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Informatívna správa o medzinárodnom projekte COMMONS – Obecná pôda 
 

V decembri roku 2008 sa Mesto Nitra stalo spolu s ďalšími európskymi krajinami 
/Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Švédsko, Grécko, Švajčiarsko a Rumunsko/ projektovým 
partnerom v medzinárodnom projekte COMMONS – Common lands for sustainable 
management. 

Cieľom projektu je porovnanie a výmena skúseností v manažmente, spravovaní, 
rozvoji a environmentálnej ochrane obecnej pôdy za predpokladu rešpektovania princípov 
trvalo udržateľného rozvoja. Mesto Nitra spolu s projektovými partnermi zo Španielska 
/Solsona/ a Talianska /Arzio/ v roku 2010 spracováva prípadovú štúdiu na modelovom území 
Zoborských vrchov, na ktorej sa následne metódou komparatívnej analýzy s ostatnými 
prípadovými štúdiami porovnajú legislatívne rámce, využívanie, ochrana a manažment 
územia medzi staršími a novými členmi Európskej únie. Prípadová štúdia bude spracovaná 
v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Ponitrie. 
 Projekt COMMONS je kofinancovaný z fondov Európskej únie, z projektového 
mechanizmu INTERREG IV.C. Zástupcovia Mesta Nitra sa od roku 2009 zúčastnili na 
štartovacom mítingu v Bastii /Francúzsko/ a na 3 pracovných  mítingoch spojených 
s obhliadkou modelových území projektových partnerov v Morvaiu /Portugalsko/, v Palerme 
a Gangi /Taliansko/ a v Palme a Bunyole /Španielsko/. 7. – 10. apríla 2010 sa uskutočnilo 
projektové stretnutie v Nitre. 
 
PROJEKTOVÍ PARTNERI: 
 

1. Regionálny úrad životného prostredia  Korzika /Francúzsko/ - vedúci partner projektu 
2. Regionálna agentúra pre vývoj a inovácie poľnohospodárstva Rím /Taliansko/ 
3. Oddelenie poľnohospodárstva regiónu Sicília Palermo /Taliansko/ 
4. Hraničná regionálna správa DELTA Rhodopi Xanthi /Grécko/ 
5. Oddelenie životného prostredia regiónu Malorky /Španielsko/ 
6. Centrum technológií lesa Katalánska – Solsona /Španielsko/ 
7. Mikroregión Norte Alentejano – Portoalegre /Portugalsko/ 
8. Mesto Nitra /Slovensko/ 
9. Katedra trvalo udržateľného rozvoja Univerzity aplikovanej vedy v Zürichu 

/Švajčiarsko/ 
10. Poľnohospodárska univerzita Cluj Napoca /Rumunsko/ 
11. Švédska správa lesov – Soederhamn /Švédsko/ 

 
1. Projektové stretnutie: 
Termín konania:  16. – 18. 06. 2009 
Miesto konania:  Marvão, Portugalsko 
 
PROGRAM STRETNUTIA: 

• Registrácia účastníkov 
• Privítanie účastníkom vedúcim partnerom projektu 
• Predstavenie účastníkov projektu 
• Prezentácia regiónu North Alentejo, Portugalsko 
• Zadefinovanie pojmu COMMON LANDS /Obecná pôda/ pre potreby projektu 

v závislosti od národných legislatív projektových partnerov 
• Prerokovanie Šablóny č. 1, jej pripomienkovanie a diskusia 



• Prezentácia webovej stránky projektu, oboznámenie s s prostredím webovej stránky, 
nastavenie a definovanie spôsobov a mechanizmov komunikácie medzi projektovými 
partnermi 

• Úvod a predstavenie metodiky komparatívnej analýzy 
• Prerokovanie podkladov a termínov potrebných pre organizáciu ďalšieho 

projektového stretnutia 
 
VÝSLEDKY STRETNUTIA: 

1. Schválenie podoby šablóny č. 1 
2. Úvod do metodiky komparatívnej analýzy 
3. Zadefinovanie okruhu organizácií, ktoré je potrebné pravidelne informovať o priebehu 

projektu na regionálnej a národnej úrovni 
4. Šírenie výsledkov projektu 

 
2. Projektové stretnutie: 
Termín konania:  02. – 05. 11. 2009 
Miesto konania:  Palermo, Sicília - Taliansko 
 
PROGRAM STRETNUTIA: 
02.11.2009 

• Presun Nitra – Palermo 
 
03.11.2009 

• Registrácia účastníkov 
• Privítanie účastníkov Regionálnym úradom pre poľnohospodárstvo na Sicílii 
• Predstavenie spôsobu využívania obecnej pôdy v regióne, tzv „usi civici“  
• Zásady právnej ochrany a predstavenie legislatívy týkajúcej sa obecnej pôdy na Sicílii 
• Prezentácia a predstavenie mriežky 1 /grid 1/ sicílskym projektovým partnerom 

a predstavenie modelového územia – obecnej pôdy v správe mesta Gangi /centrálna 
Sicília/ 

• Prezentácia mriežky 1 ostatnými projektovými partnermi 
• Okrúhly stôl – diskusia a pripomienkovanie výsledkov prezentovaných v mriežke 1 
• Prezentovanie metodiky tvorby a taktiež cieľov mriežky 2 /grid 2/ projektovým 

partnerom z Lazia /Taliansko/ 
• Prezentácia metodiky tvorby komparatívnej analýzy výsledkov mriežok 1 – 3 

a pripravovaných prípadových štúdií 
• Informovanie o finančnom plnení a administrácii doterajšieho priebehu projektu. 

