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Dôvodová správa 

 

 

V roku 2021 začína nové programové obdobie Európskej únie, ktoré sa skončí v roku 2027. V tomto období 

môžeme využívať financovanie na päť cieľov politiky súdržnosti: 

1. Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;  
2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;  
3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT;  
4. Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.  

5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných 

oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív.  

 

V novom programovom období majú regióny jednoduchší prístup k financovaniu svojich rozvojových 

potrieb z európskych fondov. Môžu využívať financie nielen pre všetkých päť cieľov politiky súdržnosti, ale 

aj vyčlenené financie pre ostatné politiky EÚ. Zároveň, môžu využívať posun od dopytovo orientovaných 

výziev pre podporu čiastkových projektov k schváleným alokáciám na realizáciu integrovaných stratégií 

pre celé programovacie obdobie podporujúcich komplexný prístup k zásadným prioritám územia.  

 

Územie udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „UMR“) je územie jadrového mesta a obcí jeho 

zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a medzi komunálna spolupráca a implementácia 

spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov. 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“) navrhuje posilniť 

mestá ako centrá vybavenia službami pre ich spádovú oblasť tak, aby boli dostupné vo všetkých regiónoch 

Slovenska. Dôraz sa kladie na potrebu zahrnúť do spolupráce aj obce v ich mestskom zázemí, resp. v území, 

v ktorom sa jeho obyvatelia intenzívne presúvajú medzi jadrovým mestom a susediacimi obcami. Cieľom 

podpory mestského rozvoja je posilnenie konkurencieschopnosti a inovatívneho potenciálu jadrových 

miest a ich spolupráce so zázemím v rámci tzv. funkčného mestského územia v záujme prilákať a udržať 

mladých ľudí v regiónoch. 

 

Integrované územné stratégie udržateľného mestského rozvoja (IÚS UMR) rámcujúce IÚI UMR budú 

definované pre mestské funkčné územia. IÚS UMR budú spracovávané ako PHRSR skupiny obcí. Územia 

UMR sú v rámci PHRSR VÚC chápané ako špecifické strategicko-plánovacie regióny. IÚS UMR sú 

autonómne, avšak do IÚS VÚC sú integrované. To umožní pre ich implementáciu využiť nielen zdroje 

špecificky určené pre UMR, ale aj pre VÚC ako celok. 

PHRSR UMR môže zahrnúť v sebe operácie/projekty obcí tak, aby tieto nemuseli spracovávať osobitný 

PHRSR obce. 

 

Mesto Nitra ako jadrové mesto bolo oslovené MIRRI SR vo veci vytvorenia UMR ako integrovaného 

mestského strategicko-plánovacieho regiónu na programové obdobie 2021-2027. Členovia UMR budú 

tvoriť základ Kooperačnej rady, ktorá bude rozhodovať o prideľovaní financií v novom programovom 

období 2021 - 2027. UMR bude autonómny v rozhodovaní o projektoch vo svojom území voči IÚS NSK 

a bude mať tiež zastúpenie v Rade partnerstva IÚS v 5. komore.   



 

Mesto Nitra v mesiaci december oslovilo okolité obce na vytvorenie spoločného UMR. Na základe 

rokovaní pristúpilo k schválenému Memorandu o spolupráci spolu s Nitrou 26 obci a to: Nitra, Lužianky, 

Zbehy, Čakajovce, Jelšovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Malý Lapáš, Veľký Lapáš, Čechynce, Ivanka pri Nitre, 

Svätoplukovo, Cabaj-Čápor, Jarok, Lehota, Štitáre, Golianovo, Branč, Dolné Obdokovce, Malý Cetín, Veľký 

Cetín, Pohranice, Kolíňany, Mojmírovce, Poľný Kesov, Podhorany, Veľké Zálužie, Výčapy-Opatovce. 

 

V zmysle zaslaných požiadaviek z MIRRI SR, bolo potrebné k 31.12.2020 vypracovať a zaslať na schválenie 

Vstupnú správu pre spracovanie PHRSR/IÚS UMR Nitra. Táto úloha bola zo strany mesta Nitra 

zabezpečená a Vstupná správa bola zaslaná MIRRI SR. Daný dokument bol vypracovaný v zmysle pokynov 

z MIRRI SR a pred odovzdaním bol konzultovaný s expertami z MIRRI SR, ktorí boli mestu Nitra pridelený 

na spoluprácu. 

