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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 
 

 
 
  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  
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  
▪ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022 

(PHSR NSK) 
 
 
Hlavné ciele: 
 

Hlavné ciele RRA Nitra pre rok 2016 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  

 
 
 
 

 
 

 



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

Aktivity realizované v rámci cieľa 1 / Podpora regionálneho rozvoja vo vštkých jeho oblastiach:  
 
V zmylse svojho plánu činnosti a v súlade s § 13, bodu 2 zákona č. 309/ 2014, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, RRA Nitra v roku 2016 zabezpečovala najmä 
tieto činnosti: 
 
a)základné informačné služby v oblasti regionálneho rozvoja a poradenstvo o možnostiach čerpania 
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších zdrojov financovania aktivít regionálneho 
rozvoja, 
 
b) zhromažďovanie informácií o území realizácie projektu na účel prípravy, tvorby a realizácie 
strategických, programových a rozvojových dokumentov, 
 
c) podpora rozvojových aktivít na území realizácie projektu súvisiacich s podporou regionálneho rozvoja 
podľa § 3 zákona, 
 
 
V rámci tejto skupiny aktivít poskytovala RRA Nitra aj v roku 2016, na základe zmluvy o spolupráci 
s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, bezplatné poradenstvo a informačno – 
konzultantské služby v oblasti regionálneho rozvoja. Na základe vyhodnotenia tejto činnosti môžeme 
konštatovať, že v roku 2016 RRA Nitra poskytla 141 konzultácií, z toho bolo 100 konzultácií 
poskytnutých samospráve, 7 podnikateľským subjektom, 13 neziskovým organizáciam a 21 fyzickým 
osobám.  
 
Pre zabezpečenie spätnej väzby RRA Nitra v roku 2016 vytvorila elektronický formulár/dotazník, 
prostredníctvom ktorého realizovala prieskum spokojnosti medzi 60 pravidelnými príjemcami jej 
konzultačných služieb. Zo 60 oslovených,  dotazník vyplnilo 12 respondentov, ktorí odpovedali na 4 
otázky:  
 
1) Nakoľko ste spokojný s obsahom informácií, ktoré Vám zasielame?   
2) Pomáhajú Vám informácie získané od nás objektívne sa zorientovať v možnostiach čerpania fondov 
EU? 
3) Umožňujú Vám tieto informácie získať dostatočný prehľad o možnostiach financovania Vašich 
projektových zámerov vo Vašej obci? 
4) Aký typ informácií alebo služieb by Vám v budúcnosti najviac pomohol? 
 
8 respondentov odpovedalo na otázku č.1, že sú veľmi spokojní, 4 vyjadrili svoju spokojnosť slovom 
„spokojný“. 
 
Na druhú a tretiu otázku odpovedali všetci respondenti kladne. 
 
Na 4. otázku odpovedali 5 respondenti nasledovne: 
 
„Privítal by som pomoc pri identifikovaní vhodných nástrojov financovania projektových zámerov obce 
prostredníctvom rôznych programov ešte pred vyhlásením výzvy“ 
„Aktualizácie PHSR“ 



 „Pomoc pri opätovnom predkladaní neúspešných projektov“ 
„Analýzy k výzvam- alokácie, šanca uspieť, špecifikácie projektov“ 
„Pomoc pri príprave žiadostí zo ŠFPB pri výstavbe obecných bytov“ 
„Informácie aj o možnostiach čerpania z grantových schém súkromných spoločností“ 
 
Dvaja respondenti požadovali častejšie osobné stretnutia a 1 ocenil možnosť bezplatných konzultácií 
poskytovaných samospráve priamo v území. 
 
