringu i projektovom manažmente, 
- pripravila žiadosť o dotáciu z NSK a poskytovala poradenský servis v súvislosti s prípravou 
jednotlivých projektov konečných užívateľov z územia MAS ZT, 
- napomáhala šíreniu informácií, publicite a komunikácií v súvislosti s implementáciou 
schváleného projektu v území MAS ZT, 
- intenzívne spolupracovala a komunikovala s organizáciami v území MAS ZT. 
V roku 2011 boli v území MAS Združenia Termál zrealizované tieto konkrétne projekty 
v nasledovných obciach: Bardoňovo, Pozba, Dedinka, Podhájska, Hul, Čechy.  
V obci Bardoňovo v rámci implementácie projektu bola realizovaná inštalácia detského ihriska 
a úprava priľahlého verejného priestoru – bol vytvorený bezpečný a estetický kútik pre 
posedenie mamičiek s deťmi ale i ostatných obyvateľov obce, boli osadené nové hracie prvky, 
upravené verejné priestranstvo, vytvorené oplotenie kvôli bezpečnosti detí a osadené lavičky 
a smetné koše.  
V obci Pozba implementáciou projektu došlo k oživeniu verejného priestranstva, bola 
zrealizovaná výsadba zelene, drobných drevín a kríkov a rekonštrukcia chodníka čím došlo 
k vytvoreniu príjemnej zelenej zóny v obci.  
V obci Dedinka v rámci implementácie projektu bola realizovaná inštalácia detského ihriska 
a úprava priľahlého verejného priestoru – bol vytvorený bezpečný a estetický kútik pre hru detí, 
boli osadené nové hracie prvky a upravený terén vytvorenej oddychovej zóny.  
V obci Podhájska implementáciou projektu bolo komplexne upravené verejné priestranstvo, 
v rámci aktivít projektu bol upravený terén, vybudované detské ihrisko, vybudovaný chodníček, 
vysadená zeleň (stromy, kry tráva), popri chodníčku boli osadené lavičky. 
V obci Hul realizáciou projektu bola vytvorená oddychová a zelená plocha v rámci verejného 
priestranstva pri železničnej stanici, došlo k úprave a vyčisteniu terénu, vysadeniu zelene 
(stromy, kry tráva a realizácií chodníka zo zámkovej dlažby 
V obci Čechy v rámci implementácie projektu bola realizovaná modernizácia detského ihriska 
a priľahlého verejného priestoru – išlo o odstránenie starých hracích prvkov, úpravu povrchu 
ihriska, osadenie nových hracích prvkov a osadenie oplotenia kvôli bezpečnosti detí.  
 
 



Záver: 
 
V sledovanom období roka 2011 sa RRA Nitra zameriavala najmä na úspešné zavŕšenie implementácie 
úspešných projektov ale podieľala sa i na príprave nových žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 
RRA Nitra naďalej pokračovala v poskytovaní poradenstva a konzultácií, v metodickom usmerňovaní 
potenciálnych žiadateľov o NFP a v spracovaní a aktualizácií databáz o území v svojej pôsobnosti tak 
ako jej to vyplýva s podpísaných zmlúv s MDVRR SR, s NSK ale i na základe požiadaviek z územia jej 
pôsobnosti. RRA Nitra tiež pokračovala v budovaní partnerstiev v území svojej pôsobnosti 
a pokračovala v nadviazanej regionálnej a medzinárodnej spolupráci. 
 
 

 
 
V Nitre, december 2011                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Niektoré z projektov zrealizovaných v území Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál v roku 2011 
s využitím finančného nástroja Leader Nitrianskeho samosprávneho kraja za asistencie regionálnej 
rozvojovej agentúry Nitra 
 
 
 

 
 

Skultivované verejné priestranstvo s detským kútikom v obci Podhájska 

 

 

                              
 

                             Park s vybudovaným priestorom pre deti a mamičky v obci Bardoňovo 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prezentácia Ing Ľudmily Mikitovej o RRA Nitra a jej aktivitách odznela  
na konferencií „Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja na  
regionálnej a miestnej úrovni“  dňa 25.10.2011 v Nitre, 
spoluorganizátorom konferencie bola RRA Nitra 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výsledky technickej pomoci RRA Nitra pri príprave a realizácií projektov  viditeľné v území 
 
 
 

 
 
Finálny pohľad na zrevitalizované centrum obce Maňa  
 
 
 
 

                   
 
Obec Podlužany – prestavba obecného úradu a kultúrneho domu 


