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RRA Nitra v roku 2012 napĺňala 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. Veľa aktivít je riešených kontinuálne 
z predchádzajúcich rokov a je predpoklad ich 
následného pokračovania v ďalšom roku, čo je 
odrazom kvalitnej práce RRA Nitra v regióne. 
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RRA Nitra pokračovala v plnení úlohy 
regionálneho informačného centra a poskytovala 
poradenstvo a konzultácie v súvislosti 
s implementáciou NSRR a jeho operačných 
programov v aktuálnom programovacom období 
2007-2013. Zároveň agentúra sprostredkovávala 
i relevantné informácie o ďalších možnosti 
čerpania nenávratných finančných zdrojov na 
projektové zámery podľa požiadaviek z územia 
svojej pôsobnosti.

(1) poSkytovanie poradenStva a budovanie informačného SyStému 

V priebehu roka 2012 RRA Nitra poskytla celkom 407 
konzultácií. Najviac konzultácií bolo poskytnutých 
organizáciám verejného sektora, čo tvorí až 89 % 
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 9 % z celkového objemu poskytnutých 
konzultácií. Najmenej konzultácií poskytla RRA Nitra 
tretiemu sektoru (2%). 
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, 
Višegrádsky fond), o národných zdrojoch financovania 
(Ministerstvo školstva SR, 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 Európa pre občanov). 
V neposlednom rade boli poskytnuté i informácie 
o možnosti financovania zo zdrojov Nitrianskeho 
samosprávneho kraja (LEADER NSK2, ďalšie 
dotácie) a o možnostiach financovania z finančných 
mechanizmov konkrétne švajčiarskeho a nórskeho. 
Konzultácie boli poskytované aj študentom SPU a UKF 
v Nitre. 
V nasledovnej tabuľke je zobrazený stručný prehľad 
konzultácií podľa formy poskytnutej konzultácie 
a sektora, z ktorého bola informácia vyžiadaná 
a poskytnutá: 

rok 2012 počet %

Formou elektronickej mailovej komunikácie pre:

- verejný sektor 112 27
- súkromný sektor 14 3,4
- tretí sektor 2 0,5
Poskytovaním osobných konzultácií pre:
- verejný sektor 95 23
- súkromný sektor 8 1,96
- tretí sektor 2 0,5
Formou telefonickej komunikácie pre:
- verejný sektor 159 39,96
- súkromný sektor 15 3,68
- tretí sektor 0 0



RRA Nitra sa v sledovanom období podieľala na 
dvoch konferenciách zameraných na problematiku 
rozvoja regiónov formou odborných prezentácií, 
v ktorých zároveň sprostredkovávala informácie 
o svojej činnosti a službách, ktoré poskytuje pre 
organizácie zo svojho územia.
Na  základe pozvania riaditeľa Regionálnej 
rozvojovej agentúry Slavónie a Baranje z Chorvátska 
sa zástupkyňa RRA Nitra zúčastnila medzinárodnej 
konferencie “Regionálny rozvoj v novej európskej 
perspektíve: príležitosti, výzvy a osvedčené 
postupy pre panónske Chorvátsko“ v januári 2012 
v chorvátskom Osijeku. V druhom bloku konferencie - 
Využívanie štrukturálnych fondov a kohézneho fondu 
odznela prezentácia pod názvom “Regionálny rozvoj 
v novej európskej perspektíve: príležitosti, výzvy 
a príklady dobrej praxe pre panónske Chorvátsko“, 
v rámci ktorej bola predstavená Regionálna rozvojová 
agentúra Nitra a jej aktivity. Zástupkyňa RRA Nitra 
sprostredkovala účastníkom konferencie skúsenosti 
s čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov. Záujem zo strany chorvátskych účastníkov 
bol najmä o konkrétne príklady úspešne pripravených 
a zrealizovaných projektov z praxe. Prínosom boli pre 
nich boli i informácie o úlohe regionálnych rozvojových 
agentúr pri čerpaní finančných prostriedkov z EÚ a pri 
zabezpečovaní regionálneho rozvoja na Slovensku. 
Zástupkyňa RRA Nitra odprezentovala štruktúru 
a funkciu Integrovanej siete regionálnych rozvojových 
agentúr, ktorá združuje regionálne rozvojové agentúry 
na Slovensku a je v gescii Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. V rámci 
programu vystúpili so svojimi odbornými príspevkami 
prednášajúci z Litvy, Maďarska, Slovinska, 
Holandska, Talianska ale i zástupcovia miestnych 
chorvátskych organizácií. Predmetom konferencie 
bolo zdieľanie skúseností z realizácie regionálneho 
rozvoja starých i nových členských štátov EÚ v 
oblasti politického rámca, legislatívy a manažérskych 
štruktúr, zrekapitulovanie kapacít vybudovaných na 
národnej, regionálnej i lokálnej úrovni v Chorvátsku 
a ich očakávania ohľadne prístupového procesu 
Chorvátska do EÚ, porovnanie kapacít v Chorvátsku 
s ďalšími krajinami za účelom lepšej absorpcie 
fondov a vyrovnaného rozvoja, výmena skúseností 
a názorov ako spolupracovať tak, aby bol dosiahnutý 
efektívny informačný tok, koordinácia, plánovanie 
a vytváranie spoločných projektov a ich efektívna 
implementácia. Témy boli prezentované expertmi 
z oblasti regionálnej politiky a regionálneho rozvoja zo 
starých i nových členských štátov ale i chorvátskymi 
expertmi. Konferencia súvisela s aktuálnou témou, 
konkrétne vstupom Chorvátska do Európskej únie. 

Druhá prezentácia na tému „Princípy spolupráce 
v rámci verejno-súkromného partnerstva a ich dopad 
na územie“ odznela v rámci regionálnej konferencie 
Nitriansky vidiek 2012 konanej dňa 27.06.2012 

v Hontianskej Vrbici. Zástupkyňa RRA Nitra v rámci 
prezentácie sprostredkovala informácie ohľadne 
úspešnej spolupráce agentúry a Miestnej akčnej 
skupiny Termál a prístupe Leader. 

V rámci spolupráce RRA Nitra a MAS Združenia 
Termál  RRA Nitra v roku 2012 organizačne pripravila 
dva semináre. Boli zamerané špecificky pre starostov 
z územia MAS ZT a v rámci nich boli sprostredkované 
informácie o podmienkach dotácii poskytnutých 
z rozpočtu NSK prostredníctvom finančného nástroja 
LEADER2 NSK2 a ich využití pre rozvoj územia 
v roku 2012. Uskutočnili sa 30.3.2012 a  7.7. 2012 
v Nitre.   