 
04.11.2009 

• Transfer projektových partnerov do mesta Gangi 
• Privítanie účastníkov primátorom mesta Gangi 
• Prezentácia regiónu Gangi, prírodných zdrojov, manažmentu využívania územia 
• Návšteva modelového územia – obecnej pôdy v správe mesta Gangi 
• Transfer do Palerma 

 
VÝSLEDKY STRETNUTIA: 
 

1. Prezentácia výsledkov a dát zhromaždených v mriežke 1 
2. predstavenie metodiky a náplne mriežky 2 



3. Predstavenie metód komparatívnej analýzy 
4. Upozornenie na stav finančnej administrácie projektu, východiská pre ďalšie 

projektové obdobie 
5. Návšteva modelového územia sicílskeho projektového partnera, oboznámenie sa 

s metódami správy a manažmentu krajiny. 
6. Stanovenie termínov plnenia úloh do konca roku 2009 a v ďalšom projektovom 

období 
 
3. Projektové stretnutie: 
Termín konania:  03. – 03. 02. 2010 
Miesto konania:  Palma de Mallorca - Španielsko 
 
03.02.2010 

• Presun Nitra – Palma 
 
04.02.2010 

• Oficiálne privítanie – Raixa 
• Prezentácia modelového územia a prístup k obecnej pôde na Malorke 
• Analýza výstupov Grid 2 
• Grid 2 – manažment a riadenie územia – diskusia o výsledkoch 
• Prezentácia štruktúry Grid 3 
• Komunikačné formy, prezentácia výsledkov projektu 
• Organizačná príprava konferencie v Ríme 
• Diskusia, bilaterálne rokovania 

 
05.02.2010 

• Návšteva modelového územia Bunyola, San Amer 
 
VÝSLEDKY STRETNUTIA: 

1. Prezentácia výsledkov a dát zhromaždených v mriežke 2 
2. Metóda komparatívnej analýzy výsledkov mriežok 1 a 2 
3. Porovnanie systémov riadenia územia v jednotlivých krajinách 
4. Návšteva modelového územia sicílskeho projektového partnera, oboznámenie sa 

s metódami správy a manažmentu krajiny, možnosti výmeny skúseností v oblasti 
turizmu a rekreácie 

5. Stanovenie foriem komunikácie, príprava konferencie v Ríme 
 
4. Projektové stretnutie: 
Termín konania:  07. – 10. 04. 2010 
Miesto konania:  Nitra, Slovensko 
 
07.04.2010 

• Príchod účastníkov stretnutia 
 
08.04.2010 

• Komparatívna analýza výsledkov GRID 3 – využívanie územia, zmeny funkcie 
územia 

• Prezentácia metodológie prípadovej štúdie na príklade Zoborských vrchov 
• Finančná správa o priebehu projektu zo strany technickej podpory vedúceho projektu 



• Program konferencie v Ríme, predstavenie prednášok a expertov 
• Návšteva Nitrianskeho hradu 

 
09.04.2010 

• Návšteva modelového územia – Zoborské vrchy 
• Predstavenie územia v spolupráci so ŠOP SR – CHKO Ponitrie 
• Návrh dotazníkov 
• Výmena skúseností 
 

VÝSLEDKY STRETNUTIA: 
1. Prezentácia výsledkov a dát zhromaždených v mriežke 3 
2. Metóda komparatívnej analýzy výsledkov mriežky 3 
3. Schválenie metódy prípadovej štúdie vďaka prezentácii pilotného územia  Zoborských 

vrchov 
4. Návšteva modelového územia slovenského partnera, oboznámenie sa s metódami 

správy a manažmentu krajiny, možnosti výmeny skúseností v oblasti turizmu a 
rekreácie 

5. Informácie o stave financovania projektu zo strany EÚ. 
6. Kvalitná prezentácia mesta Nitry 

 
Časový harmonogram projektu: 
 
1. Fáza I. – termín do september 2009 
 
 a.   definovanie riešeného územia – identifikácia obecnej pôdy 
 b.   legislatívne prostredie a štruktúra spravovania daného územia 
 c.   spracovanie údajov 
 
2. Fáza II. – termín: máj 2009 – september 2011 
 

a. spracovanie prípadových štúdií, webstránka / http://www.commons-interreg.eu/ / 
b. študijné návštevy medzi projektovými partnermi 
c. organizácia workshopov – oboznamovanie sa s parciálnymi výsledkami 

spracovania projektu jednotlivými partnermi 
d. spracovanie záverečnej správy a jej prezentácia – september 2011 

 
Dôvodová správa 
 Spolupodieľanie sa Mesta Nitry na medzinárodnom projekte COMMONS – Obecná 
pôda dáva možnosť získať skúsenosti s manažmentom územia – pôdy vo vlastníctve a správe 
Mesta Nitry s dôrazom na environmentálny rozmer ako i trvalo udržateľný rozvoj územia. 
 Výmena skúseností medzi partnermi predpokladá ponúknuť ako pozitívny príklad tie 
postupy a praktiky v území, ktoré sa overili, sú funkčné a do budúcna udržateľné, naopak, zo 
strany projektových partnerov môžme čerpať skúsenosti napr. v oblasti zvyšovania 
environmentálneho povedomia obyvateľov mesta ako i vo  využívaní územia pre rekreáciu 
a turizmus s cieľom zlepšenia kvality života Nitranov. 
 
Mestská rada v Nitre  na svojom riadnom zasadnutí dňa 20.4.2010 prerokovala Informatívnu 
správu o medzinárodnom projekte COMMONS – Obecná pôda a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu vziať správu na vedomie.  
 