Východiskom pre prípravu návrhu Vstupnej správy boli spracované rozvojové a strategické dokumenty 

ako napríklad PHSR mesta Nitry na rok 2015-2023, Akčný plán PHSR, Plán udržateľnej mestskej mobility, 

Akčný plán prístupnosti. Blízka koordinácia bola aj s NSK, ktorý pripravovali svoj vlastný návrh Vstupnej 

správy. Oba dokumenty na úrovni UMR a NSK budú na seba nadväzovať, nakoľko IÚS UMR bude 

integrovanou súčasťou IÚS NSK.  

Dokument bol spracovaný v spolupráci s vedúcimi jednotlivých odborov mesta Nitry, ktorí definovali 

potreby na nové programové obdobie za svoje oblasti. Dokument bol tiež zaslaný všetkým členským 

obciam Kooperačnej rady. Na tejto úrovni bol konzultovaný a prerokovaný. Vstupná správa bola 

konzultovaná aj so socioekonomickými partnermi, ktorí prejavili záujem participovať na príprave 

dokumentu.  

 

Hlavným impulzom pre spracovanie dokumentu PHRSR/IÚS mesta Nitra a obcí tvoriacich spolu mestskú 

funkčnú oblasť (ktoré nemajú spoločný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) v 

zmysle platnej legislatívy) je návrh implementačného mechanizmu pre nové programové obdobie EÚ 

fondov na roky 2021-2027. Každé územie UMR má vypracovať samostatnú stratégiu územného rozvoja, 

ako vstup pre spracovanie PHSR skupiny obcí a zároveň predstavovať integrovanú územnú stratégiu pre 

daný UMR (IÚS UMR) v zmysle Metodiky pre IÚS a IÚI. Príprava IÚS UMR je v gescii jadrového mesta UMR 

a schvaľujú ju všetky zapojené územné samosprávy. 

Na prípravu a vypracovanie PHRSR/IÚS UMR Nitra je potrebné vyčleniť z rozpočtu mesta 20 000 €, ktoré 

budú využité na obstaranie zhotoviteľa strategického dokumentu.   

 

Komisia mestského rozvoja a cestovného ruchu Vstupnú správu pre spracovanie PHRSR/IÚS UMR Nitra 

prerokovala a na svojom zasadnutí a odporúča dokument Mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie. 

 

Mestská rada dňa 08.04.2021 na svojom rokovaní materiál prerokovala a odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu vziať na vedomie Informatívnu správu – Vstupná správa pre spracovanie PHRSR/IÚS UMR 

Nitra 

  



Vstupná správa pre spracovanie PHRSR/IÚS UMR Nitra 

UMR: Nitra 

Zadávateľ tvorby stratégie: Mesto Nitra 

Identifikácia územných samospráv, pre 

ktoré sa dokument spracováva: 

Nitra, Lužianky, Zbehy, Čakajovce, Jelšovce, Nitrianske 

Hrnčiarovce, Malý Lapáš, Veľký Lapáš, Čechynce, Ivanka pri Nitre, 

Svätoplukovo, Cabaj-Čápor, Jarok, Lehota, Štitáre, Golianovo, 

Branč, Dolné Obdokovce, Malý Cetín, Veľký Cetín, Pohranice, 

Kolíňany, Mojmírovce, Poľný Kesov, Podhorany, Veľké Zálužie, 

Výčapy-Opatovce  

Plánovacie obdobie: 2021-2027  s výhľadom do roku 2030 

Gestor prípravných prác a jeho kontaktné 

údaje: 

Mesto Nitra 

Koordinátor prípravných prác: Mesto Nitra 

Členovia prípravného tímu/spracovatelia 

vstupnej správy: 

Mesto Nitra, obce + SEP 

Členovia Kooperačnej rady UMR:  ... bude doplnené ... 

 

A. Základné údaje 

 

1. Potenciály, výzvy, problémy, impulzy a hlavné ciele PHRSR 

1.1 Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu 

- Príprava na programové obdobie 2021-2027 

- Potreba spoločného strategického miestneho rozvoja územia mesta a priľahlých obcí  

- Potreba spracovať nový PHRSR  

- ... bude doplnené ... 