Zvyšní respondenti boli s typom informácií a so službami poskytovanými RRA Nitra spokojní. 
Dotazník bol anonymný, aj naďalej je k dispozícii na webovom sídle RRA Nitra: http://www.rra-
nitra.sk/dotaznik-spokojnosti/ 
 
 
 
 

Monitorovanie rozvojových plánov obcí a miest, mapovanie a evidencia území 
disponibilných pre investorov s dôrazom na brownfieldy 
 
RRA Nitra dlhodobo spolupracuje s Odborom strategických činností NSK na monitorovaní stavu plnenia 
PHSR v obciach v území svojej pôsobnosti. Nakoľko regionálne rozvojové agentúry majú s obcami vo 
svojom území úzky kontakt, Nitriansky samosprávny kraj využíva túto skutočnosť na ich adresnejšie 
oslovenie a zabezpečenie vyššej návratnosti požadovaných údajov. V zmysle novely zákona č. 
539/2008 o podpore regionálneho rozvoja majú všetky obce povinnosť monitorovať plnenie svojho 
PHSR a správu o tom doručiť úradu samosprávneho kraja najneskôr do 31. mája. 
Samosprávny kraj tieto údaje ďalej spracováva, vyhodnocuje a posúva na národnú úroveň ako podklad 
pre ďalšie strategické plánovanie na úrovni štátu. Zároveň tak každoročne získa informácie o aktuálnom 
stave rozvoja územia vo svojej pôsobnosti ( napríklad o realizácii projektových zámerov na úrovní obcí), 
a tak získava ucelený prehľad o plnení strategických rozvojových cieľov na úrovni obecnej samosprávy. 
Takéto podklady výrazne zefektívňujú dlhodobé strategické plánovanie na úrovni samosprávneho kraja 
(príprava PHSR kraja).  
 
RRA Nitra sa tiež dlhodobo podieľa na vypracovaní a aktualizácií databázy voľných pozemkov, tzv. 
brownfieldov, ktoré sú k dispozícii podnikateľom vo vidieckom území NSK. Dva razy ročne aktualizuje 
databázu, ktorá obsahuje podrobné informácie o umiestnení brownfieldu a jeho špecifikáciu (dostupnosť 
inžinierskej infraštruktúry, možnosti využitia a pod.) Databáza je umiestnená na oficiálnom portáli NSK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aktivity realizované v rámci cieľa 2 / Budovanie a prehlbovanie partnerstiev aktivizujúcich rozvoj 
regiónu :  
 
 
RRA Nitra sa dlhodobo aktivizuje na miestnej úrovni v oblasti podpory partnerstiev prostredníctvom 
facilitovania činnosti mikroregiónu Združenia TERMAL.  
 
V roku 2016 RRA Nitra pripravila a spracovala Dodatok č.1 k Stratégii miestneho rozvoja vedeného 
komunitou pre MAS Združenia Termál, keďže riadiaci orgán pre PRV 2014-2020 upravil a čiastočne 
zmenil podmienky, za ktorých sa MAS ZT následne uchádzala o prostriedky na jej implementáciu.  
 
1) V roku 2016 MAS ZT získala hodnotiace stanovisko, ktoré ju oprávňuje zapojiť sa do pripravovanej 
výzvy na podporu financovania implementácie jej Stratégie.  
 
2) Vybudovala menšie lokálne partnerstvá, ktoré podporia absorpčnú kapacitu územia, v prípade, že 
bude v blízkej dobe implementovať nástroj LADER v podmienkach SR. 
 
3) Vytvorila potrebné administratívne kapacity na riadenie a implementáciu nástroja LEADER 
 
 
Ešte v roku 2015 toto miestne partnerstvo spolu s RRA Nitra vybudovalo vo svojom území také 
kapacity, aby mohla byt spracovaná jeho rozvojová stratégia. Dokument pod názvom: Stratégia rozvoja 
územia vedeného komunitou, je základným predpokladom pre zapojenie územia k prístupu 
LEADER/CLLD. Územia, vybrané v rámci tohto prístupu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, podporí sumou cca  2 mil. EUR.  
 
