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Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 
 

 

 
Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 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 9 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 2022 pre cieľovú oblasť podpora 
a rozvoj cestovného ruchu v meste v súlade so stanovenými prioritami k termínu uzávierky             
22. októbra 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 
 
Priority pre rok 2022: 
-              „Udržateľná Nitra“ - zvyšovanie kvality a dostupnosť služieb v cestovnom ruchu s 
akcentom na históriu a lokálne produkty, s využitím najmodernejších technológií a pri 
ohľaduplnom prístupe k životnému prostrediu 
-              Rozvoj Cyrilometodskej cesty a pútnického cestovného ruchu. 
 

Cieľom dotačnej podpory je komplexne rozvíjať udržateľný cestovný ruch,  predovšetkým 
zvyšovať atraktivitu mesta, zvyšovať kvalitu a dostupnosť poskytovaných služieb, 
podporovať spoluprácu 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 16.12.2021 schválilo 

Uznesením č. 413/2021-MZ Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2022 - 2024 a 
v rozpočte Odboru TIC Nitra na rok 2022 položku Dotácie: Podpora a rozvoj cestovného 

ruchu v meste Nitra v sume 15 000 €.  
 
Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy MZ v Nitre na zasadnutí 

dňa 9.2.2022 prerokovala návrh na prerozdelenie prostriedkov na dotácie z rozpočtu odboru 
TIC Nitra  a uznesením č. 2/2022 odporúča schváliť prerozdelenie navrhnutých 

finančných prostriedkov v zmysle predloženej prílohy č. 1 pre cieľovú oblasť podpora 
a rozvoj cestovného ruchu v meste.  

 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí dňa 22.2.2022 prerokovala návrh  na pridelenie dotácií 

z rozpočtu mesta Nitry na rok 2022 pre danú oblasť a uznesením č.141/2022-MR odporúča 

MZ v Nitre schváliť pridelenie dotácií z rozpočtu  mesta Nitry podľa predloženého 

návrhu.  
 
Všetky predložené žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v oblasti: 

podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste spĺňajú predpísané náležitosti. 
 



Príloha č. 1

Dotácie 2022 - oblasť podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste

Por. 

číslo Názov predkladateľa

IČO 

predkladateľa Žiadosť

Požadovaná 

suma

Vlastná 

suma,             

iné zdroje

Hodnotenie 

spolu (body)

Odporučenie 

komisie (€)

Odporučenie 

MR (€)

Rozhodnutie 

MZ (€)

1.

Ponitrianske múzeum v 

Nitre, Štefánikova tr. 

1/1, 949 01 Nitra 36102652 TAK SME MY 14 867,50  € 782,50  € 689 3238,00 3238,00

2.

SPU v Nitre, Tr. A. 

Hlinku 609/2, 949 76 

Nitra 00397482

Outdoor Ateliér v 

Botanickej záhrade 5 000,00  € 4 600,00  € 671 3153,00 3153,00

3.

BerCash s.r.o., 

Komenského 2072/13, 

949 01 Nitra 45342181

Exterierova galéria 

dobových fotografií 5 090,00  € 960,00  € 660 3102,00 3102,00

4.

Ponitrianske múzeum v 

Nitre, Štefánikova tr. 

1/1, 949 01 Nitra 36102652 Expedícia Pravek 4 327,00  € 1 280,00  € 659 0,00 0,00

5.

Zoborský skrášľovací 

spolok, Panská dolina 

971/65, 94901 Nitra 42335205 Včela medosná 4 430,00  € 660,00  € 627 2946,00 2946,00

6.

Stokráska, Čajkovského 

420/7, 949 11 Nitra 51824795 CHMEĽOVÁ NITRA 11 700,00  € 3 750,00  € 545 2561,00 2561,00

7.

Vedecká včela, o.z., 

Kráľovská cesta 1005/7, 

94901 Nitra 52730077

Mestská včelia mini-

zahrádka 2 000,00  € 100,00  € 313 0,00 0,00

8.

Slovenský kosecký 

spolok, Hlavná 111/14, 

08221 Veľký Šariš 45025118

Kosenie pod 

Zoborom 2022 3 100,00  € 0,00  € 278 0,00 0,00

9.

Dom Matice 

slovenskej, 

Dolnočermánska737, 

94901 Nitra 34074287

Pokračovatelia 

gajdošskej tradície 

vo Veľkom Záluží 4 200,00  € 985,00  € 247 0,00 0,00

15 000 € 15 000 €



Príloha č. 2

Stručná charakteristika projektov
Číslo 

žiad. Názov žiadateľa Žiadosť Oblasť Opis projektu

1

Ponitrianske 

múzeum v Nitre,  

IČO: 36102652

TAK SME MY

unikátne destinačné 

produkty a inovatívne 

zážitky postavené na 

atribútoch mestskej 

identity, autentickosti                 

a jedinečnosti 

Projekt TAK SME MY reaguje na 60. výročie vzniku múzea, ktoré pokladáme za 

významný medzník v existencii tejto inštitúcie. Pripomenie témy, ktoré súvisia 

s pôsobnosťou našej inštitúcie v meste Nitra. Prostredníctvom koncipovaného 

programu sprostredkuje historické posolstvá in-situ v reálnom priestore mesta 

a inštitúcie na pozadí historických udalostí. Zámerom je pripraviť kompletnú 

štruktúru platforiem zložených z marketingového mixu, audiovizuálnych 

produkcií, zážitkových podujatí a prezentačných aktivít  pre verejnosť.