1.2 Potenciály, hlavné výzvy a problémy, na ktoré PHRSR reaguje (zhrnutie výstupov inventarizácie a analýz)  

 
Špecifické potenciály, problémy a výzvy pre UMR:  
 
 podpora a rozvoj kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a práce s mládežou, 
 podpora zdravého životného štýlu a športu, 
 stabilizácia obyvateľstva a zvrátenie negatívneho demografického vývoja, starnutie obyvateľstva, inklúzia 

pracovných migrantov, 
 účinná adaptácia a absorpcia skokových zmien v ekonomike kraja, kooperácia pri rozvoji (JLR prišiel bez 

toho, aby to bolo konzultované regionálne), 
 transformácia ekonomiky na inovatívne založenú obehovú zelenú a smart ekonomiku, založenú na 

udržateľnom a efektívnom zhodnotení ľudských, prírodných, technických, technologických a 
inštitucionálnych zdrojov kraja, (ekologizácia služieb), 

 zhodnotenie potenciálu mesta v kreatívnom priemysle (infraštruktúra pre rozvoj kreatívneho priemyslu aj na 
vidiek), 

 obnovenie regionálnej potravinovej sebestačnosti, 



 rozvoj zdrojov, vrátane ľudských zdrojov, zvýšenie odolnosti a adaptability socioekosystémov (ekosystémov, 
sociálnych systémov a ekonomiky) na klimatickú zmenu a vonkajšie stresové javy, 

 akcelerácia a efektívna koordinácia spolupráce socioekonomických partnerov  na sociálnom a ekonomickom 
rozvoji mesta, vrátane medzisektorálnej a interkomunálnej koordinácie zameranej na efektívnejšie využitie 
všetkých zdrojov, na prepojenie vedeckovýskumnej základne a školstva s potrebami produkčných sektorov, 
harmonizáciu a pozitívne synergické efekty aktivít jednotlivých aktérov miestneho rozvoja a zvyšovanie 
vzájomnej dôvery, 

 zvýšenie  transparentnosti a adresnosti strategického riadenia na báze (place-based a evidence-based) 
stratégií a prístupov založených na poznaní a rešpektovaní špecifík obcí, miest a prirodzených regiónov v 
rámci kraja a na dostupnosti všetkých relevantných poznatkov zakladajúcich objektívnosť rozhodovania, 

 vytvorenie lepších podmienok pre vznik a šírenie inovácií, predovšetkým vznik a rozvoj územných a 
doménových klastrov v trojuholníku podnikateľský sektor – akademický sektor- verejná správa a občianska 
spoločnosť (napr. Slovenský plastikársky klaster), 

 zachovanie diverzifikovaného priemyslu a jeho transformácia na Industry 4.0, podpora inovatívne 
orientovaného MSP, sociálna ekonomika, 

 dosiahnutie vyváženého energetického mixu a využitia vysokého potenciálu v oblasti obnoviteľných zdrojov, 
najmä solárnej, veternej a geotermálnej energie, energetické zhodnotenie odpadov, 

 zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunalizácia mládeže aj 
seniorov – posilnenie úlohy komunít pri zabezpečovaní služieb),  strieborná ekonomika, nájomné a sociálne 
bývanie, 

 znovu využitie brownfieldov a iných nevyužívaných území a budov, 
 vzťah medzi mesto – vidiek, 
 ekologizácia dopravy, 
 využitie potenciálov územia cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva (využitie a ochrana), 
 modernizácia a zhodnotenie kultúrnej infraštruktúry, 
 zachovanie a obnova biodiverzity vrátane environmentálneho znečistenia (dobudovanie environmentálnej 

infraštruktúry), lesné ekosystémy a chránené územia, 
 adaptácia sídiel na klimatickú zmenu,  
 ... bude doplnené ... 

 

1.3 Strategický prístup vrátane vízie, hlavného cieľa a priorít  

 
Základný strategický prístup UMR v kontexte identifikovaných potenciálov, problémov a výziev: 
 
... bude doplnené ... 
 
Vízia rozvoja do roku 2030: 
 
... bude doplnené ... 
 
Hlavný cieľ: 
 
... bude doplnené ... 
 
Priority:  
 
Priorita 1 Inovatívna, udržateľná a konkurencieschopná ekonomika (Inovatívne mesto) 
Priorita 2 Životné prostredie, ekosystémové služby a zelená infraštruktúra (Ekologické mesto) 
Priorita 3 Smart energetika, dopravná a technická infraštruktúra (Prepojenejšie mesto) 
Priorita 4 Rozvoj udržateľných komunít a ich kvality života (Sociálnejšie mesto bližšie k občanom) 



 
 

1.4 Strategické, špecifické ciele a kľúčové nástroje implementácie PHRSR priradené k jednotlivým prioritám 
(K jednotlivým cieľom budú definované aj ukazovatele v polohe kompozitných ukazovateľov merateľnej 
zmeny ako základ pre definovanie výstupových ukazovateľov na úrovni projektov) 

