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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 
 
Úvod: 
 
         Regionálna rozvojová agentúra Nitra (RRA Nitra) je záujmovým združením právnických osôb, 
ktoré v súlade s ustanoveniami § 20f až 20j  Občianskeho zákonníka  Zakladateľskou zmluvou zo dňa 
18. decembra 2002 založili Nitriansky samosprávny kraj (NSK), Nitrianska regionálna komora 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (NRK SOPK) a KG3S NR, nezisková organizácia, Nitra 
(KG3S, n. o.). RRA Nitra je registrovaná Obvodným úradom v Nitre rozhodnutím číslo: 4/2002 zo dňa 
20. decembra 2002. Trvale sídli v Nitre. Má pridelené identifikačné číslo (IČO): 37 857 436 a daňové 
identifikačné číslo (DIČ): 2021729270. Do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (IS 
RRA) v gescii Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MVRR SR) bola po 
zaradená s účinnosťou od 1.6.2003. V súčasnosti je IS RRA zastrešovaná Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
 
V roku 2015 boli do združenia RRA Nitra uznesením 43/25/2015 priají ďalší dvaja členovia OZ 
Radošinka a Mikroregión Zobor. Valné zhromaždenie RRA Nitra zároveň svojím uznesením schválilo 
zmenu stanov, keďže bol tiež čiastočne upravený predmet činnosti združenia.  
 
Regionálna rozvojová agentúra Nitra pôsobí ako nezisková, nezávislá a nepolitická organizácia. Je 
samostatná právnická osoba. Má regionálnu pôsobnosť a je založená na dobu neurčitú. 
RRA Nitra si stanovila základné poslanie v podobe aktivizácie ekonomického a sociálneho 
potenciálu a rozvoja regiónu Nitrianskeho kraja, najmä prostredníctvom inštitucionálneho prepojenia 
orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, podnikateľskej sféry a tretieho sektora na báze  
partnerstva. V praxi tak reálne sleduje záujem týchto subjektov o ich súčinnosť pri komplexnom 
zveľaďovaní celého regiónu.  
 
 
Činnosti na ktoré sa zameriavala:     
 

- komplexný rozvoj regiónu v súlade s regionálnymi operačnými programami, realizáciu rozvojových 
projektov na podporu vytvárania podmienok pre dlhodobé investovanie do regiónu z vnútorných 
a vonkajších zdrojov, 
- aktivizáciu celého regiónu v rámci získavania domácich a zahraničných grantov, rozvíjaním 
cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce, 
- podporu vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských 
inkubátorov a priemyselných parkov, 
- spracovávanie regionálnych rozvojových a technicko–ekonomických štúdií a vytváranie 
regionálnych informačných systémov a databáz, 
- poskytovanie konzultačných a informačných služieb, a to najmä poradenstva v súvislosti 
s využívaním štrukturálnych fondov, 
- budovanie kooperačných vzťahov vo vnútri regiónu, najmä organizovaním odborných seminárov, 
výstav a prezentáciou regionálnych projektov a iniciatív, 
- koordináciu aktivít a zabezpečenie úzkej spolupráce so všetkými subjektami podieľajúcimi sa na 
realizácii úloh v regionálnom rozvoji, so zreteľom na implementáciu programov a zabezpečovanie 
projektov EÚ, 
- organizovanie spolupráce s domácimi a zahraničnými partnerskými organizáciami, 



- poskytovanie komplexného poradenstva a informačného servisu pri tvorbe, implementácii, riadení 
a monitoringu rozvojových projektov a pri získavaní zahraničného a štartovacieho kapitálu, 
- mediálnu, edičnú, propagačnú a osvetovú činnosť vo vzťahu k regionálnemu rozvoju, 
- organizovanie odbornej školiacej činnosti, výcvikových kurzov, tréningov a kurzov v rámci 
regionálnej politiky a komplexného regionálneho rozvoja daného územia, 
-zabezpečovanie činnosti sekretariátu pre Certifikačnú komisiu NSK 

 
 
  Programová oblasť:  

 
       Tento kontext činnosti RRA Nitra bol i v tomto roku determinovaný obsahom platných 
legislatívnych predpisov pre oblasť regionálneho rozvoja a programových dokumentov 
v rámci regionálnej politiky ako východísk na čerpanie prostriedkov z Európskej únie v novom 
programovom období 2014 – 2020:  

