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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 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 SR na Úrad podpredsedu vlády 
SR pre investície a informatizáciu, aby následne na to, k 1.7. 2020, bol zradený úplne nový rozort 
s kompetenciou riadiť a usmerňovať regionálny rozvoj, a to: Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR). 
 
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:  

 
       Nakoľko ani v roku 2021 neboli zo strany štátu z dôvou pandémie pripravené vyššie strategické 
a programové dokumenty, s vínimkou schválenej dlhodobej koncepcie rozvoja SR – tzv. Vízia 
a stratégia SR do roku 2030, činnosť RRA Nitra sa riadila predovšetkým obsahom dokumentov 
platných pre oblasť regionálneho rozvoja v predchádzajúcom 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 
▪ Všetky koncepčné materiály NUTS II  
▪ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022 

(PHSR NSK) 
▪ Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného 

rozvoja SR – Slovensko 2030 
 
 
 
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 2021 boli tieto ciele napĺňané prostredníctvom nasledovných aktivít:  

 
 

Aktivity realizované za účelom naplnenia cieľa 1: Podpora regionálneho rozvoja vo vštkých jeho 
oblastiach:  
 
Aktivity v tejto oblasti boli v roku 2021 realizované iba čiastočne (predovšetkým oblasť informovania 
a poskytovania projektového poradenstva), dôvodom boli proti-pandemické opatrenia v súvislosti so 
začínajúcou pandémiou COVIDu-19. 
 
Hoci národná úroveň (MIRRI SR) prestala systematicky podporovať činnosť regionálnych rozvojvých 
agentúr, regionálne rozvojové agentúry v Nitrianskom samsprávnom kraji sú v tejto oblasti naďalej 
aktívne, predovšetkým vďaka 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 2020 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: 
 
 
Monitorovanie rozvojových plánov obcí a miest 
 
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).  
 
 
 
Aktivity realizované za účelom naplnenia cieľa 2: Budovanie a prehlbovanie partnerstiev 
aktivizujúcich rozvoj regiónu :  
 
 



 
RRA Nitra aj v roku 2021 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.  
 
Aktivity realizované za účelom naplnenia cieľa 3: Podporovať rozvoj regiónu prostredníctvom 
finančných nástrojov EU a ostatných finančných mechanizmov  
 
 
RRA Nitra aktivity v tejto oblasti z dôvodu obmedzení v súvislosti s pandémiou COVID v roku ani v 2021 
nerealizovala. 
 
 
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 nasledujúcich rokoch 
však záujem o pridelenie značky postupne klesal. Napriek intenzívnej propagácii značky ako aj projektu, 
v roku 2016 bol zaznamenaný najvýraznejší pokles záujmu o jej pridelenie. RRA Nitra bola preto 
poverená akvizičnou a kontrolnou činnosťou.  
 
V rámci svojej oblasti pôsobenia, RRA Nitra aj v roku 2021, napriek už výrazným protipandemickým 
opatreniam, realizovala akvizičnú a kontrolnú činnosť v území. Opatrenia, ktoré boli prijaté na 
obmedzenie pandémie mali však veľmi negatívny vplyv na celé hospodárstvo a najmä na segment 
poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu.  
 
Napriek tomu v roku 2021 požiadalo o pridelenie značky „certifikované ubytovanie na vidieku ďalších 5 
zariadení a o obnovenie certifikátu požiadalo 10 zariadení, ktorým po troch rokoch vypršala platnosť 
certifikátu. Vo všetkých 15 zariadeniach bola v priebehu roka vykonaná kontrola skutkového stavu na 
mieste. Všetky žiadosti, keďže splnili základné hodnotiace kritériá, boli následne predložené na 
posúdenie certifikačnej komisii pri NSK. Tá odporúčané zariadenia schválila a do systému Certifikované 
ubytovanie na vidieku NSK boli zaradení ďalší 5 noví poskytovatelia ubytovania na vidieku.  
Ku koncu roka 2021 je v systéme „Certifikované ubytovanie na vidieku“  aktuálne platne certifikovaných 
61 zariadení cestovného ruchu poskytujúcich ubytovacie služby na vidieku v Nitrianskom 
samosprávnom kraji. 
 
 
 
 



Aktivity realizované za účelom naplnenia cieľa 5: Podpora a rozvoj regiónu  prostredníctvom 
procesov plánovania a programovania  
 

 
Presuny kompetencií v oblasti usmerňovania a riadenia regionálneho rozvoja na národnej úrovni za 
ostatné štytri roky spôsobil výraznú zmenu aj v systéme riadenia a usmerňovania činností subjektov 
reginálneho rozvoja. Dotácia, ktorú štát poskytoval regionálnym rozvojovým agentúram na ich činnosť 
v zmysle zákona bola nahradená len grantovou schémou. Týmto sa zmenil prístup štátu k podpore 
regionálneho rozvoja zo systematickej na náhodnú – podporený je projekt, ktorý vyberie komisia 
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 zamestnancov RRA. 
Momentálne však agentúry zo strany štátu nie sú považované za relaventného partnera v oblasti 
regionálneho rozvoja.    
 
RRA Nitra sa preto počas uplynulých rokov výraze angažovala v procesoch prípravy nového 
porgramového obdobia 2021-2027. Participovala na príprave a tvorbe národnej stratégie v oblasti reg. 
rozvoja: Vízia a Stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 a v pripomienkovom procese sa podieľala na 
tvorbe Partnerskej dohody ako aj Operačného programu Slovensko.  
 
Súčasťou nového systému riadenia reg. rozvoja majú byť nové územné jednotky, tzv. strategicko-
plánovacie regióny, ktoré na základe princípu zdola-nahor a v úzkej interakcii s VÚC, vytvoria novú 
inštitucionálnu úroveň pre usmerňovanie a riadenie územia. 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, ako aj za integráciu sektorových politík a investičných 
intervencií verejného sektora na základe jasne definovaného verejného záujmu.  
 
Zamestnanci RRA Nitra sa v roku 2021 v rámci navrhnutého systému Strategicko-plánovacích regiónov 
(SPR) a prostredníctvom projektu NSK s názvom– Inteligentnejší a lepší samosprávny kraj – podieľali 
na príprave územia okresu Nitra na nové programovanie prostredníctvom úrovne novej strategicko-
plánovacej jednotky - SPR.   
 
V okrese Nitra vznikol Strategicko-plánovací región Nitra zatiaľ ako neformálne zoskupenie kľúčových 
samospráv a socioekonomických partnerov.  
 
V rámci tejto novej územnej jednotky momentálne prebiehajú rokovania o spoločných Integrovaných 
územných investíciách (IUI), ktoré sa majú stať súčasťou strategicko-plánovacieho dokumentu vyššej 
úrovne – PHRSR NSK a IUS NSK 2021-2027. Zároveň v území okresu prebehla diskusia o potrebe 
zostaviť a spracovať vlastný strategický dokument nižšej úrovne: Integrovanú územnú stratégiu (IUS) 
SPR Nitra, ktorú ako spoločné PHRSR skupiny obcí okresu Nitra, ktorý v priebehu roka 2022, pre obce 
spracuje RRA Nitra. 
  
 
V Nitre dňa 31. 3. 2022                
Spracovala: Mgr. Petra Klimo Zlatošová, riaditeľka RRA Nitra     
  