Priorita 1 Inovatívna, udržateľná a konkurencieschopná ekonomika (Inovatívne mesto) 
 
Strategický cieľ UMR 1.1. Transformácia ekonomiky na obehovú ekonomiku vrátane manažmentu odpadov 

 
1.1.1 Komplexný manažment odpadov 

Identifikované operácie: 
• Spoločný regionálny systém zberu, triedenia a zhodnocovania odpadu, UMR Nitra/ SPR Nitra 
• Modernizácia a zvýšenie kapacity mestskej kompostárne, Nitra 
• Podpora zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov, UMR    
 
Strategický cieľ UMR 1.2 Vybudovanie udržateľnej miestnej ekonomiky založenej na inovatívnej ekonomike a 

lepšom využívaní miestnych zdrojov v rámci „veľkého“ mestského regiónu s presahom na okolitý vidiek 

 
1.2.1. Kreatívne a inovačné centrá 

Identifikované operácie: 
• Dobudovanie celého priestoru zoborských kasární s cieľom rozšíriť a vytvoriť nadväzujúce služby a aktivity 
zvyšujúce potenciál Kultúrneho a kreatívneho centra (napr. dobudovanie Archeoskanzenu,  presťahovanie 
Ponitrianskeho múzea, doplnenie areálu o nadväzujúce podnikateľské aktivity ...), Mesto Nitra 
• Podpora MSP v kultúrnom a kreatívnom priemysle, UMR 
• Poskytovanie digitálnych služieb v KKP a kultúrnom dedičstve, Nitra 
 
1.2.2. Vybudovanie spracovateľského a distribučného reťazca pre lokálnu ekonomiku založenú na spracovaní 

miestnych plodín a výrobkov, remeslách a tradičných službách  

Identifikované operácie:  
• Premena mestskej tržnice na centrum predaja miestnych pôdohospodárskych výrobkov a služieb, Mesto Nitra 
• Vytvorenie inkubátora/inkubátorov pre začínajúcich spracovateľov domácich pôdohospodárskych plodín a 
produktov, UMR Nitra 
 
1.2.3. Posilnenie regionálnej značky Ponitrie ako výlučného nositeľa značky jedinečnosti a kvality miestnych 

produktov, výrobkov, služieb a zážitkov  

Identifikované operácie: 
• Vytvorenie siete predajných pultov a miest pre nositeľov regionálnej značky Ponitrie, UMR Nitra   
• Zapojenie nových nositeľov značky o inovatívne a dizajnovo atraktívne výrobky spoluprácou s umeleckými a 
technickými školami, UMR Nitra 
 
Strategický cieľ UMR 1.3 Kreovanie komplexného balíka služieb cestovného ruchu 
 
1.3.1 Medzinárodná kooperácia v cestovnom ruchu 

Identifikované operácie: 
• Nitra – zastávka európskych kultúrnych a duchovných ciest, Nitra 
 
1.3.2 Regionálna spolupráca v cestovnom ruchu 

Identifikované operácie: 
• Vytvorenie regionálneho balíka turistických produktov a ponúk, UMR / SPR 
• Dobudovanie turistickej infraštruktúry pre zvýšenie atraktívnosti poznávacích, zážitkových a oddychových ciest 
(európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, pútnická cesta sv. Jakuba, vínne cesty s miestnou gastronómiou, 
greenway na rieke Nitra...), UMR 



 
1.3.3 Využívanie kultúrnych a historických pamiatok pre turistický priemysel 

Identifikované operácie: 
• Obnova historických a kultúrnych objektov a ich pretvorenie na zastávky na európskej kultúrnej ceste sv. Cyrila a 
Metoda a na pútnickej ceste sv. Jakuba, celé územie UMR 
• Premena mestského domu na celoregionálne turistické centrum s reprezentačnými a výstavnými priestormi 
(napr. chýbajúca expozícia mestských dejín, archív regionálnych vín), územie mesta 
 
1.3.4 Dobudovanie infraštruktúry cestovného ruchu v mestskom regióne 

Identifikované operácie: 
• Vybudovanie infraštruktúry  v rámci projektu Nitra na 7 pahorkoch 
• Premena bývalej železničnej stanice v Dražovciach na turistické informačné centrum s parkoviskom 
• Vybudovanie kongresového centra pre možnosti organizovania väčších kongresov s počtom nad 500 účastníkov 
 
Strategický cieľ UMR 1.4 Európske hlavné mesto kultúry - Mesto Nitra a región 

 

