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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 Okresným 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.  
 
V roku 2015 boli do združenia RRA Nitra uznesením VZ 43/25/2015 priají ďalší dvaja členovia: OZ 
Radošinka a Združenie obcí Zobor.  
.  
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.  
 
Od roku 2017 prešli najvyššie kompetencie v oblasti riadenia regionálneho rozvoja z Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na Úrad vlády SR a následne, v roku 2018, podla § 40e 
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
zákona č. 313/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2019 prešli práva a povinnosti súvisiace s 
výkonom kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja z Úradu vlády Slovenskej republiky na Úrad 
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. 
 
Predmetom činnosti RRA Nitra je:     
 

- 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:  
 
       Činnosť RRA Nitra bola i v roku 2019 determinovaná obsahom aktuálne 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) 
 
 

Dlhodobé ciele RRA Nitra: 
 
 

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 a ostatných 

finančných mechanizmov 
 
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  

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

V roku 2019 boli tieto ciele, z hľadiska ich obsahu, napĺňané prostredníctvom nasledovných 
aktivít:  

 
 

Aktivity realizované za účelom naplnenia cieľa 1: Podpora regionálneho rozvoja vo vštkých jeho 
oblastiach:  
 
Napriek tomu, že Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, na ktorý prešli v januári 
2019 najvyššie kompetencie v oblasti usmerňovania a riadenia regionálneho rozvoja SR, už prestal 
regiónom Slovenska poskytovať systematickú podporu a pomoc pri realizácii svojich rozvojových aktivít, 
RRA Nitra naďalej túto činnosť v území svojej pôsobnosti dokázala zabezpečovať, a to najmä vďaka 
systematickej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja.  
 
V zmylse 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 aj v roku 2019 zabezpečovala: 
 
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) podporu rozvojových aktivít na území realizácie projektu súvisiacich s podporou regionálneho rozvoja 
podľa § 3 zákona. 
 
 

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 za účelom naplnenia cieľa 2: Budovanie a prehlbovanie partnerstiev 
aktivizujúcich rozvoj regiónu :  
 
 
 
RRA Nitra aj v roku 2019 poskytovala metodickú podporu pri činnostiach spojených s implementáciou 
projektov realizovaných v mikroregióne Termál prostredníctvom dotačného nástroja LEADER NSK. 
Tento nástroj úspešne podporuje miestne komunity, sformované na báze verejno - súkromného 
partnerstva. RRA Nitra pre MAS Združenia Termál spracovala žiadosti o dotáciu z programu Leader 
NSK, ktoré sú pre zruženie zdrojom na realizáciu vlastných projektových zámerov v súlade s aktuálnou 
Stratégiou miestneho rozvoja.  
 
RRA Nitra v roku 2019 zabezpečovala tiež podporu pri usmerňovaní chodu a ďalšieho fungovania 
združenia MAS Termál viaceré funkcie: pomáhala s prípravou podkladov, organizačným a 
administratívnym zabezpečením stretnutí členov MAS, zabezpečovala komunikačné kanály medzi 
jednotlivými členmi partnerstva, neustále pracovala na budovaní kapacít partnerstva v zmysle prístupu 
CLLD (Leader), nakoľko tieto princípy majú zmysel nielen pre fungovanie, ale i pre rozvoj verejno - 
súkromného partnerstva ako aj celého územia v ktorom partnerstvo pôsobí.  
 
Aj v roku 2019 získala Miestna akčná skupina Združenia Termál dotáciu z finančného nástroja 
Nitrianskeho samosprávneho kraja Leader2. Celková suma 45 000 Eur bola použitá na realizáciu 
projektov z územia MAS (op.1,2,3) a to konkrétne na: revitalizáciu centra obce Vlkas, rekonštrukciu 4 
autobusových zastávok v intraviláne obce Maňa, revitalizáciu parku pred budovou obecného úradu 
v obci Dolný Ohaj, detské ihrisko v obci Dedinka a zveľadenie parku v obci Veľké Lovce. 
 