Prístup LEADER je v našich podmienkach inovatívny nástroj rozvoja riadeného zdola-nahor. 
Vytvorené partnerstvo, ktoré ho implementuje, plní úlohu riadiaceho orgánu pre dané územie 
mikroregiónu. Disponuje administratívnymi kapacitami na vyhlasovanie výziev na podávanie žiadostí 
o NFP, kontroluje formálne náležitosti predkladaných žiadostí/projektov a zabezpečuje a koordinuje ich 
hodnotiaci proces. Miestny rozvoj vedený komunitou tak disponuje reálnymi zdrojmi potrebnými na to, 
aby mohol vo svojom území realizovať projekty, ktoré sám považuje za potrebné. 
 
 
RRA Nitra od roku 2011 zabezpečuje externý manažment pre MAS ZT. Financie, ktoré verejno-
súkromným partnerstvám v nitrianskom kraji, poskytuje zo svojho rozpočtu Nitriansky samosprávny kraj, 
bývajú v mikroregióne použité najmä na zlepšenie prostredia pre život a bývanie vo vidieckom priestore.  
 
V roku 2016 sa však MAS ZT o prostriedky z rozpočtu NSK neuchádzala, keďže zo strany riadiaceho 
orgánu pre PRV 2014-2020 neboli vyjasnené podmienky pre prípadnú implementáciu tzv. veľkého 
(národného) LEADRA. Napriek tomu, činnosť RRA Nitra, ktorá súvisela predovšetkým s budovaním 
kapacít pre implementáciu stratégie v území, finančne podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 
 
 
 
 
 
 



Aktivity realizované v rámci cieľa 3/ Podpora rozvoja regiónu prostredníctvom finančných 
nástrojov EU 
 
 
RRA Nitra počas obdobia roku 2016 spracovala nielen projekty pre klientov, ale aj zabezpečovala 
implementáciu tých projektov, ktoré boli v roku 2015/ 2016 úspešné v hodnotiacom procese. Pri väčšine 
z týchto projektov, RRA Nitra spracovávala aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Spolupracovala 
tiež pri príprave šiestich projektových zámerov, ktoré sú momentálne rozpracované do formy 
podrobnejších dokumentov, v mnohých prípadoch sa čaká na vyhlásenie relevantnej výzvy.  RRA Nitra 
v roku 2016 tiež spolupracovala pri príprave a podaní dvoch vlastných projektov so zahraničnými 
partnermi z Maďarska a Ukrajiny v rámci Vyšehradského fondu. Podrobnejšie informácie o týchto 
projektoch obsahuje nasledovná tabuľka: 
 
 
Projekty pre klientov RRA Nitra 
 
P.č. názov 

projektu 
názov 

partnera 
RRA 

názov 
donora 

príprava 
žiadosti/ 

implementáci
a 

stav popis projektu 

1. Building 
partnership of 
municipalitie

s across 
Europe, 

discussion on 
the future of 

Europe, 
support of 
European 
citizenship 
idea and 

increasing of 
civic 

engagement 
at Union 

level in Nitra 

Nitrianska 
organizáci

a 
cestovnéh
o ruchu 

program 
Európa pre 
občanov, 

EACEA  - 
Education, 
Culture and 
Audiovisual 
Executive 
Agency,  
Európska 
komisia 

implementácia 
projektu 

(pokračovanie 
spolupráce 

v nadväznosti 
na prípravu 
žiadosti 
o grant) 

projekt bol 
schválený, 
zrealizova

-ný, 
je admini-
stratívne 

a finančne 
vysporiada

-ný 

projekt bol 
zameraný na 

podporu sieťovania 
a spolupráce 
samospráv 

a organizácií 
tretieho sektora 
z členský krajín 

EU: Česko, 
Maďarsko, Poľsko, 

Srbsko 
a Slovensko. 