1.4.1 Obnova a tvorba kultúrnej infraštruktúry (kaštiele, kultúrne domy a kiná, prírodné múzeá, amfiteátre) 

 
 

Priorita 2 Životné prostredie, ekosystémové služby a zelená infraštruktúra (Ekologické mesto) 
 
Strategický cieľ UMR 2.1 Zelená infraštruktúra, a využitie potenciálu ekosystémových služieb v mestskom 

regióne udržateľným spôsobom 
 
2.1.1 Zelené udržateľné verejné priestranstvá 

Identifikované operácie: 
• Sieť udržiavaných mestských a lokálnych parkov, UMR Nitra 
• Revitalizácia centrálnych verejných plôch a námestí, UMR Nitra 
• Revitalizácia bývalej skládky odpadu Katruša na športovo-rekreačné účely, UMR 
 
2.1.2 Zelená architektúra  

Identifikované operácie: 
• Zelené strechy na verejnej infraštruktúre, Nitra 
• Zazelenenie parkovísk 
 
2.1.3 Podpora biodiverzity mestskej regiónu 

Identifikované operácie: 
• Zakladanie biodiverzitných lúk, UMR 
• Výsadba alejí v intraviláne a extraviláne sídel, UMR 
• Zakladanie plôch pre komunitné poľnohospodárstvo a opeľovače, UMR Nitra 
• Revitalizácia areálov školských zariadení s dôrazom na zvýšenie biodiverzity, UMR 
• Programy podpory a starostlivosti o mestskú faunu 
 
Strategický cieľ UMR 2.2 Adaptabilita na zmenu klímy mestského regiónu 
 
2.2.1 Zelená infraštruktúra 

Identifikované operácie: 
• Revitalizácia vnútroblokov a zakladanie komunitných záhrad, Nitra 
• Výsadba prícestných zelených pásov, UMR 
• Zakladanie a obnova alejových výsadieb popri frekventovaných peších a dopravných ťahoch, Nitra 
• Zmena využitia monokultúrne obhospodarovaných pôd, UMR 
2.2.2 Modrá infraštruktúra 



Identifikované operácie: 
• Vodozádržné opatrenia v meste Nitra (zadržiavanie dažďovej vody zo striech, odvodnenie spevnených plôch a 
parkovísk, systém mestských fontán, dažďové záhrady a pod.), Nitra  
• Údržba, čistota a regulácia tokov a vodných plôch, UMR 
• Rekonštrukcia a revitalizácia vodného systému Nitra (mestský park, Janíkovský kanál, Selenec a pod.), Nitra 
 
2.2.3 Prevencia prehrievania sídel 

• Vegetačné strechy, Nitra 
• Zatienenie uličných koridorov a parkovacích plôch 
• Znižovanie energetickej náročnosti budov 
• Monitoring kvality ovzdušia a intenzity dopravy, UMR 
 
 
 

Priorita 3 Energetika, dopravná a technická infraštruktúra (Prepojenejšie mesto) 
 
Strategický cieľ UMR 3.1 Dobudovanie systému obsluhy obyvateľstva technickou infraštruktúrou 
 
3.1.1 Kanalizácia 

Identifikované operácie: 
• ČOV Nitra - zvýšenie kapacity, resp. vybudovanie novej, UMR 
• Dobudovanie a rekonštrukcie kanalizačnej siete, UMR 
• Údržba a čistenie existujúcich kanalizačných vpustí a iných obslužných zariadení, UMR 
 
3.1.2 Zásobovanie vodou 

• Zabezpečenie zásobovania vodou v zmysle legislatívy, UMR 
 
Strategický cieľ UMR 3.2 Budovanie a rozvoj mobility obyvateľstva vrátane dopravnej infraštruktúry v súlade so 

schváleným Plánom udržateľnej mobility mesta Nitra 
 
3.2.1 Bezpečná a ekologická mestská mobilita 

Identifikované operácie: 
• Budovanie TIOP Nitra - integrácia v rámci druhov dopravy (vlak, autobus, MAD a prímestská doprava), UMR 
• Systém parkovania a parkovacia politika, budovanie infraštruktúry P+R, B+R, Nitra 
• Budovanie záchytných parkovísk a parkovacích domov, Nitra  
• Protihlukové steny, Nitra 
• Budovanie podpornej siete elektromobility – nabíjačky – väzba na 4.4.4, Nitra 
• Inteligentné riadenie dopravy 
• Zavádzanie nízkoemisných zón 
• Opatrenia zvyšovania bezpečnosti 
• Prvky upokojovania dopravy v CMZ 
 
