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Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 
 

 

 
Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre cieľovú oblasť podpora 

a rozvoj cestovného ruchu v meste je predložený v súlade s čl. VI bod 3 Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry. 

K termínu uzávierky prijímania žiadostí bolo prijatých spolu 15 žiadostí pre cieľovú oblasť 
podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste. Charakteristika jednotlivých žiadostí  je súčasťou 
prílohy č. 2 tohto materiálu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 

Mesto Nitra v súlade s čl. IX Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry zverejnilo informáciu o možnosti požiadať 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry  na rok 2021 pre cieľovú oblasť podpora 
a rozvoj cestovného ruchu v meste v súlade so stanovenými prioritami k termínu uzávierky             
23. marec 2021. 
 
Oblasti podpory:  

- rozvoj udržateľného cestovného ruchu v novej kvalite 
- atraktívna ponuka pre európskeho návštevníka 21. storočia 
- zvyšovanie atraktivity mesta 
- unikátne destinačné produkty a inovatívne zážitky postavené na atribútoch mestskej 

identity, autentickosti a jedinečnosti  
- zážitkové podujatia a aktivity regionálneho a celoslovenského významu 
- spolupráca verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu   
- vzdelávanie v cestovnom ruchu 

 

Priority pre rok 2021: 

- zvyšovanie kvality a dostupnosť služieb v cestovnom ruchu s využitím 
najmodernejších technológií a aplikácií v službách CR 

- inovovaná ekologická ponuka turistických produktov  
- Nitra centrum kvalitných domácich a destinačných produktov 
- pútnický CR na  Cyrilometodskej kultúrnej ceste a Svätojakubskej ceste 

 
Cieľom dotačnej podpory je komplexne rozvíjať udržateľný cestovný ruch v novej kvalite,  
predovšetkým zvyšovať atraktivitu mesta, zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, 
podporovať spoluprácu verejného a súkromného sektora a aktivovať súkromný sektor, aby 
participoval na rozvoji cestovného ruchu v Nitre. Oblasti a priority sú  v súlade s cieľmi, 
víziou a poslaním návrhu Stratégie rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021-
2031.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom riadnom zasadnutí dňa 4.2.2021 schválilo 

Uznesením č. 11/2021-MZ Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 
2021 a v rozpočte Odboru TIC Nitra položku Dotácie: Podpora a rozvoj cestovného ruchu 

v meste Nitra v sume 20 000 €.  
 
Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy MZ v Nitre na 

mimoriadnom zasadnutí dňa 21.3.2021 prerokovala návrh na prerozdelenie prostriedkov na 
dotácie z rozpočtu odboru TIC Nitra a uznesením č.4/2021 odporúča schváliť prerozdelenie 

navrhnutých finančných prostriedkov v zmysle predloženej prílohy č. 1 pre cieľovú 
oblasť podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste.  
 
Všetky predložené žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v oblasti: podpora 
a rozvoj cestovného ruchu v meste sú v súlade s prioritami a oblasťami podpory a spĺňajú 
predpísané náležitosti. 
 



Príloha č. 1

Dotácie 2021 - oblasť podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu

Celkové 

náklady (€)

Požad. suma 

(€)

Požad. % z 

celk. nákl.

Súčet 

bodov

Odporučenie 

komisie (€)

Odporučenie 

MR (€)

Rozhodnutie 

MZ (€)

1 Vedecká včela, o.z. Zážitková mestská medáreň 3 800,00  € 3 800,00  € 100,00 756 3 800,00  €

2

Zoborský skrášľovací 

spolok

ZOBORSKÝ KLÁŠTOR, 3D 

rozšírená realita kostola 5 785,00  € 5 785,00  € 100,00 742 4 470,00  €

3 Historia - Magistra Vitae

Náučný chodník Zoborské 

vrchy 11 295,00  € 5 415,00  € 47,94 726 4 470,00  €

4 HRADISKO ZOBOR

Obnova náučného chodníka 

Hradisko Zobor 2 260,00  € 2 260,00  € 100,00 713 2 260,00  €

5 Dom Matice slovenskej Gajdošská izba 4 001,00  € 2 600,00  € 64,98 618 2 000,00  €

6

Slovenský skauting, 

Skautská oblasť kniežaťa 

Pribinu Nitra Nitrianske skautské dni 6 098,00  € 4 510,00  € 73,96 559 1 500,00  €