RRA Nitra v roku 2012 pokračovala v spracovávaní 
a aktualizácií databáz svojho územia, ktoré boli 
zamerané na poskytnutie reálneho a aktuálneho 
prehľadu o miestnych zdrojoch. Informácie boli 
zozbierané na základe intenzívnej komunikácie 
s dotknutými organizáciami a v rámci nasledovných 
databáz: 
- sumárny prehľad projektov schválených v roku 2011 
z Regionálneho operačného programu na území 
Nitrianskeho samosprávneho kraja    
- sumárny prehľad projektov schválených v roku 2011 
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 a nadväzovali na 
databázy spracované RRA Nitra v predchádzajúcom 
roku, takže podklady boli spracované za roky 2008 
až 2011.
- databáza Rozvojový potenciál NSK 
RRA Nitra opäť v roku 2012 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 štvrťročne na základe informácií od 
jednotlivých obcí.       
- databáza ukazovateľov z úrovne NUTS4 a NUTS3 
pre potreby hodnotenia Národnej stratégie 
regionálneho rozvoja SR
V roku 2012 RRA Nitra spracovala databázu 
ukazovateľov hodnotiacich Nitriansky samosprávny 
kraj a okres Nitra pre evaluáciu Národnej 
stratégie regionálneho rozvoja SR v spolupráci 
s Nitrianskym samosprávnym krajom. Ukazovatele 
boli vypracované za roky 2011 a 2012 i s grafickým 



výstupom a dopĺňali časový rad od roku 2005 
vypracovaný RRA Nitra v predchádzajúcom roku. 
Ide o ukazovatele demografického charakteru, 
sociálneho charakteru, bytového fondu a technickej 
vybavenosti, ekonomického charakteru, 
organizačnej štruktúry a životného prostredia.  Na 
základe týchto číselných informácií bola pre NSK 
spracovaná Správa o napĺňaní priorít Národnej 
stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
za okres Nitra a dokument Plnenie ukazovateľov pre 
hodnotenie a napĺňanie strategického cieľa na úrovni 
NUT 3 – VÚC Nitriansky samosprávny kraj. 
- databáza miestnej dátovej základne pre MDVRR 
za rok 2012 pre okresy Nitra a Šaľa
V roku  2012 RRA Nitra spracovala pre MDVRR 
sumár vybraných ukazovateľov pre zhodnotenie 
územia vo svojej pôsobnosti v súlade s podpísanou 
zmluvou medzi RRA Nitra a MDVRR SR.

Nakoľko RRA Nitra sa v bežnej každodennej praxi 
neustále stretáva s otázkami ohľadne možností 
financovania rozvojových zámerov z územia svojej 
pôsobnosti a s otázkami prípravy a implementácie 
kvalitných projektov, je nevyhnutné, aby sa jej 
zamestnanci neustále vzdelávali. Získané informácie 
sprostredkúvajú organizáciám z územia svojej 
pôsobnosti v rámci poskytovaného konzultačného 
a poradenského servisu.

Zamestnanci RRA Nitra sa i v roku 2012 zúčastnili 
dvoch školení: “Implementácia štrukturálnych fondov  
v programovom období 2007 - 2013 pre zástupcov 
RRA II“ v Žiline a “Implementácia štrukturálnych 
fondov  v programovom období 2007 - 2013 pre 
zástupcov RRA III“ na Šírave organizovaných 
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR pre RRA zaradené do nimi vytvorenej 
Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr. 
 

V rámci zvyšovanie odbornosti zamestnankyňa RRA 
Nitra absolvovala v dňoch 5. až 7. decembra 2012 
certifikačný kurz Prince 2 PRINCE 2 Foundation, 
nakoľko problematika projektového manažmentu je 
každodennou súčasťou náplne práce v agentúre. 
PRINCE2 Foundation je intenzívny certifikačný kurz 
projektového manažmentu. Jeho cieľom bolo objasniť 
účastníkov s filozofiu tejto metodiky a pripraviť ich na 
medzinárodne platnú certifikačnú skúšku PRINCE2 
Foundation. Kľúčovým prvkom je procesný model 
PRINCE2, vysvetlenie jeho stavby, prepojenia 
projektových aktivít, rolí a riadiacich produktov. Kurz 
PRINCE2 Foundation je určený pre projektových 
manažérov, vedúcich tímov, projektových 
koordinátorov a všetkých, ktorí riadia projekty alebo 
sa na nich podieľajú. Kurz  je možné absolvovať 
v slovenskom i cudzom jazyku. Hmatateľným 
výstupom kurzu je medzinárodne uznávaný certifikát. 
Neoceniteľným prínosom pre odborníkov z oblasti 
regionálneho rozvoja pracujúcich na rôznych 
projektoch a disponujúcich množstvom praktických 
skúseností bolo získanie ďalších informácií a iný uhol 
pohľadu na prácu takú rôznorodú a s takým širokým 
záberom ako projektový manažment nesporne je. 
Zaujímavé je i porovnanie praktických skúsenosti 
a teoretických základov metodiky PRINCE2. 

ÚčAsTNíci kuRzu koNzulTujÚ 
s lekToRoM A PoRovNávAjÚ 
PRAkTické vedoMosTi s 
TeoReTickýMi záklAdMi 
MeTodiky PRiNce2

(1) poSkytovanie poradenStva a budovanie informačného SyStému 



(2) podpora vytvárania regionálnych i cezhraničných partnerStiev

iNovATívNe A NeTRAdičNé RiešeNie 
RekoNšTRukcie AuTobusovej zAsTávky  
s využiTíM PRvkov ľudovej TvoRivosTi  
A ARchiTekTÚRy v obci RAdAvA

Daný sumár aktivít RRA Nitra je naplnený najmä 
prostredníctvom príprav konkrétnych projektov 
so zahraničnými partnermi, ktoré sú zamerané 
na sieťovanie a spoluprácu relevantných aktérov 
v území ale i prostredníctvom nadväzovania nových 
kontaktov v zahraničí. RRA Nitra sa tiež podieľa na 
podpore práce verejno-súkromného partnerstva 
prostredníctvom spolupráce s Miestnou akčnou 
skupinou Združenia Termál ale nezanedbáva ani 
spoluprácu s partnerskými organizáciami v rámci 
svojho územia pôsobnosti za účelom usmerňovania 
miestneho rozvoja. Významná časť aktivít RRA 
Nitra je zameraná na podporu komplexného rozvoja 
regiónu prostredníctvom prípravy a realizácie  
projektov zabezpečujúcich prílev investícií do regiónu 
ale nemenej dôležitá súčasť práce je rozvíjanie 
lokálnej, regionálnej a medzinárodnej spolupráce 
s cieľom budovať partnerstvá, ktoré pomôžu pri 
ďalšom hospodárskom i sociálnom rozvoji regiónu 
v pôsobnosti RRA Nitra.

sPoluPRácA s MAďARskoM
Regionálna rozvojová agentúra Nitra v spolupráci 
s hlavným projektovým partnerom Západnou 
zadunajskou regionálnou rozvojovou agentúrou z 
Maďarska a Regionálnou rozvojovou agentúrou 
Topoľčiansko realizovala projekt HUSKI Maďarsko 
slovenská iniciatíva pre trvalo udržateľnú sieť 
spolupráce v rokoch 2009 a 2010 zameraný na 
vytvorenie základov pre spoluprácu v prihraničných 
regiónoch v aktuálnom programovom období. Do 
tohto obdobia sa datuje začiatok spolupráce 
s maďarskou RRA. Na základe úspešnej spolupráce 
a pozitívneho ohlasu na výsledky tohto projektu bol 
spracovaný projekt HUSKI II pod názvom “Maďarsko 
slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť“, 
ktorý nadväzuje na výsledky ukončeného projektu 
HUSKI avšak jeho zameranie je orientované viac 
na strategické plánovanie a prípravu podkladov 
pre ďalšie programové obdobie EÚ. Žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok pre projekt HUSKI 
II bola podaná v rámci štvrtej  výzvy programu 
cezhraničnej spolupráce v októbri 2011. V procese 
hodnotenia projekt uspel. Na slovenskej strane je 
hlavným cezhraničným partnerom RRA Nitra, ďalšími 
partnermi sú Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský 
samosprávny kraj a Regionálna rozvojová agentúra 
Hlohovec - Piešťany. Maďarskými projektovými 
partnermi sú Centrálna zadunajská regionálna 
rozvojová agentúra a hlavný projektový partner, 
pri ktorom nastala zmena. Pôvodnú organizáciu 
Západnú zadunajskú regionálnu rozvojovú agentúru 
po odsúhlasení Spoločným technickým sekretariátom 
nahradila Západná zadunajská regionálna rozvojová 
spoločnosť, čo bolo i dôvodom posunutia dátumu 
začatia projektu na prvý štvrťrok roku 2013. 
Prípravné stretnutie projektových partnerov sa 
uskutočnilo v Komárne  dňa 28.novembra 2012 za 