   
▪ Zákon č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho 

rozvoja 
▪ Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020 
▪ Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 
▪ Všetky koncepčné materiály NUTS II  
▪ Aktualizovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho 

kraja 2008 – 2015 (PHSR NSK) 
 
 
Hlavné ciele: 
 

S prihliadnutím na doterajšie výsledky RRA Nitra a s dôrazom na aktívny podiel agentúry na 
zabezpečovaní úloh súvisiacich s komplexným rozvojom regiónu, hlavné ciele RRA Nitra pre rok 
2015 boli nasledovné: 
 
 

 
1. Podporovať regionálny rozvoj vo všetkých jeho oblastiach v zmysle ustanovení § 

13,(ods.2) Zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 539/2008 Z.z. 
o podpore regionálneho rozvoja  

 
2. Budovať a prehlbovať partnerstvá aktivizujúce rozvoj regiónu 
 
3. Podporovať rozvoj regiónu prostredníctvom finančných nástrojov EU 
 
4. Iniciovať aktivity smerujúce k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja regiónu aj 

podporou aktivít v oblasti vidieckeho cestovného ruchu  
 

5. Podporovať rozvoj regiónu  prostredníctvom aktívneho zapojenia sa do procesov 
plánovania a programovania  

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Aktivity: 
 

 
Hlavné ciele RRA Nitra boli z hľadiska ich obsahu napĺňané prostredníctvom týchto skupín aktivít:  
 
 

1.  
v zmylse § 13, bodu 2 zákona č. 309/ 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/ 2008 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja bude RRA Nitra zabezpečovať najmä tieto činnosti: 
 
 
V rámci tejto skupiny aktivít poskytovala RRA Nitra aj v roku 2015, na základe zmluvy s Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, bezplatné poradenstvo a informačno – konzultantské 
služieb v oblasti regionálneho rozvoja. Na základe vyhodnotenia tejto činnosti môžeme konštatovať, že 
v roku 2015 RRA Nitra poskytla 128 konzultácií, v bezprostredne predchádzajúcom období to bolo 92 
konzultácií. Môžene preto konštatovať, že medzriročne narástol záujem o bezplatné poradenstvo 
v súvislosti s novým programovým obdobím. Z celkového počtu konzulrácií bolo 71 poskytnutých 
samospráve, 31 podnikateľským subjektom, 19 neziskovým organizáciam a 7 fyzickým osobám.  
 
V zmysle zmluvnej spolupráce s MDVRR SR RRA Nitra v roku 2015 tiež zabezpečovala identifikáciu 
a zber  návrhových listov k aktivite s názvom Regionálne jedinečnosti.  V rámci tejto činnosti sme 
vytipovali a identifikovali 53 zaujímavostí z územia okresu Nitra. Z nich bolo vybraných 6 jedinečností, 
ktoré boli ďalej spracované do formy publicistických článkov a prezentované v lokálnych médiách 
a prostredníctvom špeciálnej sekcie na oficiálnej webstránke RRA Nitra, ktorá bola za týmto účelom 
vytvorená.  
 
RRA Nitra sa v priebehu roka zúčastňovala vybraných prezentačných podujatí a odborných seminárov 
zameraných na problematiku rozvoja regiónov. Išlo predovšetkým o školenia, semináre, stretnutia, 
zasadnutia odborných komisií a konferencie zamerané na problematiku regionálneho rozvoja územia 
NSK a programovanie v súvislosti s novým obdobím 2014-2020. 
 
Na zabezpečovaní aktuálnosti spoločného informačného portálu Integrovanej siete regionálnych 
rozvojových agentúr sa RRA Nitra podieľala čiastočne,  počas obdobia roka 2015 prostredníctvom 
portálu informovala o niektorých svojich aktivitách. Popritom však vo významnej miere o aktualitách 
z oblasti regionálneho rozvoja informovala prostredníctvom svojho webového sídla a v priebehu roka 
uverejnila na svojej stránke viac ako 140 informačných článkov a publikovaných výziev pre rôzne 
oprávnené subjekty.    
 
 
 
 
 
 



2.  
 