 
Aktivity realizované za účelom naplnenia cieľa 3: Podpora rozvoja regiónu prostredníctvom 
finančných nástrojov EU a ostatných finančných mechanizmov 
 
 
 
Aj v uplynulom roku RRA Nitra spracovávala žiadosti o dotácie či už zo zdrojov štátneho rozpočtu, alebo 
z iných zdrojov. Administratívne implementovala projekt zameraný na vývoj lekárskych pomôcok, 
financovaný z Operačného programu výskum a vývoj a pripravila a spracovala žiadosť pre obec Bojná 
na výzvu z Nórskeho finančného mechanizmu: 
 

• Zámerom projektu výstavby Archeoskanzenu je vytvoriť nový model opevnenia na pozemku situovanom 
v blízkosti obce Bojná, v území významného veľkomoravského hradiska, ktoré sa od miesta 
archeoskanzenu nachádza v lese cca 2 km západným smerom. Tým, že v území katastra obce vznikne 
nová turistická lokalita, mimoriadne významné archeologické nálezy v pôvodnom hradisku ostanú 
neporušené a zároveň bude možné verejnosť zaujať historicky významnou témou z obdobia 
prvopočiatkov našich národných dejín.  
 
 



Cieľom projektu však nie je len výstavba Archeoskanzenu, rekonštrukcia pôvodných opevnení hradiska 
a krajinárska úprava archeologickej lokality, ale predovšetkým propagácia náleziska a vytvorenie 
turistickej destinácie s potenciálom generovania príjmov prostredníctvom jej prevádzky. 
 

• Predmetom projektu financovaného z Operačného programu výskum a vývoj, ktorého celková hodnota 
presahuje 120 000 Eur je inovácia výrobného programu firmy VALEL s.r.o, ktorá sa zaoberá výrobou 
zdravotníckej techniky a vývojom špecializovaných prístrojov a príslušenstva pre fyzikálnu liečbu.  
Efektívne zavedenie nových produktov do výroby si vyžaduje obstaranie moderných výrobných 
zariadení s počítačovým riadením, univerzálnych obrábacích strojov, zariadení pre montáž a kontrolu 
elektronických dielov, obstaranie vstrekovacej formy pre výrobu plastových krytov a vykonanie 
schvaľovania výrobkov notifikovanou osobou v súlade s európskou legislatívou podľa smernice rady č. 
93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach, čím sa získa oprávnenie používať označenie zhody CE na 
nových výrobkoch. V rámci projektu boli vo firme VAMEL vytvorené 2 nové pracovné miesta, projekt bol 
fyzicky ukončený v lete 2019, ukončenie administratívnej implementácie projektu je plánované na 
začiatok roka 2020.  

 

• RRA Nitra spracovala v roku 2019 žiadosť o dotáciu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi podľa 
zákona č. 526/2010 v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  v zmysle výzvy číslo V. 
Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2019 pre obec Svätoplukovo. Predmetom projektu bola 
tretia etapa obnovy existujúcej hasičskej zbrojnice prostredníctvom rekonštrukcie vnútorných priestorov 
požiarnej zbrojnice.  
 
 
 
 
Aktivity realizované za účelom naplnenia 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 usmerňuje a riadi systém 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 projektu (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. Napriek intenzívnej propagácii projektu prostredníctvom Odboru cestovného ruchu 
NSK, v roku 2016 bol zaznamenaný výrazný pokles záujmu o pridelenie značky kvality. Predpokladáme, 
že nízky počet záujemcov bol spôsobený nedostatočnou informovanosťou potenciálnych držiteľov 
o samotnom projekte.  
 
Uvedený predpoklad sa v priebehu nasledujúcich 2 rokov, kedy bola akvizičnou činnosťou v území NSK 
poverená RRA Nitra, ukázal ako opodstatnený a RRA Nitra bola na ďaľšie obdobie rokov 2019-2021 
poverená akvizičnou a kontrolnou činnosťou. 
 
V rámci svojej oblasti pôsobenia, RRA Nitra aj v roku 2019 organizačne zabezpečila a pripravila  
pracovné stretnutia poskytovateľov ubytovania vo vidieckom území NSK s pracovníkmi odboru 
cestovného ruchu NSK a SPU, na ktorých boli záujemcovia o pridelenie značky kvality podrobne 



informovaní o možnostiach jej záskania a podmienkach jej užívania. Na  základe týchto stretnutí, 
následne o pridelenie značky v roku 2017 požiadali 15 ubytovatelia, certifikovaných bolo 14 držiteľov, 
v roku 2018 požiadali o značku 10, certifikovaní boli všetci žiadatelia, rovnako tomu bolo aj v roku 2019.  
Možno konštatovať, že zavedenie intenzívnej akvizičnej činnosti malo priamy dopad na zvýšenie 
informovanosti o ceftifikačnom systéme a tým aj zvýšenie záujmu zo strany potenciálnych držiteľov 
značky o jej pridelenie. 
 