účasti projektových manažérov všetkých zapojených 
organizácií. Hlavnou náplňou stretnutia bolo 
dohodnúť všetky podrobnosti tak aby zabezpečili 
bezproblémové zahájenie implementácie projektu. 
Predpokladaný dátum podpisu partnerskej dohody je 
január 2013, následne bude riešený podpis Zmluvy 
o nenávratnom finančnom príspevku. Väčšia časť 
aktivít projektu prebehne v roku 2013. V najbližšom 
období sa teda predpokladá zintenzívnenie 
spolupráce s maďarskými projektovými partnermi ale 
i s ďalšími organizáciami z Maďarska, ktoré budú do 
projektu zainteresované.  

sPoluPRácA s MiesTNou AkčNou 
skuPiNou zdRužeNiA TeRMál A s českou 
RePublikou
RRA Nitra sa podieľala na rozvoji regiónu i 
prostredníctvom práce s verejno-súkromným 
partnerstvom - Miestnou akčnou skupinou Združenia 
Termál (MAS ZT). RRA Nitra sa zameriavala na 
asistenciu združeniu Termál pri implementácií ich 
stratégie a usmerňovaní jeho rozvoja. Začiatky 
spolupráce RRA Nitra a MAS spadajú do roku 
2011. Čo sa týka výsledkov spolupráce RRA Nitra 
a MAS ZT  v roku 2012 môžu byť rozdelené do 
viacerých úrovní a v priebehu celého roka boli 
realizované rôznorodé aktivity. V rámci výziev na 
získanie podpory z finančného nástroja LEADER 
NSK 2 RRA Nitra pripravila dve žiadosti o dotáciu, 
pričom jedna žiadosť bola zameraná na získanie 
dotácie pre projekty konečných užívateľov z územia 
MAS a pre získanie financií na prevádzku MAS. 
Druhá žiadosť o dotáciu bola zameraná na podporu 
spolupráce s partnerskou Miestnou akčnou skupinou 
Región Haná z Českej republiky a na spracovanie 
propagačných materiálov. Zo získaných dotácií bolo 
v roku 2012 podporených päť projektov v obciach 
Trávnica, Maňa, Dolný Ohaj, Veľké Lovce a Radava 
zameraných z väčšej časti na zveľadenie verejných 



priestranstiev a oddychových zón v obciach. V rámci 
druhej dotácie MAS Termál spracovala cudzojazyčné 
propagačné materiály (baner, farebnú brožúru 
i drobné propagačné predmety) a prebehli podporné 
aktivity pre upevnenie spolupráce MAS ZT a MAS 
región Haná (MAS RH) z Čiech. Prínosom realizácie 
a implementácie danej aktivity bolo zíntenzívnenie 
spolupráce s Miestnou akčnou skupinou Región 
Haná, ktorá má status MAS schválenej v rámci 
Programu rozvoja vidieka v Čechách. Projekt bol 
realizovaný na základe už existujúcej Zmluvy 
o partnerstve a spolupráci pre prípravu a realizáciu 
projektov spolupráce podpísanej MAS Región Haná, 
o.s. (MAS RH) a MAS Združenia Termál (MAS ZT). 
V rámci realizovaných stretnutí došlo k výmene 
informácií, projektových zámerov a kontaktov 
organizácií z Čiech a Slovenska. Nadviazaný bol 
kontakt i s ďalšou MAS – MAS Bystrička z Čiech ako 
základ pre ďalšie spoločné aktivity.
V rámci sprievodného programu pre širšiu verejnosť 
na konferencii “Leader v nitrianskom kraji ako nositeľ 
rozvoja vidieka“, ktorá sa konala 17. októbra 2012 
v kaštieli v Mojmírovciach MAS ZT  prezentovala 
remeselné a regionálne produkty zo svojho územia 
spolu s ďalšími miestnymi akčnými skupinami 
z územia NSK. Príprava sprievodného programu 
konferencie bola zrealizovaná formou spolupráce 
RRA Nitra, Miestnych akčných skupín z územia NSK 
a NSK. 
Spolupráca RRA Nitra, NSK a MAS ZT sa prejavila 
i pri príprave na ďalšie programové obdobie 2014 
– 2020 v oblasti rozvoja vidieka a prístupu Leader. 
V priebehu roka 2012 prebehli viaceré stretnutia 
iniciované NSK, na ktorých sa zúčastnili i zástupcovia 
MAS a RRA Nitra. 
Čo sa týka krátkodobých cieľov MAS ZT  plánuje 
v roku 2013 riešiť stav cyklotrás vo svojom území opäť 
v spolupráci s RRA Nitra i Nitrianskym samosprávnym 
krajom. Základy tejto aktivity boli položené už v roku 
2012 na stretnutiach NSK, MAS ZT a RRA Nitra, kde 
bola daná problematika riešená. 

sPoluPRácA s choRváTskoM
V rámci aktivít nadväzovania kontaktov a podporovania 
medzinárodnej spolupráce sa zástupkyňa RRA Nitra 
zúčastnila medzinárodnej konferencie “Regionálny 
rozvoj v novej európskej perspektíve: príležitosti, 
výzvy a osvedčené postupy pre panónske 
Chorvátsko“ v januári 2012 v chorvátskom Osijeku 
na  základe pozvania riaditeľa Regionálnej rozvojovej 
agentúry Slavónie a Baranje z Chorvátska. RRA Nitra 
prezentovala účastníkom konferencie skúsenosti 
s čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov. Záujem zo strany chorvátskych kolegov bol 
najmä o konkrétne príklady úspešne pripravených a 
zrealizovaných projektov z praxe. Prínosom boli pre 
nich i informácie o úlohe regionálnych rozvojových 

agentúr pri čerpaní finančných prostriedkov z EÚ 
a pri zabezpečovaní regionálneho rozvoja na 
Slovensku. Pred i po konferencií prebehli viaceré 
pracovné stretnutia za účelom nadviazania kontaktov 
a vybudovania základov spolupráce chorvátskych 
organizácií ale i zástupcov Osijecko – baranjskej 
župy v Chorvátsku s RRA Nitra. Získané kontakty 
sú základom pre budúcu spoluprácu či už za účelom 
vytvorenia budúcich projektových partnerstiev alebo 
prípadne pre iné obojstranne prospešné aktivity.