RRA Nitra sa dlhodobo aktivizuje i na miestnej úrovni v oblasti podpory partnerstiev prostredníctvom 
facilitovania činnosti mikroregiónov a prostredníctvom asistencie pre miestne akčné skupiny typu 
LEADER v území NSK. V roku 2015 sa zamerala na prípravu územia mikroregiónu TERMAL, 
predovšetkým na budovanie vnútorných kapacít územia metódou LEADER. Jej základnou myšlienkou 
je podporovať rozvoj  na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania 
jeho vnútorných zdrojov, pričom jedným so základných znakov je prístup zdola nahor. Na základe tohto 
prístupu vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné skupiny 
(MAS). MAS vypracuje a implementuje stratégiu miestneho rozvoja (stratégia), kde sú uvedené ciele, 
opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a 
slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého súvislého územia MAS. V podmienkach SR bude MAS sama 
vyhlasovať výzvy, prijímať a posudzovať žiadosti/projekty na realizáciu jednotlivých činností stratégie, 
navrhovať schválenie/neschválenie žiadostí a predkladať žiadosti na konečné rozhodnutie riadiacemu 
orgánu, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Hlavnou charakteristikou metódy LEADER je 
rozhodovanie za účasti miestnych aktérov na miestnej úrovni (občiansko-súkromný sektor) s jasnými a 
transparentnými postupmi (dodržiavanie percentuálneho zastúpenia všetkých 3 sektorov v celej 
štruktúre MAS)  
 
V roku 2015 RRA Nitra pripravila a spracovala Stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou pre 
MAS Združenia Termál, s ktorou sa MAS ZT následne uchádzala o prostriedky na jej implementáciu 
z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. RRA Nitra spracovala samotnú stratégiu, tiež projektový 
zámer a žiadosť o schválenie stratégie. Pred začatím práce so stratégiou RRA Nitra spracovala i 
žiadosť o NFP na financovanie spracovania stratégie.  
 
V rámci projektovej činnosti sa RRA Nitra v roku 2015  zároveň zamerala i na poskytovanie technickej 
pomoci pri implementácii projektov konečných užívateľov z územia Miestnej akčnnej skupiny Združenia 
Termál financovaných z Leadra NSK.  
 
RRA Nitra od roku 2011 zabezpečuje externý manažment pre Miestnu akčnú skupinu Združenia 
Termál. Financie, ktoré verejno-súkromným partnerstvám v nitrianskom kraji, poskytuje zo svojho 
rozpočtu - v rámci dotačného nástroja LEADER – Nitriansky samosprávny kraj, boli v roku 2015 v 
mikroregióne použité najmä na zlepšenie prostredia pre život a bývanie vo vidieckom priestore. 
 
V roku 2015 bola dotácia využitá na realizáciu 12 projektov v obciach MAS Združenia Termál. Boli 
podporené projekty zamerané na dobudovanie odpočívadiel pre cykloturistov v dvoch obciach, ktoré 
pribudli do územia MAS Združenia Termál – Kolta a Vlkas. Zaujímavý bol projekt zameraný na 
vybudovanie príslušenstva pre lyžiarov, ktorí navštívia najjužnejšie položený lyžiarsky vlek v obci 
Čechy. Zrealizované boli tiež projekty zamerané na dobudovanie občianskej vybavenosti ako sú 
chodníky, parky, verejné priestranstvá, verejná zeleň, autobusové zastávky a obecný rozhlas. 
Z dotácie poskytnutej zo zdrojov NSK bola tiež podporená prevádzka kancelárie MAS Združenia 
Termál. 
MAS získala na realizáciu 12 projektov v území dotáciu vo výške 37 930,- Eur, na prevádzku MAS boli 
poskytnuté financie vo výške 200,- Eur. Celkovo bolo v území prefinancovaných na realizáciu týchto 
projektov 60 723,98,- Eur, rozdiel bol doplnený z rozpočtov obcí. 
 
MAS Združenia Termál realizovala v roku 2016 i projekt spolupráce pod názvom “Ochrana spoločného 
kultúrneho dedičstva formou spolupráce mikroregiónov Termál a  Požitavie Širočina“, zo zdrojov Leadra 
NSK bola poskytnutá dotácia vo výške 7 600,- Eur, MAS spolufinancovala projekt vo výške 410,- Eur. 