V rámci projektu 
boli zrealizované 

nasledovné 
aktivity: odborné 

workshopy, verejná 
diskusia 

o budúcnosti 
Európy 

a možnostiach 
spolupráce 

zúčastnených 
krajín 

a organizácií, ale 
i aktivity zamerané 
na prácu so širšou 

verejnosťou 
2. Stratégia 

miestneho 
Miestna 
akčná 

EÚ, EŠIF, 
Ministerstvo 

príprava dvoch 
žiadostí 

prvá 
výzva bola 

cieľom 
pripraveného 



rozvoja 
vedeného 

komunitou                                               
Miestnej 
akčnej 

skupiny 
Združenia 

Termál 
 
 

skupina 
Združenia 

Termál  

pôdohospodá
rstva a 
rozvoja 

vidieka SR 
Program 
rozvoja 

vidieka SR 
2014 – 2020, 
opatrenie 19, 
podopatrenie 

19.2 

o schválenie 
stratégie 

v marci 2016 
a októbri 2016 

zrušená, 
žiadosť 

o NFP boa 
znovu 

predložená 
v druhej 
výzve, 

momentál
ne sa 

očakáva 
vyhlásenie 
3. výzvy, 
v rámci 

ktorej by 
mali byt 
žiadosti 

o prideleni
e štatútu 

MAS 
posudzova
né podľa 
nových 

pravidiel 

projektu je získanie 
finančných 

prostriedkov na 
financovanie 
rozvojových 

zámerov v území 
MAS Združenia 

Termál v súlade so 
Stratégiou 

miestneho rozvoja 
vedeného 

komunitou. 
Získanie štatútu 
MAS (oficiálne 

prideleného 
v rámci iniciatívy 
Leader a systému 

CLLD 
z Ministerstva 

pôdohospodárstva 
SR) umožní 
združeniu 

implementovať 
svoju rozvojovú 

stratégiu 
z pridelených 

zdrojov 
prostredníctvom 

programu 
3. Príprava a 

spracovanie 
Stratégie 

miestneho 
rozvoja 

vedeného 
komunitou/St
ratégie CLLD 

Miestnej 
akčnej 

skupiny 
Združenia 

Termál 

Miestna 
akčná 

skupina 
Združenia 

Termál 

EÚ, EŠIF, 
Ministerstvo 
pôdohospodá

rstva a 
rozvoja 

vidieka SR 
Program 
rozvoja 

vidieka SR 
2014 – 2020, 
opatrenie 19, 
podopatrenie 

19.1 

implementácia 
projektu 

(pokračovanie 
spolupráce 

v nadväznosti 
na prípravu 
žiadosti o 

NFP) 

žiadosť 
o NFP 
bola 

schválená, 
projekt bol 
zrealizova

-ný 
a moment

álne je 
v štádiu 

schvalova-
nia 

administra
-tívneho 

a finančné
-ho 

vysporiada
-nia 

cieľom 
zrealizovaného 
projektu bolo 
spracovanie 

Stratégie miestneho 
rozvoja vedeného 
komunitou MAS 

Združenia Termál, 
ktorá je základným 

predpokladom 
pre získanie štatútu 

MAS oficiálne 
prideleného 

v rámci iniciatívy 
Leader a systému 
CLLD a získanie 

finančných 
prostriedkov s tým 

súvisiacich 
4. Cesta za 

poznáním 
obec 

Horné 
EÚ, EŠIF, 

Ministerstvo 
spolupráca vo 

forme 
projekt bol 
predložen

projektové 
partnerstvo zložené 



tradice 
houbařství a 

pekařství 

Štitáre 
(SK),  

obec Salaš 
(CZ) 