sPoluPRácA s NiTRiANskyM 
sAMosPRávNyM kRAjoM A so 
švAjčiARskoM
V roku 2012 v Nitrianskom samosprávnom kraji 
prebiehala prípravná fáza aktivity, ktorej cieľom 
je pozdvihnúť návštevnosť zariadení vidieckeho 
cestovného ruchu v NSK. Ide o zavedenie certifikácie 
zariadení vidieckeho cestovného ruchu. Pri príprave 
systému certifikácie boli a sú zainteresovaní dôležití 
aktéri regionálneho rozvoja z územia NSK. Teoretickú 
časť systému vytvárala Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, katedra regionalistiky a rozvoja 
vidieka v spolupráci s regionalistami z Univerzity 
Konštantína Filozofa. Na základe vypracovanej 
koncepcie vznikol systém, ktorého základom je 
nezávislá certifikačná komisia či kontrolóri. RRA 
Nitra bude v systéme tvoriť zložku administratívnej 
podpory ako sekretariát certifikačného orgánu pre 
Nitriansky kraj. V rámci certifikačného systému bol 
vytvorený systém hodnotenia ubytovacích zariadení, 
spoločný rámec pre ich hodnotenie a zaradenie 
do systému. Ubytovacím zariadeniam vidieckeho 
cestovného ruchu v NSK bude ponúknutá možnosť 
spoločnej značky kvality. Zariadenie, ktoré bude mať 
pridelenú značku kvality bude ľahko identifikovateľné 
návštevníkmi, ktorí budú vedieť pomerne presne 
určiť, čo môžu od ubytovacieho zariadenia očakávať. 
V prípade úspešnosti pilotného projektu je tu možnosť 
rozšíriť ho na územie celej Slovenskej republiky. 
Realizácia tohto systému si vyžaduje vytvorenie: 
1. certifikačného orgánu (komisie), ktorý bude 
rozhodovať o pridelení značky kvality, 2. sekretariátu 
certifikačného orgánu, ktorý bude zabezpečovať 
administratívnu stránku fungovania certifikačného 
orgánu (príprava rôznych podkladov pre certifikačnú 
komisiu), 3. sieť nezávislých kontrolórov v území, 
ktorí budú vykonávať kontrolu ubytovacích zariadení 
a navrhovať zaradenie ubytovacích zariadení do 
systému hodnotenia pridelenie značiek kvality, 4. 
nadviazať spoluprácu s kontaktnými bodmi v území 
– MAS, 5. v neposlednom rade bude potrebné 
motivovať podnikateľov v oblasti cestovného ruchu 
k zapojeniu sa do systému hodnotenia. Niektoré 
kroky už prebehli, niektoré sú ešte v procese 
realizácie alebo dokonca prípravy. RRA Nitra bude 
plniť úlohu sekretariátu certifikačnej komisie, čo po 
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schválení zo strany NSK bude zakomponované 
i v jej stanovách. Fungovanie hodnotiaceho systému 
bude mať pod záštitou Nitriansky kraj, ktorý ho bude 
mať zakotvený aj vo svojich VZN. Zainteresované 
sú nasledovné odbory NSK: odbor zahraničných 
vzťahov a cestovného ruchu, odbor strategických 
činností. Reálne prepojenie na územie je zárukou 
skvalitňovania systému. 
RRA Nitra sa v nadväznosti na vyššie popísanú 
rozbehnutú aktivitu rozhodla v roku 2012 zahájiť 
prípravu projektu v rámci Švajčiarskeho finančného 
mechanizmu, ktorého realizácia poskytne možnosť 
obohatenia systému vytvoreného NSK o zahraničné 
skúsenosti a know-how. V prípade schválenia 
pripraveného projektu dôjde k prenosu know-how zo 
švajčiarskych inštitúcií, a to švajčiarskej univerzity 
Hochschule Luzern (Inštitút turizmu) a  švajčiarskej 
organizácie vidieckeho cestovného ruchu, s ktorými 
bola nadviazaná spolupráca v rámci prípravy 
projektu. Inštitút Turizmu pôsobí v rámci univerzity 
Hochschule Luzern. Univerzita Hochschule Luzern 
je verejnou švajčiarskou univerzitou. V rámci 
univerzity pôsobí 5 katedier: techniky, ekonomiky a 
obchodu, sociálnej práce, umenia a dizajnu a hudby. 
Poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské 
štúdium. Vykonáva štúdie certifikačných systémov, 
je projektovým partnerom viacerých európskych 
krajín práve v oblasti certifikačných systémov, 
spolupracuje so švajčiarskou asociáciou pre vidiecky 
cestovný ruch v oblasti hodnotenia certifikačných 
systémov. Účasťou na aktivitách projektu získa 
RRA Nitra nezastupiteľné skúsenosti, ktoré môže 
aplikovať pri svojej činnosti  sekretariátu certifikačnej 
komisie a administratívnom zabezpečení aktivít 
certifikačnej komisie. Zároveň v prípade úspešnosti 
projektu je predpoklad pokračovania spolupráce so 
Švajčiarskom i v budúcnosti. 

Čo sa týka budovania partnerstiev RRA Nitra 
v roku 2012 na úrovni regiónu, RRA Nitra naďalej 
pokračovala v prehlbovaní existujúcej spolupráce 
s obcami v území svojej pôsobnosti ale aktívne 
pokračovala i v spolupráci pri podporovaní rozvoja 
a rastu regiónu i s ďalšími aktérmi v území jej 
pôsobnosti ako sú napríklad Nitriansky samosprávny 
kraj a Slovenská poľnohospodárska univerzita ale 
i mnohé ďalšie organizácie. 

Táto skupina aktivít bola v roku 2012 naplnená 
nadpriemerne, nakoľko boli nadviazané nové kontakty 
s organizáciami zo Švajčiarska a Chorvátska. Ale 
úspešne napredovali a rozvíjali sa i už predtým 
zabehnuté partnerstvá a spolupráce.  

Túto skupinu aktivít RRA Nitra v roku 2012 
napĺňala prostredníctvom účasti v pracovných 
skupinách pre monitoring strategických dokumentov, 
prostredníctvom spracovávania informácií, podkladov 

a databáz o území, ktoré uľahčujú spracovanie 
strategických dokumentov ale tiež i prostredníctvom 
aktívneho zapájania sa do príprav podkladov pre 
strategické a programové dokumenty nasledujúceho 
obdobia 2014 - 2020.

PRezeNTáciA ReMeselNých A 
RegioNálNych PRodukTov z  MiesTNej 
AkčNej skuPiNy zdRužeNiA TeRMál NA 

koNfeReNcií v MojMíRovciAch



RRA Nitra sa i v roku 2012 podieľala na monitoringu 
a hodnotení Národnej stratégie regionálneho rozvoja 
SR prostredníctvom spracovávania podkladov, 
ukazovateľov a textových správ či už pre Nitriansky 
samosprávny kraj alebo pre Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. V marci 
2012 RRA Nitra pripravila a spracovala materiály 
a podklady pre vypracovanie “Správy o plnení  cieľov  
a priorít Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR 
za Nitriansky kraj“. Konkrétne spracovala tabuľky 
ukazovateľov  “Plnenie ukazovateľov pre hodnotenie 
a napĺňanie strategického cieľa na úrovni NUT 3 –  
Nitriansky samosprávny kraj” a  spracovala čiastkovú 
“Správu  o plnení  cieľov  a priorít Národnej stratégie 
regionálneho rozvoja SR za okres Nitra“. Pre MDVRR 
RRA Nitra v januári 2012 spracovala Ukazovatele 
k aktualizácií Národnej stratégie regionálneho rozvoja 
SR za Nitriansky kraj a za vybrané obce podľa KURS 
v okrese Nitra.  

V rámci úlohy poradenstva a aktívnej účasti agentúry 
pri aktualizácií a monitoringu programových 
dokumentov  z územia sa RRA Nitra podieľala na 
príprave podkladov pre účely monitoringu Stratégie 
rozvoja vidieka NSK 2009- 2015 podľa pokynov NSK 
a zúčastnila sa 2. zasadnutia Monitorovacieho výboru 
pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008 – 2015, 
ktoré sa uskutočnilo  2.10. 2012. V rámci zasadnutia, 
ktorého sa zúčastnili členovia schválení Uznesením 
Zastupiteľstva NSK č. 265/2010, bolo prerokovaných 
viacero bodov. Bola prezentovaná Výročná správa 
PHSR NSK 2008-2015 za rok 2010 i 2011. Následne 
bola podaná informácia o návrhu PHSR NSK 2012-
2018 a na jej základe prebehla diskusia k návrhu 
obsahu dokumentu. Súčasťou zasadnutia bolo i 
prerokovanie Monitorovacej správy Stratégie rozvoja 
vidieka NSK 2009-2015 za roky 2010 a 2011 a tiež 
prerokovanie Správy “Strednodobé hodnotenie 
Stratégie rozvoja vidieka NSK 2009 – 2015“ 
   