Projekt spolupráce v roku 2015 mal dva rozmery, v rámci projektu bola ako hlavná aktivita realizovaná 
modernizácia, rekonštrukcia a reštaurácia atrakcií náučného chodníka História a súčasnosť obce 
Trávnica, ktorý sa nachádza na území mikroregiónu Termál, najmä v katastri obce Trávnica. Druhou 
aktivitou projektu bolo zdieľanie informácií mikroregiónov Termál a Požitavie – Širočina a výmena 
skúseností o ochrane kultúrneho dedičstva nachádzajúceho sa na území oboch mikroregiónov. V rámci 
projektu boli vytipované štyri objekty, ktoré sa v súlade s odborným posudkom reštaurovali, konkrétne 
socha Imakuláta, socha sv. Jána Nepomuckého, socha ústredného kríža s korpusom na cintoríne 
a socha svätej Anny 
 
 
3. 
 
V rámci projektovej činnosti sa RRA Nitra zameriavala na vecnú a obsahovú prípravu:  
 
 projektových spisov pre vyhlasované výzvy v tomto roku  - na zákazku pre potreby subjektov aktívnych 
v regióne a poskytovala technickú pomoc pri implementácii projektov tretím subjektom z úzennia svojej 
pôsobnosti. 
 
RRA Nitra v roku 2015 spracovala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospdársky rast pre projekt “Rekonštrukcia a 
modernizácia verejného osvetlenia v obci Maňa“. Žiadosť bola úspešná v hodnotiacom procese a obec 
Maňa ešte do konca roka 2015 zrealizovala kompletne rekonštrukciu verejného osvetlenia, nakoľko 
poskytnuté finančné prostriedky boli viazané na programové obdobie EÚ 2007 - 2013. Z dotácie bolo 
financované i spracovanie svetelnotechnickej štúdie a svetelnotechnické meranie. Nenávratný finančný 
príspevok bol pre obec Maňa poskytnutý vo výške 131 093,10,- Eur.  RRA Nitra zabezpečovala externý 
manažment i počas implementácie projektu, spracovala žiadosť o platbu a monitorovaciu správu.  

                           
RRA Nitra v roku 2015 spracovala pre Nitriansku organizáciu cestovného ruchu dve žiadosti o grant 
z Programu Európa pre občanov, Opatrenie 2.1 Družobné mestá, jednu v rámci marcového kola 
a druhú v septembri. Na druhý pokus bol projekt úspešný a momentálne je v procese realizácie. RRA 
Nitra zabezpečuje technické a administratívne zázemie pre implementáciu projektu. Podporené 
podujatie sa uskutoční v Nitre v termíne 3.-5. jún 2016. Je to trojdňové stretnutie 6 krajín:  Veszprém 
(Maďarsko), Zielona Góra (Poľsko), Kroměříž (ČR), Báčsky Petrovec (Srbsko), Nea Moudania (Grécko), 
pričom do Nitry zavíta 175 zahraničných účastníkov. Prostredníctvom tohto projektu majú účastníci 
príležitosť byť zapojení do národnej výmeny a do spoločných aktivít, ktoré prispievajú k rozvíjaniu pocitu 
príslušnosti k spoločnej Európe a podporujú proces európskej integrácie. Podujatie bude zahŕňať 
aktivity zamerané na budovanie sietí, prehlbovanie kontaktov obcí a organizácií v rámci Európy, aktivity 
zamerané na diskusie o budúcnosti EÚ a nájdenie spoločných aktivít pre možnú budúcu spoluprácu 
a projekty. Druhá línia projektu sa zameriava viac na zábavu, v uliciach mesta bude v prebiehať 
množstvo aktivít medziiným i Festival chutí Nitrianskeho kraja. Grant bol schválený vo výške 25 000,- 
Eur.   
 
RRA Nitra v roku 2015 spracovala žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho 
fondu, činnosť C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre projekt obce Maňa “Sanácia 
environmentálnej záťaže a znečisteného územia v obci Maňa“. Projekt sanácie čiernych skládok na 
území obce Maňa nebol podporený.  
 
 
 
 



4. 
 
Regionálna rozvojová agentúra Nitra už od roku 2013 zabezpečuje činnosť sekretariátu Certifikačnej 
komisie NSK, ktorá riadi proces hodnotenia ubytovacích zariadení na vidieku v nitrianskom kraji. 
Komisia bola ustanovená uznesením Zastupiteľstva NSK tiež v roku 2013. Úlohou certifikačnej komisie 
je hodnotiť a certifikovať ubytovacie zariadenia na vidieku NSK s cieľom zvýšiť atraktivitu územia 
a podporiť vidiecky cestovný ruch. 
 