7 Vinohradnícky spolok Bita

Otvorené pivnice - Jánske vína 

Bita 4 420,00  € 2 000,00  € 45,25 530 1 500,00  €

8 BABY MUSIC s.r.o. Dúhalka na kolesách 13 200,00  € 12 800,00  € 96,97 454 0

9 Castellum, n.o.

"Zlepšenie služieb turistom na 

Nitrianskom hrade v sezóne 

2021" 4 850,00  € 4 600,00  € 94,85 450 0

10 INR s.r.o.

Fotokútik a ONLINE podpora 

cestovného ruchu 24 730,00  € 16 170,00  € 65,39 408 0

11 Cesar Production s.r.o. My sme Nitra 14 700,00  € 14 000,00  € 95,24 386 0

12 Stokráska Chmeľová Nitra 2021 25 800,00  € 24 450,00  € 94,77 351 0

13 ŠK karate Farmex, o. z. Spoznaj našu Nitru 5 900,00  € 4 800,00  € 81,36 308 0

14 Norbert Grofčík CENTRUM TANCA SK v NITRE 10 950,00  € 8 200,00  € 74,89 278 0

15 BerCash s.r.o.

Stojany na bicykle a nabíjacie 

stanice na elektrobicykle 4 840,00  € 4 380,00  € 90,50 277 0



Príloha č. 2

Stručná charakteristika projektov

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu Stručná charakteristika projektu

1

Vedecká včela, o.z. Zážitková mestská medáreň

Projekt zážitková mestská medáreň prinesie jedinečný zážitkový program, bude obsahovať 

interaktívne tematické aktivity, ktoré prinesú účastníkovi nezabudnuteľné zážitky a 

vedomosti zo sveta včiel a včelárstva. Súčasťou programu bude pozorovanie živých včiel v 

presklenenom úli, možnosť odfotiť sa vo včelárskom oblečení, preskúmať príbytok včiel, 

ochutnať jedinečné mestské medy, v rámci malého kreatívneho workshopu bude možnosť 

výroby sviečky zo včelieho vosku. Okrem toho sa účastníci prostredníctvom edukatívnych 

hier dozvedia o živote včiel, včelích produktov ako aj o kvetoch, ktoré sa môžu včielkam 

vysadiť aby sa zvýšila biodiverzita.  Účastníci sa dozvedia aj o nových spôsoboch 

ekologického chovu včiel a výroby vysoko kvalitných a ekologických produktov včiel. 

2

Zoborský skrášľovací 

spolok

ZOBORSKÝ KLÁŠTOR, 3D 

rozšírená realita kostola

Jednou z možností využitia moderných technológií je využitie 3D rozšírenej reality. Túto 

technológiu sme použili v roku 2019 na prezentáciu interiéru príbytku kamaldulského 

mnícha. V roku 2020 bola rozšírená o exteriér príbytku mnícha a jeho záhradku. V roku 

2021 sa zameriavame na kláštorný kostol, ktorý sa predstaví v podobe zo 17. storočia. V 

projekte chceme pokračovať i v ďalších rokoch Rákocziho altánkom, hlavnou kláštornou 

budovou, postupne predstaviť celý areál v podobe 3D.