V rámci úlohy predkladanie odborných stanovísk 
a pripomienok k problematike regionálneho rozvoja   
sa RRA Nitra zapojila do aktivít súvisiacich s 
prípravou podkladov pre obdobie 2014 – 2020 
v oblasti rozvoja vidieka a prístupu Leader. 
V priebehu roka 2012 prebehli viaceré stretnutia 
iniciované Nitrianskym samosprávnym krajom 
na základe požiadavky ministerstva a Národnej 
siete rozvoja vidieka. Ich predmetom bola diskusia 
a zozbieranie podnetov z územia pre kvalitnú 
prípravu programovacích materiálov za účasti obcí, 
MAS, ale i zástupcov poľnohospodárov a lesníkov 
z územia NSK, čo sú relevantní socio-ekonomickí 
partneri podporovaní z Programu rozvoja vidieka 
v súčasnom programovom období. Na základe 
týchto stretnutí vzišla potreba zostavenia pracovnej 
skupiny pre spracovania písomného jednotného 
stanoviska požadujúceho dôkladnejšie oboznámenie 

sa s relevantnými dokumentmi a nariadeniami 
a požadujúceho konzultačný proces zo strany 
ministerstva.  V uvedenej pracovnej skupine sa 
dňa 20.08.2012 zúčastnila i zástupkyňa RRA Nitra. 
Výstupom stretnutia bolo spoločné stanovisko aktérov 
rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a externých odborníkov k príprave podkladov pre 
PRV 2014-2020, ktorého obsahom boli pripomienky 
a návrhy k metodike prípravy dokumentu PRV 
2014-2020 zaslané na relevantné ministerstvo 
SR. Táto iniciatíva bude pokračovať i v roku 2013 
ďalšími nadväznými aktivitami, nakoľko programové 
dokumenty pre roky 2014 – 2020 sú ešte stále 
otvorené a v procese riešenia a RRA Nitra aktívne 
spolupracuje v tejto problematike s NSK i Miestnou 
akčnou skupinou Združenia Termál. RRA Nitra 
v rámci prípravy podkladov pre budúcnosť prístupu 
LEADER v NSK spracovala i dotazníky na tému  
“Prieskum úrovne partnerstva v prístupe LEADER v 
NSK  a implementácii stratégií rozvoja územia“.  

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. 
Jednou z dôležitých interných databáz je i databáza 
projektových zámerov obcí okresu Nitra, ktorá 
obsahuje projektové zámery zozbierané v rámci 
konzultácií poskytovaných agentúrou. Databáza 
bola aktualizovaná o projektové zámery z roku 2012. 
RRA Nitra spracovala v roku 2012 i miestnu dátovú 
základňu za okres Nitra a za okres Šaľa podľa 
pokynov MDVRR. 

(3) programová činnoSť 
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V rámci projektovej činnosti sa RRA Nitra v roku 2012 
zameriavala na spracovanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok pre ďalšie organizácie ale i na 
zahájenie prípravy vlastného projektu. Vypracované 
boli nasledovné žiadosti o dotácie či nenávratné 
finančné príspevky:

1. RRA Nitra na základe úspešnej spolupráce 
z predchádzajúceho roku opäť spracovala 
pre Miestnu akčnú skupinu Združenia Termál 
“Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na 
podporu implementácie Integrovaných stratégií 
miestneho rozvoja pre MAS. Žiadosť bola 
spracovaná v rámci výzvy pre opatrenia 1,2 a 3 
s uzávierkou v apríli 2012. Finančné prostriedky 
na túto výzvu boli vyčlenené v rámci finančného 
nástroja NSK LEADER NSK2. V rámci žiadosti 
boli priložené spracované projektové zámery 
piatich obcí - konečných užívateľov z územia MAS 
ZT zamerané na úpravu verejných priestranstiev 
a oddychových zón v obciach, rekonštrukciu 
detských ihrísk a autobusových zastávok ale i na 
informačný systém a značenie. Súčasťou žiadosti 
bola i suma žiadaná na prevádzku kancelárie 
MAS ZT. Výška celkových vyčíslených  nákladov 
bola  27 120,00 Eur.

2. RRA Nitra spracovala pre Miestnu akčnú 
skupinu Združenia Termál i druhú “Žiadosť o 
poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na podporu 
implementácie Integrovaných stratégií miestneho 
rozvoja pre MAS. Žiadosť bola spracovaná 
v rámci výzvy pre opatrenie 4 s uzávierkou 
v apríli 2012. Finančné prostriedky na túto 
výzvu boli opäť vyčlenené v rámci finančného 
nástroja NSK LEADER NSK2 a vyhlásenie výzvy 
bolo umožnené vďaka všeobecne  záväznému 
nariadeniu č 7/2011, v rámci ktorého bol rozšírený 
okruh oprávnených aktivít podporovaných z tohto 
finančného mechanizmu. Predmetom žiadosti bol 
projektový zámer na podporu spolupráce MAS 
ZT s partnerskou Miestnou akčnou skupinou 
Región Haná z Českej republiky a na spracovanie 
cudzojazyčných propagačných materiálov. Výška 
celkových nákladov bola  2000,00 Eur.

3. V roku 2012 RRA Nitra spracovala projekt 
“Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 
materskej škôlky v obci Svätoplukovo“ pre obec 
Svätoplukovo ako žiadateľa. Cieľom projektu bolo 
zlepšenie prostredia v škôlke, zlepšenie tepelno-
technických vlastností budovy a dosiahnutie 
energetických a ekonomických úspor v budove. 
Nenávratný finančný príspevok bol žiadaný 
z programu Ekofond, v rámci podprogramu 02 
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. 
Celkové náklady na projekty boli vo výške  83 
278,15 Eur, z toho boli žiadané oprávnené 
náklady vo výške 32 000 Eur. Žiadosť bola 
podaná začiatkom roka 2012,    v  schvaľovacom 
procese bola neúspešná.

4. RRA Nitra v roku 2012 úspešne spracovala 
projekt “Budovanie a rozvíjanie Slovensko-
maďarského partnerstva počas slávnostného 
stretnutia obce Žirany/ Building and developing 
of Slovak-Hungarian-German partnership during 
ceremonial meeting in a village Žirany“. Obec 
Žirany v roku 2013 oslavuje 900. výročie svojho 
založenia, preto sa rozhodla žiadať o finančnú 
dotáciu z Programu Európa pre občanov v rámci 
Akcie 1 – Aktívni občania pre Európu a a opatrenia 
1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných 
partnerstiev miest  s termínom uzávierky 1. 
september 2012. V rámci projektu obec bude 
môcť pripraviť pre svojich občanov aj partnerské 
obce bohatý kultúrny program s množstvom 
sprievodných akcií. Program zahŕňa trojdňové 
stretnutia troch krajín: Slovenska (Žirany), 
Nemecka (Marienberg) a Maďarska (Dorog 
a Papkeszi). Cieľom projektu je posilnenie 
vzájomných partnerských väzieb a vytvorenie 
nových partnerských väzieb. Projekt predstavuje 
bohatý trojdňový kultúrny program zahŕňajúci 
folklórne aktivity, športové aktivity, predstavenie 
histórie obce i jej európskych čŕt. Dotácia bola 
žiadaná vo výške 17 000 Eur. Projektová žiadosť 
bola spracovaná v anglickom jazyku.