pôdohospodá
rstva a 
rozvoja 

vidieka SR 
Program 

Interreg V-A 
Slovenská 
republika - 
Česká 

republika 
2014-2020 

konzultácií 
k príprave 

žiadostí o NFP 

ý, 
doplnený,  
v súčasnos

ti je 
v štádiu 

posudzova
nia 

z obce Salaš (CZ) 
a obcí Horné 

Štitáre (SK) a Mojš 
(SK) sa v rámci 

projektových 
aktivít zameralo na 

zhodnotenie 
existujúceho 
prírodného 

a kultúrneho 
potenciálu formou 
využitia dlhoročnej 

tradície v oblasti 
hubárstva 
(zriadenie 

interaktívnej 
hubárskej 
expozície 

Hubárium) 
a pekárstva 

(rekonštrukcia 
a prevádzka 

tradičnej pece)  pre 
rozvoj cestovného 
ruchu a podporu 

miestnych komunít 
5. Medzinárodn

ý folklórny 
festival 2016 

v Jelenci: 
svadobné 

zvyky V4 - 
zachráňme 

tradície, 
ktoré nás 
spájajú 

Občianske 
združenie 
Jelenka 

Ministerstvo 
kultury SR  

Fond 
podporu 
umenia 

spolupráca vo 
forme 

konzultácií 
k príprave 
žiadostí o 

poskytnutie  
dotácie 

projekt 
nebol 

schválený 

občianske 
združenie venujúce 

sa folklóru 25 
rokov zastrešuje tri 

folklórne telesá 
z obce Jelenec, 

predmetom 
projektu bolo 
zorganizovať 
medzinárodný 

folklórny festival 
v obci Jelenec so 
špeciálnou 
tematikou  

svadobných 
zvykov 

6. Rekonštrukci
a a 

modernizácia 
verejného 

osvetlenia v 
obci Maňa 

obec 
Maňa 

EÚ, EŠIF,     
Ministerstvo 
hospodárstva 

SR 
OP 

Konkurencies
chopnosť a 

hospodársky 

implementácia 
projektu 

(pokračovanie 
spolupráce 

v nadväznosti 
na prípravu 
žiadosti o 

NFP) 

projekt bol 
zrealizova

-ný, 
administra

-tívne 
i finančne 
vysporiada

-ný 

v rámci projektu 
bolo 

zrekonštruované 
a zmodernizované  
verejné osvetlenie 

v obci Maňa 
v celkovej sume 
127 548 Eur (4 



rast, prioritná 
os 2. 

Energetika, 
opatrenie  2.2  

a moment
álne je vo 

fáze 
monitorov

ania 
(povinnos

ť 
predkladať 
následné 

monitorov
acie 

správy) 

nové rozvádzače, 
145 nových 
svietidiel) 

7. Sanácia 
environmentá

lnej záťaže 
a znečistenéh

o územia 
v obci Maňa 

obec 
Maňa 

Ministerstvo 
životného 
prostredia 

SR, 
Environment
álny  fond,   
Činnosť C4 

Sanácia miest 
s nezákonne 
umiestneným 
odpadom pre 
projekt obce 

Maňa 

príprava 
žiadosti o 

poskytnutie 
dotácie 

projekt 
nebol 

schválený, 
v marci 

2017 bola 
opätovne 

predložená 
žiadosť o 
dotáciu 

cieľom 
predkladaného 
projektu bolo 
zneškodnenie 

nelegálnej čiernej 
skládky v tesnej 

blízkosti obývanej 
zóny obce Maňa, 
výmera plochy s 

nezákonne 
umiestneným 

odpadom je  2 805 
m² a odhadované 
množstvo  odpadu 

v rámci tejto 
výmery je 1 786 

ton 
 

8. Revitalizácia 
centra obce 

Maňa 

obec 
Maňa 

EÚ, EŠIF,   
Regionálny 
operačný 
program,                   

opatrenie 4.1 
Regenerácia 

sídiel 

implementácia 
projektu 

(pokračovanie 
spolupráce 

v nadväznosti 
na prípravu 
žiadosti o 

NFP) 

projekt bol 
zrealizova

-ný, 
administra

-tívne 
i finančne 
vysporiada

-ný 
a moment
álne je vo 

fáze 
monitorov

ania 
(povinnos

ť 
predkladať 
následné 

monitorov
acie 

správy) 