2

Slovenská 

poľnohospodárska 

univerzita v Nitre,       

IČO: 00397482

Outdoor Ateliér      v 

Botanickej záhrade

rozvoj udržateľného 

cestovného ruchu              

v novej kvalite

Botanická záhrada plánuje vybudovať outdoorový ateliér - zázemie pre 

periodicky sa opakujúce, tematicky na seba nadväzujúce popularizačno-

vzdelávacie a tvorivé podujatia, ktoré môžu podporiť ekoturizmus a udržateľný 

cestovný ruch v regióne. Vybudovaním infraštruktúry - polyfunkčného 

mobiliáru pre realizáciu workshopov, Botanická záhrada skvalitní ponuku 

služieb a významnou mierou sa otvorí verejnosti.

3
BerCash s.r.o.,          

IČO: 45342181

Exterierova galéria 

dobových fotografií

zvyšovanie atraktivity 

mesta

Cieľom projektu je využiť potenciál turistickej lokality, zatraktívniť jedno z 

nástupných miest na náučný chodník Zoborské vrchy, zvýšiť návštevnosť Nitry, 

ponúknuť zážitok a podporiť pozitívne spomienky na Nitru. Zámerom projektu 

je podporiť cestovný ruch. Veľa návštevníkov sa zaujíma o históriu lanovky, 

prípadne sú to bývalí študenti univerzít, ktorí prichádzajú s rodinami a 

spomínajú na fungovanie lanovky. 

4

Ponitrianske 

múzeum v Nitre,     

IČO: 36102652

Expedícia Pravek

zážitkové podujatia a 

aktivity regionálneho a 

celoslovenského 

významu

Projekt Expedícia Pravek predstavuje interaktívnu zážitkovú výstavu, ktorá je 

určená detskému publiku. Zároveň ide o prvý výstup z plánovaného cyklu 

"Nitra v labyrinte času", v rámci ktorého budú mať návštevníci možnosť 

spoznať históriu mesta od praveku po súčasnosť. Dôraz je kladený na tvorivý a 

atraktívny spôsob prezentácie s cieľom stimulovať deti a mládež k spoznávaniu 

minulosti a to nie pasívnou formou, ale prostredníctvom objavovania a hry.



5

Zoborský skrášľovací 

spolok, IČO: 

42335205

Včela medosná

rozvoj udržateľného 

cestovného ruchu        v 

novej kvalite

Zoborský kláštor chceme urobiť atraktívnejším pre návštevníkov zriadením 

včelárskych úľov, výrobou Benediktínskeho medu a zvýšiť tak aj ich záujem o 

chov včiel. V Zoborskom kláštore sídlil Rád Benediktínov. Chceme ukázať 

návštevníkom aj prostredníctvom včiel ako žili, zbierali zdravý med, peľ, 

propolis, ako robili medovinu a sviečky. Chceme týmto projektom vzbudiť u 

návštevníkov záujem o včelárstvo a  ponúknuť im aj chuť Benediktínskeho 

medu. 

6
Stokráska                                    

IČO: 51824795
CHMEĽOVÁ NITRA

unikátne destinačné 

produkty a inovatívne 

zážitky postavené na 

atribútoch mestskej 

identity, autentickosti              

a jedinečnosti 

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

Okrem širokej ponuky remeselných produktov prinesie aj bohatý program pre 

všetky generácie, od koncertov cez divadlo a pouličných umelcov. Cieľ a dôraz 

je na prepojení remeselníkov a umelcov do širokej ponuky regionálnych 

predajcov a regionálnych značiek v oblasti gastro, aby si všetci našli, čo im je 

pochuti. Zážitok pre telo i dušu.

7
Vedecká včela, o.z.,   

IČO: 52730077

Mestská včelia mini-

zahrádka

zvyšovanie atraktivity 

mesta

Projekt mestská včelia záhrada nadväzuje na už realizovaný projekt "Zážitková 

mestská medáreň", pričom cieľom bude dobudovať vonkajší priestor pred 

medárňou osadením informačno-edukatívnej tabule, posedenia a vyvýšených 

záhonov v ktorých bude umiestnená včelia mini-záhradka vo forme 

nektárodajných a peľodajných rastlín pre včely a iné mestské opeľovače 

formou tzv. divokej lúky.

8

Slovenský kosecký 

spolok,                                

IČO: 45025118

Kosenie pod 

Zoborom 2022

zážitkové podujatia a 

aktivity regionálneho a 

celoslovenského 

významu

Majstrovstvá Slovenska v kosení ručnou kosou sú celoslovenskou súťažou 

organizovanou každoročne, s viacročnou tradíciou aj za účasti koscov zo 

zahraničia. Súčasťou kosenia trávy je jej následné hrabanie, spev

ľudových piesní, ukážky používania biču, ukážky nakúvania kôs, varenie 

tradičného gulášu, kapustnice a rôzne iné atraktívne aktivity.

9

Dom Matice 

slovenskej,                

IČO: 34074287

Pokračovatelia 

gajdošskej tradície 

vo Veľkom Záluží

rozvoj udržateľného 

cestovného ruchu v 

novej kvalite

Cieľom pokračovania minuloročného projektu Gajdošská izba je poskytnúť pre 

ponuku cestovného ruchu mesta Nitry moderný kultúrny produkt - výstavu s 

dôrazom na kultúrne dedičstvo nášho regiónu – gajdy a gajdošskú kultúru na 

Slovensku s presahom na Nitru a okolie. Zameranie projektu sa orientuje na 

vzdelávanie detí a mládeže, poskytnutie kvalitnej ponuky formou dovybavenia 

priestorov stálej expozície vo Veľkom Záluží a propagačných materiálov pre TIC 

Nitra.