5. RRA Nitra v roku 2012 spracovala i projekt 
“Oslava 900. výročia obce Poľný Kesov – podpora 
kultúrnych aktivít v obci“  na získanie finančnej 
podpory z Dotačného systému Ministerstva 
kultúry – Dotácie 2013, program 7 Nehmotné 
kultúrne dedičstvo. Žiadateľom bola obec Poľný 
Kesov. Oprávnené náklady vyčíslené v rámci 
spracovaného projektu boli stanovené vo výške  
13 110 eur. Predmetom projektu bol kultúrny 
program s bohatým sprievodným programom pre 
občanov Poľného Kesova.
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6. V roku 2012 začala RRA Nitra pracovať na 
projekte s názvom “Podpora inštitucionalizácie 
pilotného systému hodnotenia ubytovania v NSK“. 
Projekt sa bude uchádzať o nenávratný finančný 
príspevok z blokového grantu pre podporu 
partnerstiev Programu Švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce. Cieľom projektu je skvalitniť proces 
inštitucionalizácie pilotného systému certifikácie 
ubytovacích zariadení vidieckeho cestovného 
ruchu, propagácia tohto systému a motivácia 
prevádzkovateľov ubytovacích zariadení zapojiť 
sa do certifikačného systému. V procese prípravy 
bol projekt pripravovaný spolu so švajčiarskym 
partnerom, s Inšitútom Turizmu na Univerzite 
Hochschule Luzern vo Švajčiarsku. Inštitút 
disponuje skúsenosťami, ktoré sú pre slovenského 
partnera v rámci projektu významným prínosom 
(vykonáva štúdie certifikačných systémov, je 
projektovým partnerom viacerých európskych 
krajín práve v oblasti certifikačných systémov, 
spolupracuje so švajčiarskou asociáciou 
pre VCR v oblasti hodnotenia certifikačných 
systémov). Prenos a spracovanie know-how od 
švajčiarskeho partnera bude v prípade úspešnosti 
projektu realizované cez nasledovné aktivity: 
1. stáž vo Švajčiarsku, ktorej obsahom bude 
štúdium práce certifikačnej komisie, štúdium 
fungovania švajčiarskeho systému a návšteva 
ubytovacích zariadení vidieckeho cestovného 
ruchu, 2. workshop, ktorého cieľom bude priblížiť 
získané know how vybraným cieľovým skupinám 
(aktérom regionálneho rozvoja a rozvoja turizmu 
v Nitrianskom kraji), 3. kooperačná burza, 
ktorej cieľom bude priblížiť certifikačný systém 
prevádzkovateľom ubytovacích zariadení 
vidieckeho cestovného ruchu a motivovať ich, 4. 
záverečná konferencia, ktorá poskytne zhrnutie 
výsledkov projektu a publikáciu certifikačného 
systému. Stážisti z RRA, NSK a SPU, ktorí plnia 
dôležitú úlohu pri  kreovaní a zavádzaní systému 

hodnotenia ubytovacích zariadení strávia určitú 
dobu v Inštitúte Turizmu na Univerzite Hochschule 
Luzern kde si preštudujú a zároveň prakticky 
pozrú hodnotiace systémy vo švajčiarsku a ich 
fungovanie, predstavia zavádzanie slovenského 
systému a na základe získaných skúseností 
vytvoria obsah aktivít realizovaných na Slovensku 
(worskhop, kooperačná burza, záverečná 
konferencia). V prípade schválenia projektu sa 
bude realizovať v priebehu rokov 2013 a 2014. 
Univerzity v Nitre - Slovenská poľnohospodárska 
univerzita a Univerzita Konštantína Filozofa sú 
odborným garantom projektu. Obe pracovali 
na vytvorení systému a budú mať záujem aj 
na jeho udržaní. Nadviazaná spolupráca so 
švajčiarskym partnerom môže pokračovať aj po 
skončení projektu a systém má potenciál pre 
svoje neustále zlepšovanie a trvalú udržateľnosť. 
V prípade úspechu môže byť tentio pilotný 
systém príkladom, ktorý môžu prebrať i ostatné 
kraje v rámci SR.
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RRA Nitra i v roku 2012 zabezpečovala v zmysle 
uzatvorených dohôd ich administratívnu 
implementáciu formou externého manažmentu. 
RRA Nitra ešte stále pracovala na ukončení 
implementácie projektov spracovaných agentúrou 
v predchádzajúcich rokoch najmä z Regionálneho 
operačného programu (opatrenie 4.1) a z Programu 
rozvoja vidieka (skupina opatrení 3.4). V rámci 
kontinuity aktivít RRA Nitra zabezpečovala externý 
manažment pri využívaní dotácií poskytnutých z NSK 
pre MAS Termál. Zaujímavý je i úspešný projekt 
spracovaný RRA Nitra pre obec Žirany z Programu 
Európa pre občanov. Všetky uvedené projekty sú 
projekty ďalších subjektov avšak agentúra v roku 
2012 aktívne pracovala i na zahájení implementácie 
vlastného projektu HUSKI II schváleného v rámci 
programu cezhraničnej slovensko-maďarskej 
spolupráce.

1. RRA Nitra v roku 2012 spracovávala následné 
monitorovacie správy pre úspešné projekty 
zrealizované v rámci Regionálneho operačného 
programu  a zamerané na revitalizáciu centier 
obcí. Konkrétne išlo o projekt “Revitalizácia 
centra obce Trávnica“. 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.  Ďalší z projektov 
bol projekt “Revitalizácia verejných priestranstiev 

obce Podhájska“. RRA Nitra v predchádzajúcom 
období 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. Posledným z danej 
skupiny projektov bol projekt “Revitalizácia 
centra obce Maňa“. RRA Nitra spracovala 
žiadosť o nenávratný finančný prostriedok 
a zabezpečovala i externý manažment projektu 
podobne ako pri prvých dvoch projekjtoch. 
Nenávratný finančný príspevok poskytnutý pre 
obec bol schválený vo výške 664 639 Eur. RRA 
vypracovala v rámci projektu dve monitorovacie 
správy a štyri žiadosti o platbu. V roku 2012 bol 
projekt finančne ukončený. 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. 

2. 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 zabezpečovala 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. Boli spracovaná 
žiadosť o platbu, záverečná monitorovacia 
správa projektu a žiadosť o vrátenie DPH. 
Administratívne a finančne bol projekt ukončený 
v roku 2012. Projektom bola zabezpečená 
komplexná prestavba kultúrneho domu v obci 
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a vykonané boli i zmeny 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. 

3. RRA Nitra pokračovala v spolupráci s MAS 
Združenia Termál i po schválení Žiadostí 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 
agentúra zabezpečovala funkciu manažéra MAS 
Združenia Termál. Dotácie zo zdrojov finančného 
nástroja Nitrianskeho samosprávneho kraja 
LEADER 2 boli v roku 2012 schválené v celkovej 
výške 23 855 eur a boli využité v území MAS 
Termál do konca roka 2012 na rozvoj jej územia. 
Uvedené finančné prostriedky boli schválené na 
základe dvoch rôznych žiadostí pripravených 
RRA Nitra. Jedna žiadosť bola zameraná 
na získanie dotácie pre projekty konečných 
užívateľov z územia MAS a pre získanie 
financií na prevádzku MAS. Druhá žiadosť 
o dotáciu bola zameraná na podporu spolupráce 
s partnerskou Miestnou akčnou skupinou Región 
Haná z Českej republiky a na spracovanie 
cudzojazyčných propagačných materiálov. 
Z prvej dotácie bolo v roku 2012 podporených 
päť projektov v obciach Trávnica, Maňa, Dolný 
Ohaj, Veľké Lovce a Radava. Projekty boli 
zamerané na úpravu verejných priestranstiev 
a oddychových zón v obciach, rekonštrukciu 
detských ihrísk a autobusových zastávok ale 
i na informačný systém a značenie. Príspevok 
zo zdrojov NSK na tieto projekty bol vo výške  
22 255,00,- eur. Príkladom inovatívne riešeného 
projektu je zrealizovaná autobusová zastávka 
v obci Radava, nakoľko je riešená zaujímavou 
formou prostredníctvom využitia prvkov ľudovej 
tvorivosti - drevených sôch zakomponovaných 
nielen priamo do konštrukcie zastávky ale i do  
jej blízkeho okolia. V rámci druhej dotácie MAS 
Termál spracovala cudzojazyčné propagačné 
materiály (baner, farebnú brožúru i drobné 
propagačné predmety) a prebehli podporné 
aktivity pre upevnenie spolupráce MAS ZT 
a MAS región Haná (MAS RH) z Čiech. Prínosom 
realizácie a implementácie danej aktivity bolo 
zíntenzívnenie spolupráce  s Miestnou akčnou 
skupinou Región Haná, ktorá má status MAS 
schválenej v rámci Programu rozvoja vidieka 
v Čechách. Je to organizácia, ktorá je aktívna, 
má dlhodobú tradíciu a Program Leader je pre ňu 
bežná súčasť každodennej prevádzky a života 
v území. Nezanedbateľné bolo učenie sa praxou, 
preberanie dobrých a využiteľných podnetov 
a informácií, ktoré budú osožné pre bežné 
fungovanie MAS ZT ale i pre usmerňovanie 
rozvoja jej územia. Prínosom je i vykázanie 
histórie aktivít MAS ZT ako podkladu pre prípravu 
na ďalšie programové obdobie Európskej únie 
2014 -2020. Projekt bol realizovaný na základe 