3.2.2 Dostupná a moderná cestná infraštruktúra 

Identifikované operácie: 
• Rekonštrukcia a audit mostov, Nitra 
• Preložka cesty 1. triedy Nitra/Komjatice, Nitra – SPR/SR 
• Modernizácia ciest 2. a 3. triedy, SPR/ NSK 
• Privádzač diaľnica Nitra – Selenec - SR 
• Malý južný obchvat, 1. trieda, Nitra 
• Mimoúrovňová križovatka, R1, Agrokomplex, Nitra, SR 
• Prepojenie Jelenecká  - Zlatomoravecká, UMR / NSK 
• Zmena organizácie dopravy Cabajská, R1 – MÚK Juh, UMR/SPR/NSK/SR/ 



 
3.2.3 Ekologická železničná doprava 

Identifikované operácie: 
• Železničná trať Nitra - Trnovec, Nitra / SR 
• TIP Lužianky, UMR 
• Železničné priecestia – modernizácia 
 
3.2.4 Nemotorová doprava 

Identifikované operácie: 
• Predĺženie pešej zóny, Nitra 
• Dobudovanie cyklo-dopravnej siete, UMR Nitra 
• Rozšírenie bikesharingu, Nitra/UMR 
 
Strategický cieľ UMR 3.3 Podpora energetickej efektívnosti a udržateľného energetického mixu v regióne 
 
3.3.1 Energetická efektívnosť verejných budov  

Identifikované operácie: 
• Obnova školských, kultúrnych a športových objektov 
 
3.3.2 Energetická efektívnosť verejnej infraštruktúry  

Identifikované operácie: 
• Obnova verejného osvetlenia LED technológia, UMR 
 
 

Priorita 4 Rozvoj udržateľných komunít a ich kvality života (Sociálnejšie mesto bližšie k občanom) 
 
Strategický cieľ UMR 4.1 Efektívny mestský región - podpora kapacít samospráv 
 
4.1.1 Podpora kapacít a systému plánovania a manažmentu mestského regiónu 

Identifikované operácie: 
• Posilnenie vyškolených odborných kapacít pre kvalitné strategické plánovanie v regióne, Nitra 
• Podpora participácie a spolupráce v UMR, Nitra 
• Digitálny ÚPD mesta Nitra/obcí, UMR Nitra 
 
4.1.2 Rozvoj infraštruktúry plánovania a manažmentu mestského regiónu 

Identifikované operácie: 
• Smart platforma mestského regiónu, UMR Nitra 
 
Strategický cieľ UMR 4.2 Dobudovanie a modernizácia systému obsluhy obyvateľstva sociálnou, vzdelávacou, a 

voľnočasovou infraštruktúrou. 
 
4.2.1 Sociálne inovátorstvo - podpora registrovaných sociálnych podnikov 

Identifikované operácie: 
• Zriadenie sociálnych podnikov, UMR 
•Podpora budovania sociálnych bytov s cieľom integrácie getoizovaných komunít ich zapájaním do výstavby 
sociálnych bytov vlastnou prácou vrátane zabezpečenia odborného dohľadu a vzdelávania v oblasti remesiel pri 
ich výstavbe 
• Rozšírenie siete verejnoprospešne orientovaných sociálnych podnikov bývania, ktoré prioritne zamestnávajú 
znevýhodnené a zraniteľné osoby 
 
4.2.2 Dostupné zariadenia pre sociálne služby 

Identifikované operácie: 



• Budovanie denných stacionárov pre spádové územia obcí - s kombináciou sociálnych a zdravotných služieb pre 
starších, chorých a hendikepovaných 
• Kapacitné rozšírenie a zlepšenie technického vybavenia hospicov a sociálnych centier 
• Vybudovanie sociálnych centier (Vybudovanie sociálnych nájomných bytov- domov pre rodiny zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a mladých ľudí a  sociálnych nájomných bytov- domov pre seniorov so zabezpečenou 
sociálnou starostlivosťou + integrácia seniorov, detí a mladých rodín) 
• Budovanie komunitných centier v regióne, UMR Nitra 
 
4.2.3 Dostupné a moderné bývanie 

Identifikované operácie:  
• Podpora a rozvoj nájomného bývania – rekonštrukcia a výstavba nájomných bytov (mladé rodiny, prechodné 
bývanie, sociálne bývanie) 
 