 
 
Aktivity realizované za účelom naplnenia cieľa 5: Podpora a rozvoj regiónu  prostredníctvom 
procesov plánovania a programovania  
 
 

 
Prechod najvyšších kompetencií v oblasti usmerňovania a riadenia regionálneho rozvoja spôsobil 
výraznú štrukturálnu zmenu aj v systéme riadenia a usmerňovania činností subjektov reginálneho 
rozvoja. Dotácia, ktorú štát poskytoval regionálnym rozvojovým agentúram na ich činnosť v zmysle 
zákona o podpore regionálneho rozvojova, bola nahradená grantovou schémou. Týmto sa zmenil 
prístup štátu k podpore regionálneho rozvoja zo systematickej na náhodnú – podporený bol projekt, 
ktorý obstál v súťaži iných projektov. 
 
Regionálny rozvoj bol od roku 2000 z národnej úrovne v území regiónov usmerňovaný aj 
prostredníctvom siete RRA, ktorú štát za týmto účelom vytvoril. Zároveň sa výraznou mierou podieľal na 
tom, aby zabezpečil rast obdobnosti a profesionality odborníkov, ktorí tu pracovali. 
 
Za týmto účelom boli ročne vynaložené prostriedky štátneho rozpočtu minimálne v sume 800 000  EUR.  
Počas uvedeného obdobia od roku 2002 do roku 2016, bolo za týmto účelom zo štátneho 
rozpočtu vymaložených miminálne 12 mil. EUR. 
 
Preto v oblasti riadenia regionálneho rozvoja (RR) ako najvýraznejší indentifikujeme problém 
spôsobu financovania podpory RR. Podpora regionálneho rozvoja je aktuálne z národnej úrovne 
zabezpečovaná náhodnou súťažou projektov.    
 
V tomto systéme RRA Nitra, napriek tomu, že disponuje kvalitným potenciálom v oblasti plánovania a  
programovania na regionálnej úrovni, implementovla projekty lokálneho charakteru: vyrobila 
propagačné video pre mikroregión Termál a v roku 2018 zrealizovala čiastočnú revitalizáciu turistickej 
oblasti v obci Jelenec.  
 
Preto z potreby zachovať potenciál, ktorý v regiónoch za obdobie ostatných 15 rokov vzikol, Integorvaná 
sieť RRA nominovala svojho zástupcu do procesu tvorby Vízie a Stratégie rozvoja SR do roku 2030. 
Integrovanú sieť RRA v ňom zastupovala RRA Nitra. 
 
V úzkej spolupráci tak s Odborom strategických činností NSK a s Katedrou regionalistiky a rozvoja 
vidieka SPU pripravila návrh efektívneho integrovaného manažmentu územných jednotiek (strategicko-
plánovacích regiónov), ktoré na základe princípu zdola-nahor a v úzkej interakcii s VÚC, vytvoria novú 
inštitucionálnu mezoštruktúru. Táto bude zodpovedná za implementáciu novej Integrovanej stratégie 
reg. rozvoja, Národného investičného plánu ako aj koordináciu rozvojových priorít a cieľov na 
regionálnej a miestnej úrovni, ale aj integráciu sektorových politík a investičných intervencií verejného 
sektora na základe jasne definovaného verejného záujmu.  
 



Ciele a odporúčania dokumentu sú rozdelené do štyroch rozvojových programov. Ide o prírodné zdroje, 
ľudské zdroje a kultúrny potenciál, druhým programom je inovačné a udržateľné hospodárstvo, tretím je 
dobré zdravie a kvalitný život pre všetkých a štvrtým viacúrovňové riadenie bližšie k občanom. IS RRA 
participovala práve na tvorbe jeho štvrtej časti.  
 
Novú Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030 predstavil 23. septembra 2019 na Národnom 
konvente vláde jej podpredseda pre investície a informatizáciu. Vicepremiér zdôraznil, že je dôležité, 
aby dokument nebol spochybňovaný žiadnou z vlád, ktorej sa to v budúcnosti dotkne, keďže vznikol 
v spolupráci zástupcov jednotlivých rezortov s desiatkami expertov z rôznych častí spoločnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Nitre dňa 11.2.2020                
Spracovala: Mgr. Petra Klimo Zlatošová, riaditeľka RRA Nitra     
  