už existujúcej Zmluvy o partnerstve a spolupráci 
pre prípravu a realizáciu projektov spolupráce 
podpísanej MAS Región Haná, o.s. (MAS RH) 
a MAS Združenia Termál (MAS ZT). V rámci 
realizovaných stretnutí došlo k výmene informácií, 
projektových zámerov a kontaktov organizácií 
z Čiech a Slovenska. Príspevok zo strany NSK 
bol vo výške 1500 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 implementácií 
projektu spolupráce a 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. 

4. Záverom je možné skonštatovať, že RRA Nitra 
na základe zmluvy podpísanej z MAS ZT:

5. - zabezpečovala externý manažment pre MAS 
Združenia Termál, asistenciu pri implementácií, 
monitoringu i projektovom manažmente,

6. - pripravila žiadosti o dotáciu z NSK a poskytovala 
poradenský servis v súvislosti s prípravou 
jednotlivých projektov konečných užívateľov 
z územia MAS ZT ale i s realizáciou projetku 
spolupráce,

7. - napomáhala šíreniu informácií, publicite 
a komunikácií v súvislosti s implementáciou 
schváleného projektu v území MAS ZT,

8. - intenzívne spolupracovala a komunikovala 
s organizáciami v území MAS ZT.

9. RRA Nitra v roku 2012 úspešne spracovala 
projekt “Budovanie a rozvíjanie Slovensko-
maďarského partnerstva počas slávnostného 
stretnutia obce Žirany/ Building and developing 
of Slovak-Hungarian-German partnership during 
ceremonial meeting in a village Žirany“. Obec 
Žirany v roku 2013 oslavuje 900. výročie svojho 
založenia. Aj vďaka finančnej dotácii z Programu 
Európa pre občanov v rámci Akcie 1 – Aktívni 
občania pre Európu a a opatrenia 1.1 Stretnutia 
občanov v rámci družobných partnerstiev miest  
s termínom uzávierky 1. september 2012  môže 
pripraviť pre svojich občanov aj partnerské 
obce bohatý kultúrny program. Program zahŕňa 
trojdňové stretnutia troch krajín: Slovenska 
(Žirany), Nemecka (Marienberg) a Maďarska 
(Dorog a Papkeszi). Cieľom projektu je vytvorenie 
a posilnenie vzájomných partnerských väzieb. 
Projekt predstavuje bohatý trojdňový kultúrny 
program počas júlového víkendu zahŕňajúci 
folklórne aktivity, športové aktivity, predstavenie 
histórie obce a európskych čŕt obce. Výsledkom 
projektu budú CD a DVD nosiče či nadviazané 
kontakty medzi partnerskými obcami. Dotácia 
bola žiadaná i schválená vo výške 17 000 
Eur. Obec Žirany po schválení projektu zo 
strany Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, 
audiovizuálnu oblasť a kultúru oslovila RRA 
Nitra, aby agentúra zabezpečovala externý 
manažment a administratívnu stránku riadenia 
projektu, nakoľko všetka komunikácia súvisiaca 
s projektom prebieha v anglickom jazyku. 
V súčasnosti prebieha intenzívna príprava 
hlavnej projektovej aktivity v obci Žirany za 
aktívnej účasti RRA Nitra.



(5) technická pomoc pri implementácii projektov

10. RRA Nitra zahájila v roku 2012 implementáciu 
vlastného projektu. V spolupráci s hlavným 
projektovým partnerom Západnou zadunajskou 
regionálnou rozvojovou agentúrou z Maďarska 
a Regionálnou rozvojovou agentúrou 
Topoľčiansko úspešne zrealizovala projekt 
Maďarsko slovenská iniciatíva pre trvalo 
udržateľnú sieť spolupráce v rokoch 2009 a 
2010 zameraný na vytvorenie základov pre 
spoluprácu a partnerstvá v cezhraničných 
regiónoch. Na základe pozitívneho ohlasu na 
výsledky tohto projektu bol spracovaný projekt 
HUSKI II pod názvom “Maďarsko slovenská 
investícia do kapacít pre budúcnosť“, ktorý 
nadväzuje na výsledky ukončeného projektu 
HUSKI avšak jeho zameranie je orientované viac 
na strategické plánovanie a prípravu podkladov 
pre ďalšie programové obdobie EÚ. Žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok pre projekt 
HUSKI II bola podaná v rámci štvrtej  výzvy 
programu cezhraničnej slovensko-maďarskej 
spolupráce v októbri 2011. Cieľom projektu 
je vytvorenie dlhodobých a udržateľných 
cezhraničných štruktúr, aktivizácia cezhraničnej 
spolupráce v záujme posilnenia regionálnej 
identity, zabezpečenie vysokej úrovne projektov 
realizovaných v pohraničnom regióne, 
skvalitnenie ľudských zdrojov či príprava na ďalšie 
plánovacie a programové obdobie (2014 - 2020).  
Cieľ projektu je  vniesť nový impulz do spoločnej 
prípravy programového procesu. Prínosom 
projektu bude i zabezpečenie účasti priamej 
cieľovej skupiny, čo vytvorí základy lokálneho 
zázemia programu a zároveň uľahčí realizáciu 
projektov ďalšieho obdobia. V procese hodnotenia 
projekt uspel. Doba trvania projektových 
aktivít bola stanovená na 1 rok. Na slovenskej 
strane je hlavným cezhraničným partnerom 
RRA Nitra, ďalšími partnermi sú Nitriansky 
samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj 
a Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - 
Piešťany. Maďarskými projektovými partnermi 
sú Centrálna zadunajská regionálna rozvojová 
agentúra a hlavný projektový partner, pri 
ktorom nastala zmena. Pôvodnú organizáciu 
Západnú zadunajskú regionálnu rozvojovú 
agentúru po odsúhlasení Spoločným technickým 
sekretariátom nahradila Západná zadunajská 
regionálna rozvojová spoločnosť, čo bolo 
i dôvodom posunutia dátumu začatia projektu na 
prvý štvrťrok roku 2013. Celkové náklady projektu 
boli žiadané vo výške 293 865,49 Eur, schválené 
však boli v sume 232 227,89 Eur. Prípravné 
stretnutie projektových partnerov sa uskutočnilo 
v Komárne dňa 28.novembra 2012 za účasti 

projektových manažérov všetkých zapojených 
organizácií. Hlavnou náplňou stretnutia bola 
diskusia súvisiaca s úpravou rozpočtu projektu 
a so zmenou na poste hlavného projektového 
partnera. Cieľom bolo dohodnúť všetky 
podrobnosti tak aby zabezpečili bezproblémové 
zahájenie implementácie projektu. Predpokladaný 
dátum podpisu partnerskej dohody je január 
2013, následne bude riešený podpis Zmluvy 
o nenávratnom finančnom príspevku. Väčšina 
aktivít projektu prebehne v roku 2013.          

deTské ihRisko „PiRáTskA loď“ 
vo veľkých lovciAch

PRAcovNé NAsAdeNie 
PRi výsTAvbe deTského 

ihRiskA v obci veľké lovce
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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.