v rámci 
projektových 

aktivít bola riešená 
revitalizácia 
verejných 

priestranstiev 
v obci Maňa, ktorá 
zahŕňala výstavbu 

chodníkov, 
parkovísk, 

vydláždených 
plôch, 

autobusových 
zastávok, 

komplexnú 
revitalizáciu parku 

pred obecným 
úradom vrátane 

prvkov osvetlenia 
a vodných prvkov, 



projekt bol 
v celkovej sume 

658 316 Eur 
9. Revitalizácia 

verejných 
priestranstiev 

obce 
Podhájska 

obec 
Podhájska 

EÚ, EŠIF,   
Regionálny 
operačný 
program,                   

opatrenie 4.1 
Regenerácia 

sídiel 

implementácia 
projektu 

(pokračovanie 
spolupráce 

v nadväznosti 
na prípravu 
žiadosti o 

NFP) 

projekt bol 
zrealizova

-ný, 
administra

-tívne 
i finančne 
vysporiada

-ný 
a moment
álne je vo 

fáze 
monitorov

ania 
(povinnos

ť 
predkladať 
následné 

monitorov
acie 

správy) 

v rámci 
projektových 

aktivít bola riešená 
revitalizácia 
verejných 

priestranstiev 
v obci Podhájska, 

ktorá zahŕňala 
výstavbu a 

rekonštrukciu  
chodníkov, 

rekonštrukciu 
odvodňovacích 

priekop, čiastočne 
rekonštrukciu 

verejného 
osvetlenia, 

rekonštrukciu 
autobusovej 

zastávky 
a detského ihriska, 

projekt bol 
v celkovej sume 

223 430 Eur 
10. Revitalizácia 

centra obce 
Trávnica 

obec 
Trávnica 

EÚ, EŠIF,   
Regionálny 
operačný 
program,                   

opatrenie 4.1 
Regenerácia 

sídiel 

implementácia 
projektu 

(pokračovanie 
spolupráce 

v nadväznosti 
na prípravu 
žiadosti o 

NFP) 

projekt bol 
zrealizova

-ný, 
administra

-tívne 
i finančne 
vysporiada

-ný 
a moment
álne je vo 

fáze 
monitorov

ania 
(povinnos

ť 
predkladať 
následné 

monitorov
acie 

správy) 

v rámci 
projektových 

aktivít bola riešená 
revitalizácia 
verejných 

priestranstiev 
v obci Trávnica, 
ktorá zahŕňala 

výstavbu a 
rekonštrukciu  

chodníkov, 
rekonštrukciu 

odvodňovacích 
rigolov, 

rekonštrukciu 
verejných 

priestranstiev 
a parku, riešenie 
verejnej zelene, 

projekt bol 
v celkovej sume 

616 371 Eur 
 



 
 
Vlastné projekty RRA Nitra 
 

P.č. názov 
projektu 

názov 
partnera 

RRA 

názov 
donora 

príprava 
žiadosti/ 

implementácia 

stav  popis projektu 

1 Networking 
for Building 

up Civil 
Society 

Odessa 
Regional 

Agency for 
reconstruction 

and 
development 

Ukrajina   

Višegrádsky 
fond,           

krajiny V4,        
The 

Visegrad 
4 Eastern 

Partnership 
program 

 

príprava 
žiadosti o 
pridelenie 

grantu  

projekt 
nebol 

schválený, 
momentálne 

bola opäť 
predložená 
žiadosť 

o pridelenie 
grantu, 

projekt bol 
upravený 

podľa 
pripomienok 

k prvej 
žiadosti 

projekt je zameraný 
na rozvoj 
a podporu 
občianskej 

spoločnosti formou 
spolupráce, 
vzájomného 

vzdelávania sa 
a výmeny 
skúseností 

organizácií z krajín 
V4 a Ukrajiny 

2 Transnational 
Co-operation 
Possibilities 
and Partner 

Search 
Forum for 
R&D&I 
actors 

Pannon 
Novum Non-

profit Ltd. 
(Pannon 
Novum 
Nyugat-
dunántúli 
Regionális 
Innovációs 
Nonprofit 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság)  
Maďarsko 