4.2.4 Voľnočasová a športová infraštruktúra a podpora zdravého životného štýlu 

Identifikované operácie: 
• Výstavba mestskej plavárne Klokočina/Chrenová, Nitra 
• Komplexná obnova športovísk pre verejnosť, Nitra 
• Rekonštrukcia letného kúpaliska, Nitra 
 
4.5.5 Komunitné služby mestského regiónu 

Identifikované operácie: 
• Lokálne centrum sídliska Chrenová, Nitra 
• Lokálne centrum sídliska Klokočin, Nitra 
 
Strategický cieľ UMR 4.3 Pilotná a modelová tvorba, zavádzanie a overovanie projektov/programov v oblasti 

sociálneho inovátorstva a občianskej spoločnosti 

 
4.3.1 Podpora spolupráce, sieťovania a budovania partnerstiev medzi výskumníkmi, komunitami a samosprávami 

Identifikované operácie: 
• Fakultné školské zariadenia, Nitra 

• Budovanie podporného centra formálneho a neformálneho vzdelávania, Nitra 
• Implementácia islandského modelu prevencie patologických javov, UMR  
• Založenie a prevádzka centra podpory športovania detí pri ZŠ, Nitra/UMR 
 
4.3.2 Dostupné sociálne služby 

Identifikované operácie: 
• Podpora a rozširovanie terénnej sociálnej služby, Nitra 
• Podpora činnosti MOPS, UMR Nitra 
• Sociálne podnikanie ako desegregačný mechanizmus, UMR 
 
 

1.5 Integrované investičné balíčky pre implementáciu PHRSR UMR 

Strategický investičný balíček 1: 
1.5.1 Kľúčové - nosné projekty: 

1.5.1.1 Na úrovni UMR: 
 

1.5.2 Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 
1.5.2.1 Na úrovni UMR 
 

... bude doplnené ... 
 



1.6. Kľúčové projekty a balíčky komplementárnych operácií/projektov zaradené do IUI (financovateľných 

z prostriedkov EU) 

Strategický investičný balíček 1: 
1.6.1. Kľúčové - nosné projekty financovateľné z prostriedkov EU: 

1.6.1.1 Na úrovni UMR: 
 

1.6.2 Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom financovateľné z prostriedkov EU: 
1.6.2.1 Na úrovni UMR: 
 

... bude doplnené ... 
 

2. Predpokladaný obsah PHRSR 

2.1. Charakter dokumentu 

Strategický dokument má povahu nového dokumentu PHRSR mesta Nitra a priľahlého UMR. 

2.2. Body obsahu PHRSR (podrobnejšie viď Metodika tvorby PHRSR, UPVII 2020) 

1. Úvod: PHRSR UMR a IÚS UMR ako jeho súčasť. 
2. Analytické východiská 
3. Rozvojová stratégia 
4. Implementačný plán a plán monitorovania 
5. Riziká implementácie a ich prevencia 
6. Riadenie implementácie  
7. Využité informačné zdroje 
8. Prílohy  

2.3.  Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-plánovacie regióny vrátane území 

pre stratégiu UMR. 

IUS sa vypracúva ako PHRSR UMR pre administratívne územie členských obcí.  
 
3. Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, potenciály, výzvy, problémy, ciele 

a geografický rozmer PHRSR 

V návrhu PHRSR sa neuvažuje s variantným riešením. 

4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR  a zodpovednosti za jednotlivé kroky 

(podrobnejšie viď fázy a kroky prípravy podľa: Metodika tvorby PHRSR, UPVII 2020) 

Fáza/ Krok Obsah Začiatok 

fázy/ 

kroku 

Koniec 

fázy/ 

kroku 

Zodpovedná 

osoba/partner 

Fáza 1 Identifikácia potreby a impulzov vypracovania 
PHRSR UMR a rozhodnutie o začatí prípravných 
prác  

10/2021 11/2021 Mesto Nitra 

Fáza 2 Prípravné práce, spracovanie a schválenie 
Vstupnej správy 

11/2020 02/2021 Mesto Nitra 

Fáza 3 Inventarizačná, analytická a prognostická fáza 
spracovania PHRSR UMR  

02/2021 04/2021 Mesto Nitra 

Fáza 4 Stanovenie strategického smerovania, priorít a 
strategických cieľov PHRSR UMR  

04/2021 06/2021 Mesto Nitra 

Fáza 5 Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, 
postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov 

06/2021 07/2021 Mesto Nitra 



Fáza 6 Nastavenie implementácie, financovania, 
monitorovania a vyhodnocovania PHRSR UMR  

07/2021 08/2021 Mesto Nitra 

Fáza 7 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR UMR  08/2021 10/2021 Mesto Nitra 

5. Vzťah PHRSR k iným strategickým dokumentom  

5.1. Nadradené dokumenty (názov, obstarávateľ dokumentu, časové zameranie, relevantnosť k spracovávanému 

PHRSR) 

... bude doplnené ... 
 