Propagácia agentúry a jej aktivít prebiehala 
prostredníctvom médií. V roku 2012 bol poskytnutý 
rozhovor o činnosti RRA Nitra pre regionálne 
médium, na základe čoho bol uverejnený v periodiku  
MY Nitrianske noviny (číslo 24, jún 2012) propagačný 
článok pod názvom „Regionálna rozvojová agentúra 
Nitra pomáha budovať nové partnerstvá“, ktorý 
informoval širokú verejnosť o RRA Nitra a jej aktivitách. 
RRA Nitra pravidelne informovala o svojej činnosti 
na internetovej stránke www.rra-nitra.sk, kde boli 
uverejňované články o aktualitách. V priebehu roka 
2012 bolo možné na internetovej stránke agentúry 
nájsť napríklad články o nástroji LEADER NSK2 
a spolupráci RRA Nitra s MAS ZT, o konferenciách 
v chorvátskom Osijeku i v Hontianskej Vrbici, na 
ktorých odzneli prezentácie o RRA Nitra. Agentúra 
na svojej webovej stránke pravidelne informovala 
i o činnostiach a projektoch, ktoré riešila napríklad o 
projekte HUSKI II alebo o problematike Programoch 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a ich význame 
pri rozvoji územia.

RRA Nitra pravidelne zverejňovala i propagačné 
letáky o svojich aktivitách a úspešných projektoch 
ale 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 a tým 
celého regiónu. 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 2012 
opäť   aktívne komunikovala s obcami v území svojej 
pôsobnosti. 

Propagácia agentúry a jej práce prebiehala i v rámci 
prezentácií, ktoré odzneli na konferenciách doma 
i v zahraničí ale i prostredníctvom nadviazania a 
upevňovania spolupráce s domácimi a zahraničnými 
organizáciami. V rámci spolupráce so zahraničím išlo 
konkrétne o týchto zahraničných partnerov:  Západnú 

zadunajskou regionálnou rozvojovou agentúrou 
z Maďarska, Miestnu akčnú skupinu Haná a Miestnu 
akčnú skupinu Bystrička z Čiech, Osijecko–baranjskú 
regionálnu rozvojovu agentúru z Chorvátska ale 
i o Univerzitu Hochschule Luzern zo Švajčiarska 
a jej Inštitút turizmu. Čo sa týka vyššie uvedených 
prezentácií prvá pod názvom “Regionálny rozvoj 
v novej európskej perspektíve: príležitosti, výzvy 
a príklady dobrej praxe pre panónske Chorvátsko“  
odznela na konferencií v chorvátskom Osijeku dňa 
19.01.2012. Zamestnankyňa RRA Nitra sa uvedenej  
konferencií zúčastnila na základe písomného 
pozvania riaditeľa miestnej Osijecko–baranjskej 
regionálnej rozvojovej agentúry. V rámci programu 
medzinárodnej konferencie “Regionálny rozvoj 
v novej európskej perspektíve: príležitosti, výzvy 
a osvedčené postupy pre panónske Chorvátsko“ 
odznela  prezentácia, v rámci ktorej bola predstavená 
Regionálna rozvojová agentúra Nitra a jej aktivity. 
Zástupkyňa RRA Nitra prezentovala účastníkom 
konferencie skúsenosti s čerpaním finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Prínosom boli 
pre nich i informácie o úlohe regionálnych rozvojových 
agentúr pri čerpaní finančných prostriedkov z EÚ a pri 
zabezpečovaní regionálneho rozvoja na Slovensku. 
Zástupkyňa RRA Nitra odprezentovala štruktúru  
a funkciu Integrovanej siete regionálnych rozvojových 
agentúr, ktorá združuje regionálne rozvojové agentúry 
na Slovensku a je v gescii Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. V rámci 
programu vystúpili so svojimi odbornými príspevkami 
prednášajúci z Litvy, Maďarska, Slovinska, 
Holandska, Talianska ale i zástupcovia miestnych 
chorvátskych organizácií. Predmetom konferencie 
bolo zdieľanie skúseností z realizácie regionálneho 
rozvoja starých i nových členských štátov EÚ v 
oblasti politického rámca, legislatívy a manažérskych 
štruktúr,  zrekapitulovanie kapacít vybudovaných na 
národnej, regionálnej i lokálnej úrovni v Chorvátsku 
a ich očakávania ohľadne prístupového procesu 
Chorvátska do EÚ, porovnanie kapacít v Chorvátsku 
s ďalšími krajinami za účelom lepšej absorpcie 
fondov a vyrovnaného rozvoja, výmena skúseností 
a názorov ako spolupracovať tak, aby bol dosiahnutý 
efektívny informačný tok, koordinácia, plánovanie 
a vytváranie spoločných projektov a ich efektívna 
implementácia. Témy boli prezentované expertmi 
z oblasti regionálnej politiky a regionálneho rozvoja zo 
starých i nových členských štátov ale i chorvátskymi 
expertmi. V rámci konferencie bol priestor i na 
nadviazanie kontaktov s mnohými organizáciami 
pôsobiacimi v zúčastnených krajinách.                



(6) marketingové aktivity rra nitra

Druhá prezentácia odznela na regionálnej konferencií 
Nitriansky vidiek 2012 dňa 27.06.2012,  ktorá sa 
uskutočnila v Hontianskej Vrbici. Názov prezentácie 
bol “Princípy spolupráce v rámci verejno-súkromného 
partnerstva a ich dopad na územie“. RRA Nitra bola 
oslovená kvôli jej skúsenostiam so spoluprácou 
s Miestnou akčnou skupinou Združenia Termál. 
V rámci prezentácie boli sprostredkované i informácie 
o spôsobe tejto spolupráce a jej prínosoch pre región. 

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 2012 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.



záver

záver:

V sledovanom období roka 2012 sa RRA Nitra 
zameriavala na zavŕšenie implementácie úspešných 
projektov ale podieľala sa i na príprave nových 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre externé 
organizácie. Tiež sa venovala príprave žiadosti 
a implementácií svojich projektov. 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 na 
regionálnej i medzinárodnej úrovni. Rok 2012 bol pre 
agentúru úspešný z hľadiska nadväzovania kontaktov 
so zahraničnými organizáciami. Významnou časťou 
práce agentúry bola i naďalej spolupráca s Miestnou 
akčnou skupinou Združenia Termál. V roku 2012 
agentúra v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym 
krajom a Slovenskou poľnohospodárskou 
univerzitou rozbehla zaujímavú aktivitu v území - 
zavádzanie systému certifikácie zariadení vidieckeho 
cestovného ruchu na území NSK. V nadväznosti 
na túto aktivitu ako jej podpora je momentálne 
agentúrou spracovávaný projekt na získanie 
dotácie z prostriedkov Švajčiarskeho finančného 
mechanizmu. Nezanedbateľnou súčasťou práce 
agentúry v danom roku bola i spolupráca so socio- 
ekonomickými partnermi z územia pri príprave na 
ďalšie programovacie obdobie 2014 a 2020. Mnohé 
z aktivít uvedených v správe boli ku koncu roka 
2012 ešte v procese realizácie a kontinuálne budú 
prechádzať i do roku 2013 a vo viacerých prípadoch 
sa bude jednať i o predpokladaný dlhší časový 
horizont. 
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