Višegrádsky 
fond,            

krajiny V4,                      
Small 
grants 

program 

príprava 
žiadosti o 
pridelenie 

grantu 

projekt bol 
neschválený 

predmetom 
projektu bola 
spolupráca  

v oblasti podpory  
vyhľadávania, 

sieťovania 
a vytvárania 
projektových 
partnerstiev 
organizácií 
pôsobiacich 

v oblasti výskumu 
a vývoja, projekt 
bol zameraný na 

krajiny V4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Projektové zámery RRA Nitra 
 
 
P.č. názov 

projektu 
názov 

partnera 
RRA 

názov donora stav popis projektu 

1 Stredoveká 
cesta z Nitry 
cez Ostrihom 
do Zalaváru 
(kutúrno – 
poznávacia 

a turisticko – 
pútnická 

cesta) 

Dr. Tibor 
Ujlacký, 

 Nitriasnky 
samosprávny 

kraj 

Program 
cezhraničnej 
spolupráce 

Maďarsko – 
Slovensko 2014 -

2020, podľa 
aktuálnych 

relevantných 
výziev 

projektový 
zámer je 

momentálne 
v štádiu 
čakania na 
vyhlásenie 

vhodnej 
výzvy 

predmetom 
projektového 

zámeru je 
podpora 

cyrilometodskej 
tradície 

prostredníctvom 
medzinárodného 

projektu 
2 Rekonštrukci

a rekreačnej 
oblasti - 

kempingu 

obec Jelenec Program 
cezhraničnej 
spolupráce 

Maďarsko – 
Slovensko 2014 -
2020, prípadne iné 
podľa aktuálnych 

relevantných 
výziev  

projektový 
zámer je 

momentálne 
v štádiu 
čakania na 
vyhlásenie 

vhodnej 
výzvy 

projektový 
zámer je 

zacielený na 
komplexné 

riešenie 
rekonštrukcie 

a oživenie 
rekreačnej 

oblasti v obci 
Jelenec, ktorá je 
vo vlastníctve 

obce a má 
dlhodobú 

tradíciu, avšak 
momentálne 
nevyhnutne 
potrebuje 

externé finančné 
stimuly, celá 

oblasť má 
mimoriadny 
potenciál pre 

rozvoj 
cestovného 

ruchu, nakoľko 
sa tu nachádza 

zrúcanina hradu 
Gýmeš, sieť 
turistických 

a cykloturistický
ch chodníkov, 
vodné plochy, 

chránené územia 
v rámci pohoria 



Tribeč, porast 
gaštana jedlého 
a mnoho iných 
zaujímavostí 

3 Zriadenie 
prevádzky 
pre výrobu 
prírodných 
mydielok 

Ing. Soňa 
Bartoníčková 

Integrovaný 
regionálny 

operačný program 
(kreatívny 
priemysel), 

Operačný program 
výskum a inovácie, 
prípadne iné podľa 

aktuálnych 
relevantných 

výziev  

projektový 
zámer je 

momentálne 
v štádiu 
čakania na 
vyhlásenie 

vhodnej 
výzvy 

projektový 
zámer Ing. 

Bartoníčkovej je 
zameraný na 

podporu 
kreatívnej 

výroby a jej 
využitia pre 

podporu 
turizmu,  jej 

zámer je najmä 
na oblasť 
prírodnej 

kozmetiky, jej 
výroby 

a realizácie 
kreatívnych 
kurzov, čo 
vyžaduje 

vhodné priestory 
a vybavenie 

4 Rekonštrukci
a budovy 
materskej 
škôlky  

Obec Maňa Operačný program 
Kvalita životného 

prostredia  

projektový 
zámer je 

momentálne 
v štádiu 
prípravy 
žiadosti 

o NFP z OP 
KŹP 

v rámci 
výzvy na 
zníženie 

energetickej 
efektívnosti 
verejných 

budov  

v rámci 
pripravovaného 

projektu 
k dátumu 

31.5.2017 je 
riešená 

energeticky 
efektívna 

rekonštrukcia 
budovy 

materskej 
škôlky v obci 

Maňa 

5. Mobilný 
audiosprievo

dca po 
expozícií 

múzea 
(interaktívna 
aplikácia pre 

múzea) 