5.2. Ostatné dokumenty (názov, obstarávateľ dokumentu, časové zameranie, relevantnosť k spracovávanému 

PHRSR) napr. schválené stratégie mesta a obcí: 

... bude doplnené ... 
 

6. Orgán kompetentný na prijatie PHRSR 

MsZ mesta Nitra a dobrovoľne obecné zastupiteľstvá členských obcí 

 

B. Základné údaje o predpokladaných vstupoch a vplyvoch implementácie PHRSR  

 

1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje celkom a na jednotlivé integrované investičné balíčky, 

kľúčové projekty a tematické balíčky  

Celkom PHRSR: Identifikácia zdroja a objemu 

mimo podpory EU 

Identifikácia zdroja a objemu 

očakávanej podpory EU (IUI) 

Finančné zdroje ... bude doplnené ... ... bude doplnené ... 

Ľudské zdroje ... bude doplnené ... 

Materiálne zdroje ... bude doplnené ... 

Integrovaný investičný balíček 1 ... bude doplnené ... 

Finančné zdroje ... bude doplnené ... ... bude doplnené ... 

Ľudské zdroje ... bude doplnené ... 

Materiálne zdroje ... bude doplnené ... 

Kľúčový projekt 1.1. ... bude doplnené ... 

Finančné zdroje ... bude doplnené ... ... bude doplnené ... 

Ľudské zdroje ... bude doplnené ... 

Materiálne zdroje ... bude doplnené ... 

Tematický balíček doplnkových projektov 

1.1. 

... bude doplnené ... 

Finančné zdroje ... bude doplnené ... ... bude doplnené ... 

Ľudské zdroje ... bude doplnené ... 

Materiálne zdroje ... bude doplnené ... 

.... ... bude doplnené ... 

2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch 

 Merateľné ukazovatele a ich hodnoty 

Integrovaný investičný balíček 1 ... bude doplnené ... 

Kľúčový projekt 1.1. ... bude doplnené ... 



Tematický balíček doplnkových projektov 1.1. ... bude doplnené ... 

.... ... bude doplnené ... 

3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR UMR  

Kľúčovými rizikami súvisiacimi s tvorbou a implementáciu PHRSR sú: 

... bude doplnené ... 
 

K ďalším rizikám patria: 

... bude doplnené ... 
 

 

C. Dotknuté subjekty 

 

1. Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej verejnosti vrátane jej združení 

a osobitne sociálno-ekonomických partnerov) 

1.1.  Definovanie hlavných aktérov rozvoja UMR 

Verejný sektor (obce a NSK), štátny sektor, súkromný sektor, podnikateľské zväzy asociácie, subjekty vedy, 

výskumu a vzdelávania, občianska spoločnosť  

1.2. Definovanie dotknutej verejnosti 

Všetci obyvatelia mesta Nitra a členských obcí UMR 

1.3. Definovanie sociálno-ekonomických partnerov 

Identifikácia partnera Hlavná 

motivácia 

partnera pre 

spoluprácu 

Kapacita pre 

zapojenie do 

tvorby PHRSR 

UMR  

Návrh inštitucionalizácie 

partnerstva, resp. využitia 

existujúcej 

Návrh kľúčových 

fáz zapojenia 

partnera 

... bude doplnené ... ... bude 

doplnené ... 

... bude 

doplnené ... 

... bude doplnené ... ... bude 

doplnené ... 

... bude doplnené ... ... bude 

doplnené ... 

... bude 

doplnené ... 

... bude doplnené ... ... bude 

doplnené ... 

... bude doplnené ... ... bude 

doplnené ... 

... bude 

doplnené ... 

... bude doplnené ... ... bude 

doplnené ... 

1.3.1. Návrh kooperačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR 

Gestor tvorby PHRSR Mesto Nitra 

Koordinátor tvorby PHRSR Kooperačná rada UMR Nitra 

Tím pre koordináciu tvorby a implementácie PHRSR ... bude doplnené ... 

Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy - 

územné (SPR, UMR) a tematické pracovné skupiny  

... bude doplnené ... 

2. Zoznam dotknutých subjektov podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a doplnení niektorých zákonov 

... bude doplnené ... 
 
3. Dotknuté susedné štáty 



nerelevantné 

 

 