3

Historia - Magistra Vitae
Náučný chodník Zoborské 

vrchy

Zoborské vrchy sú prírodovedne najvýznamnejším územím CHKO Ponitrie ako aj širšieho 

okolia Nitry. Význam tohto územia vzrastá aj pre bezprostrednú blízkosť mesta Nitra, pre 

ktoré je prírodným, oddychovým, turistickým a rekreačným zázemím. NCH bol zriadený v 

80-tych rokoch 20- teho storočia. Dnes je nefunkčný. Náš projekt vychádza z potrieb 

dnešnej doby, s ponukou využitia možností nových IT technológií. Návštevník pomocou QR 

kódov a mobilného telefónu vstúpi do virtuálneho turistického sprievodcu.



4

HRADISKO ZOBOR
Obnova náučného chodníka 

Hradisko Zobor

Druh projektu je obnova značenia a vyčistenie trasy chodníka Hradisko Zobor, úprava a 

modernizácia informačných tabúľ a ich textov, skvalitnenie propagácie kultúrnej pamiatky 

Hradisko Zobor cez internetovú stránkuwww.hradiskozobor.sk a informačné brožúry. 

Ideou projektu je skvalitnenie propagácie národnej pamiatky Hradisko Zobor, ktorá sa 

nachádza na vrchu Zobor. Spôsoby realizácie projektu sú: obnova značenia a vyčistenie 

trasy náučného chodníka Hradisko Zobor, obnova a údržba informačných tabúľ, ktoré sa 

nachádzajú v náučnom chodníku, obnova webovej stránky www.hradiskozobor.sk, 

vyhotovenie stručného sprievodcu v PDF a tiež tlačenej verzie. 

5

Dom Matice slovenskej Gajdošská izba

Gajdošská izba je súčasťou tohtoročného 6. ročníka medzinárodného gajdošského 

festivalu Zagajduj gajdoško 2021, ktorý sa bude konať v Dome MS v Nitre. Ide o 

modernizáciu súčasnej expozície vo Veľkom Záluží a jej presun do Nitry.Témou chceme 

zviditeľniť zachované vzácne kultúrne dedičstvo v našom meste, zaujímavý fenomén práve 

v oblasti CR s dôrazom na gajdošskú kultúru ako zapísaný prvok Reprezentatív. zoznamu 

kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO a jeho nositeľov v podobe mladej generácie.

6

Slovenský skauting, 

Skautská oblasť kniežaťa 

Pribinu Nitra

Nitrianske skautské dni

Nitrianske skautské dni sú podujatie zamerané na neformálne vzdelávanie. Zámerom 

podujatia je posilnenie tradície skautingu v Nitre a reprezentácia mesta Nitra ako 

destinácie, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť nielen skautským návštevníkom. 

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sme sa pripravili 2 možné varianty 

priebehu podujatia - online a hybridná forma podujatia. Časť programu bude verejne 

prístupná.

7

Vinohradnícky spolok Bita
Otvorené pivnice - Jánske vína 

Bita

Vinohradnícky spolok Bita pripravuje v r. 2021 podujatie pre širokú verejnosť s názvom 

Jánske vína Bita. Návštevníci budú môcť ochutnať viac ako 100 vzoriek vín u 12 tich malých 

vinohradníkov z tejto nitrianskej lokality. Podujatie sa bude konať v dvoch termínoch: 

letná verzia 20. júna a zimná verzia 27. decembra. Návštevníci budú mať príležitosť 

oboznámiť sa s prácou vinohradníkov, prezrieť si vinohrady, výrobné priestory a pivničky.

8

BABY MUSIC s.r.o. Dúhalka na kolesách

Motivačný seriál pre deti a rodičov s dôrazom na podporu cestovného ruchu, špeciálne 

zameraný na propagáciu cyklotrás v Nitre a okolí. Tipy na výlety s deťmi, zaujímavé fakty, 

miesta, služby. Cieľom je vytvoriť formát, ktorý bude úspešný medzi deťmi a rodičmi a na 

jeho pozadí vychovávať, vzdelávať, informovať a formovať novú mladú uvedomelú 

generáciu.



9

Castellum, n.o.