Ponitrianske 
múzeum 

podľa aktuálnych 
relevantných 

výziev 

projektový 
zámer je 

momentálne 
v štádiu 
čakania na 
vyhlásenie 

vhodnej 
výzvy 

inovácia v rámci 
expozície 

Ponitrianskeho 
múzea,zriadenie 

mobilného 
audiosprievodcu

, ktorý by 
umožnil 

návštevníkom 
objavovať krásy 



múzea vlastným 
tempom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivity realizované v rámci cieľa 4/ aktivity smerujúce k zabezpečeniu trvalo udržateľného 
rozvoja regiónu aj podporou aktivít v oblasti vidieckeho cestovného ruchu  
 
 
 
Regionálna rozvojová agentúra Nitra od roku 2013 zabezpečovala 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 predchádzajúcom roku (r. 2015) Odbor cestovného ruchu NSK zintenzívnil propagáciu 
certifikačného systému v médiách, v roku 2016 sme zaznamenali výrazný pokles záujmu o pridelenie 
značky kvality. Predpokladáme, že nízky počet záujemcov je spôsobený nedostatočnou 
informovanosťou 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 
 



 

Napriek aktívnej činnosti RRA Nitra v oblasti plnenia úloh sekretariátu Certifikačnej komisie a participácii 
na ostatných, najmä akvizičných aktivitách, Zastupiteľstvo NSK na svojom 24. riadnom zasadnutí (4.júla 
2016) odobralo RRA Nitra trvalú úlohu sekretariátu pre Certifikačnú komisiu NSK. RRA Nitra o tom 
informoval listom zo dňa 19.07. 2016 vedúci Odboru cestovného ruchu NSK Roman Vančo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivity realizované v rámci cieľa 5/ Podpora rozvoj regiónu  prostredníctvom aktívneho 
zapojenia sa do procesov plánovania a programovania  
 
 
 

Konzultácie k tvorbe metodík a strategických dokumentov 
 

RRA Nitra každoročne pripravuje podklady pre Správu o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej 
Národnej stratégie regionálneho rozvoja. Činnosť RRA Nitra i ostatných regionálnych rozvojových 
agentúr v kraji koordinuje Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Povinnosť spracovávať uvedenú správu vyplýva pre Nitriansky samosprávny kraj zo zákona č. 
309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja (§ 11 pís. c ).  
Samosprávny kraj sa podieľa  na príprave národnej stratégie regionálneho rozvoja, na vyhodnocovaní 
jej realizácie a každoročne do 30. júna zasiela úradu vlády správu o napĺňaní priorít a cieľov národnej 
stratégie. RRA Nitra spracováva štatistické údaje a vyhodnocuje ich vývoj v dlhodobom časovom 
horizonte za oblasť Trh a sociálne štatistiky a za oblasť Školstvo. Uvedená aktivita slúži pre 
monitorovanie vývoja regiónu  a je podkladom pre plánovanie na národnej úrovni.  
 
RRA Nitra je tiež členom pracovnej skupiny pre monitorovanie plnenia aktivít platného PHSR NSK 
a v roku 2016 bola tiež členom pracovanej skupiny pre prípravu nového dokumentu PHSR NSK 2016 - 
2020.  

Výstupy z týchto aktivít sú ďalej využívané pre rozvoj územia v pôsobnosti RRA Nitra. Napríklad 
bezplatný konzultačný servis zabezpečuje vyššiu informovanosť potenciálnych žiadateľov a zároveň tiež 
viac projektov zrealizovaných v prospech rozvoja územia. RRA Nitra zároveň plní funkciu 
sprostredkovateľa informácií a kontaktov pre lepšie sieťovanie aktérov reg. rozvoja. 
 
 
 
V Nitre dňa 18.4.2017                



Spracovala: Mgr. Petra Klimo Zlatošová, riaditeľka RRA Nitra     
  