V pilotnej fáze procesu (r. 2013) bolo do systému prihlásených 13 zariadení, v ďalšom roku od 
spustenia schémy sa prihlásilo len 7 poskytovateľov ubytovacích služieb a v roku 2015 boli certifikované 
už len 3 zariadenia. Všetky zariadenia splnili podmienky Certifikačnej komisie a stali sa držiteľom 
značky „Certifikované ubytovanie na vidieku“.  
 
Hoci v priebehu roka 2015 Odbor cestovného ruchu NSK zintenzívnil propagáciu certifikačného 
systému v médiách (inzercia v týždenníku ECHO, v mesačníku Relax), prezentáciou na 
medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu (ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World 
Praha, Regióny Slovenska Nitra), prezentácia na všetkých podujatiach, na ktorých sa NSK zúčastnil, 
založením funpage na facebooku), ktoré predstavovali certifikačnú schému ale aj certifikované 
zariadenie v celkovej sume 1800€ (priame náklady), predpokladáme, že nízky počet záujemcov 
o pridelenie značky kvality je spôsobený nedostatočnou informovanosťou jej potenciálnych držiteľov 
o samotnom systéme.  
 
Na základe uvedeného vývoja Certifikačná komisia identifikovala potrebu prehodnotiť fungovanie 
certifikačného systému ako takého. Na základe uznesenia Certifikačnej komisie RRA Nitra vypracovala 
hodnotiacu správu s návrhom opatrení, ktorá bola komisiou v roku 2015 jednohlasne schválená 
a odporučená na prerokovanie Zastupiteľstvu NSK. 
 
Na zabezpečenie účinného fungovania celého systému súvisiaceho s prideľovaním značky kvality 
„Certifikované ubytovanie na vidieku NSK“ boli navrhnuté a schválené nasledovné opatrenia:  
 

1) zabezpečiť účinnejšiu propagáciu certifikačného systému v médiách,  
2) vyvíjať aktívnu akvizičnú činnosť vo vidieckom území nitrianskeho kraja  
3) nastaviť systém kontroly ubytovacích zariadení a finančne zabezpečiť činnosť kontrolórov  
4) zabezpečiť účinnú a neustálu komunikáciu s certifikovanými zariadeniami a priebežne 

kontrolovať dodržiavanie podmienok za ktorých získali oprávnenie používať označenie 
„Certifikované ubytovanie na vidieku“ 

5) finančne a personálne zabezpečiť ďalšiu správu a údržbu internetového portálu 
www.ubytovanienavidieku.sk 

6) finančne zabezpečiť náklady na činnosť sekretariátu Certifikačnej komisie 
 
 
Celkové predpokladané prevádzkové náklady na zabezpečenie fungovania systému certifikácie 
ubytovacích zariadení na vidieku NSK na jeden rok boli vyčíslené na 17.450 EUR. 

 
 
 
 
 
 



 
 
5.  
 
-  poradenstvo a aktívna účasť agentúry pri tvorbe a aktualizácií programových dokumentov  z územia 
-  predkladanie odborných stanovísk a pripomienok k problematike regionálneho rozvoja 
-  účasť v pracovných skupinách 
-  aktualizácia zásobníka projektov na území pôsobenia agentúry  
-  aktualizácia analýzy potenciálu regiónu na území pôsobenia agentúry 
 
Keďže novelizovaný zákon o regionálnom rozvoji ukladá obciam povinnosť realizovať aj  následný 
monitoring svojho PHSR a každoročne do 31. mája zaslať o stave realizácie programu príslušnému 
vyššiemu územnému celku hodnotiacu správu, RRA Nitra sa na tejto činnosti aktívne v roku 2015 
podieľala a z územia svojej pôsobnosti zozbierala monitorovacie hárky, ktoré pripravil Odbor 
strategickej činnosti NSK.  
 
V rámci tejto oblasti činností sa RRA Nitra aj v roku 2015 aktívne zapojila do procesov plánovania 
a programovania na úrovni obecnej samosprávy – spracovanie PHSR pre obce a účasťou 
v Monitorovacom výbore pre PHSR NSK aj na úrovni vyššej samosprávy. 
 
 
V Nitre dňa 23.3.2016                
Spracovala: Mgr. Petra Klimo Zlatošová, riaditeľka RRA Nitra     
  