"Zlepšenie služieb turistom na 

Nitrianskom hrade v sezóne 

2021"

Projekt "Zlepšenie služieb turistom na Nitrianskom hrade v sezóne 2021" prináša progres v 

komunikácii s turistami, skracuje dobu trvania kontroly zakúpených vstupeniek, zlepšuje 

vizuálnu komunikáciu personálu s návštevníkom, prináša komentár sprievodcov bližšie k 

návštevníkovi a v letnej sezóne tiež zatraktívňuje hradný areál. 

10

INR s.r.o.
Fotokútik a ONLINE podpora 

cestovného ruchu

Projekt je rozdelený na tri časti. 1.časť je "odniesť si pamiatku z pešej zóny". Cieľom je 

pripraviť na pešej zóne "fotokútik" s priamou tlačou fotiek na mieste. Každý týždeň s iným 

pozadím. 2.časť projektu je zameraná na vytvorenie 360-stupňových prehliadok uložených 

na Google Street. Ide o miesta, kde sa Google nedostal svojou technikou. 3.časť je 

vytvorenie samostatnej webovej stránky s interaktívnou a multimediálnou prehliadkou 

zaujímavých miest v Nitre

11

Cesar Production s.r.o. My sme Nitra

Prioritou projektu My sme Nitra je dokumentárnym spôsobom priblížiť život v jednotlivých 

mestských častiach mesta, oživiť turizmus, ponúknuť pohľad do histórie, zmapovať dianie 

v súčasnosti a načrtnúť možné futuristické vízie. V neposlednom rade bude poukazovať na 

rozmanitý kolorit jednotlivých štvrtí a ponúkať návštevníkom mesta autentické zážitky na 

celý život.

12

Stokráska Chmeľová Nitra 2021

Chmeľová Nitra ponúkne rôzne chute z pivného sveta na jednom mieste. V spolupráci s 

medzinárodným festivalom CAMPANA FEST 2021 prinesie bohatý program pre všetky 

generácie. Cieľ a dôraz podujatia je spojenie sa s bohatým kultúrnym programom. Ten 

spríjemníme širokou ponukou regionálnych predajcov a regionálnych značiek v oblasti 

gastro, aby si všetci našli, čo im je pochuti.

13

ŠK karate Farmex, o. z. Spoznaj našu Nitru

Návšteva partnerského klubu z Českých Budejovíc v Nitre je spojená s prehliadkou mesta, 

návštevou kultúrnych pamiatok, účasťou na festivale chutí Jahodová Nitra 2021. Súčasne 

partnerské kluby predvedú ukážky športového umenia v Mestskom parku v Nitre, 

prípadne na pešej zóne v historickom centre mesta (podľa situácie a dostupnosti lokality), 

ako aj ukážky dýchacích cvičení. Podujatie tiež bude zahŕňať tematickú ochutnávku čaju. 

Uvedené aktivity sú určené pre nitriansku mládež a širokú verejnosť.



14

Norbert Grofčík CENTRUM TANCA SK v NITRE

CENTRUM TANCA SK v NITRE je projekt pozostávajúci z niekoľkých významných tanečných 

workshopov a seminárov s poprednými slovenskými, českými a svetovými tanečníkmi! 

Projekt je zameraný na vzdelávanie mladej generácie tanečníkov a vytvorenie tzv. CENTRA 

TANCA v NITRE, kde sa budú zoskupovať tanečníci z celého Slovenska, kvôli našim 

pripravovaným workshopom! Našimi podujatiami sa zvýši povedomie o meste Nitra ako 

CENTRUM TANCA, kde sa organizujú pravidelne kvalitné workshopy s top lektormi.

15

BerCash s.r.o.
Stojany na bicykle a nabíjacie 

stanice na elektrobicykle

Cieľom projektu je vyjsť v ústrety cyklistickým turistom, ktorí si spravia zastávku pri 

bývalom dolnom nástupišti lanovky na Pyramídu. Je to starý známi turistický bod, pri 

ktorom sa stretávajú.


