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Vidiek má pevné miesto v ekológii krajiny, je 
správcom prírody a bariérou expanzie nespúta-
nej ekonomiky, je kultúrnou klenotnicou národa. 

Stratégiu rozvoja vidieka (ďalej aj Stratégia, SRV) preto 
budeme hľadať v jeho udržateľnosti, lebo dedina nesmie 
zaniknúť.

Vidiek Nitrianskeho kraja má na prvý pohľad dve 
tváre: priemyselnú na severe, poľnohospodársku na juhu. 
Okolie Nitry má charakter metropolitného vidieka, na 
juhu cezhraničného. Vidiek Nitrianskeho kraja má svoje 
regionálne osobitosti, svoje tradície v ľudovej kultúre. Má 
nezastupiteľné miesto v živote kraja. Dedina sa stane inteli-
gentným a zeleným bodom jeho osídlenia so schopnosťou 
adaptácie, tvárou svojej krajiny s duchom svojráznosti.

Stratégia v prvom rade oslovuje starostov obcí, vytyčuje 
nosné body riadenia rozvoja svojej obce, presahuje lokálny 
pohľad na obec, preberá zodpovednosť za „smerovanie“ 
komunitných rozhodnutí. Stratégia rozvoja vidieka má 
„spoločného“ menovateľa - spokojnosť obyvateľa, založenú 
na zdravom a príťažlivom prostredí svojho domova, na 
umocnení predností dediny pred mestom.

Je vidiek témou budúcnosti? Globalizácia mu dáva pečať nostalgie. Mení sa na 
funkčnú súčasť miest, urbanizuje sa. Z dôvodu neefektívneho poľnohospodárstva 
prepadá, vyľudňuje sa.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022
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Na rozdiel od minulosti je pozícia samosprávnosti kraja 
dôležitejšia, je určujúcim riadiacim článkom naplne-

nia stratégie rozvoja vidieka. Strategickou axiómou rozvoja 
vidieka je vstup integračných tendencií do riadenia vidieka 
v kraji. Administratívna štruktúra vidieka sa stáva neudr-
žateľná, vidiek stojí pred združovaním funkcií svojich 
sídelných jednotiek. Pôjde o regulovaný „prirodzený“ pro-
ces ekonomizácie samosprávneho systému obcí vidieka, 
každá obec si bude hľadať miesto v tomto procese. Vznikne 
hierarchický systém služieb, efektívne fungujúcich sietí. 
Malé obce začnú hľadať svoje miesto v združovaní sa do 
vzájomne funkčne sa obohacujúcich združení. Tento 
ekonomický proces vidieka je scénou udržateľnosti naj-
menších dedín Nitrianskeho kraja.

Ciele a poslanie dokumentu

Stratégia rozvoja vidieka vzniká paralelne s územnou stra-
tégiou kraja, ktorá predstavuje implementáciu Európskeho 
dohovoru /IROP/. Navrhovaná Stratégia rozvoja vidieka 
na jednej strane akceptuje prioritné ciele územnej straté-
gie kraja /RIÚS/, na druhej si predurčuje svoju nezávislosť, 
akceptuje pohľady na vidiek zdola, dedinu vníma ako 
subjekt vidieka. Základný cieľ Stratégie rozvoja vidieka je 

inteligentný a udržateľný vývoj vidieka, posilnenie schop-
nosti adaptovať sa na nové výzvy a podmienky: zelená 
dedina je tvárou jej pokroku, kvet a strom sú znamením 
kvality jej života. Nitriansky samosprávny kraj stojí pred 
novými výzvami svojho strategického rozvoja, ich meno-
vateľom je akcieschopnosť nových pozitívnych zmien. Od 
stratégií očakáva nielen vytýčenie cieľov v podobe očaká-
vaní a želaní, ale aj preukázanie ich dosiahnutia. Na rozdiel 
od minulosti nová stratégia obsiahne cestu na dosiahnutie 
cieľov, navrhne projekty na ich realizáciu. Stratégia 2016 

– 2022 využíva analytickú bázu Stratégie 2009 – 2015. 
Výstupom navrhovanej Stratégie sú zadania projektov, 
ktoré vytýčené ciele naplnia adresnosťou a konkrétnosťou. 

Stratégia rozvoja vidieka 2016 – 2022 sa sústredila 
na vybranú časť územia a obyvateľstva kraja. Hranice 
vidieka určuje kultúrno-historický vývoj kraja. Vidiek 
nemá hranice, významovo smeruje do jednotlivých dedín. 
Strategickým cieľom je zvýšenie kvality života aj na vidieku, 
zachovanie a posilnenie jeho životaschopnosti. Cieľom je 
udržateľný a odolný vidiek. Vidiek je ohrozený ekonomic-
kou globalizáciou.

Vidiek kraja charakterizuje pôvodne poľnohospodár-
ska krajina reprezentovaná sídlami s vlastnou kultúrou,  
s duchom vidieckosti. Vidiek veľkou mierou reaguje na roz-
voj miest, urbanizuje sa, gravitácia mesta mení charakter 
dediny, tie strácajú ducha svojej pospolitosti. Urbanizácia 
kraja zmenila vidiek, jeho sídla, dediny sa diferencujú. 
Stratégiu rozvoja vidieka v rozmeroch kraja preto nemožno 
oddeliť od hospodárskeho a kultúrneho rozvoja miest, od 
ponuky zamestnanosti a služieb v mestách.

Administratívne a ekonomické ťažisko samosprávneho 
kraja - mesto Nitra - sa globalizuje, stáva sa medzinárod-
nou križovatkou a hospodárskym ťažiskom SR. Vidiek je 
súčasťou tohto procesu, získava rozhodujúce environmen-
tálne postavenie. Poľnohospodárska a lesná krajina vidieka 

plní strategický význam – zabezpečiť ekologickú stabilitu 
územia kraja. Stratégiou vidieka je byť „bariérou“ expan-
zie mesta. Navrhovaná Stratégia je preto „postavená“ na 
environmentálnom základe. Stratégiou je globalizačné ten-
dencie miest limitovať udržateľnosťou vidieka. Stratégiou 
vidieka je zabezpečiť „zdravý“ život kraja, byť krajinným 
zázemím miest s udržateľnou odolnosťou proti ekonomic-
kej expanzii kapitálu. 

Súčasťou stratégie rozvoja vidieka je jeho mobilita. 
Nitriansky kraj predstavuje dopravne organizovaný celok 

Základný cieľ stratégie rozvoja vidieka - inteligentný a udržateľný vývoj vidieka: 
posilnenie schopnosti adaptovať sa na nové výzvy a podmienky: zelená dedina 
je tvárou jej pokroku: kvet a strom sú znamením kvality jej života.
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s hustou štruktúrou malých a veľkých dedín. Zväčšujúca sa 
intenzita dopravy prehlbuje konflikty a vyvoláva neudrža-
teľnosť života mnohých dedín, vidiek neodkladne očakáva 
stratégiu dopravnej ochrany svojich dedín na štátnych ces-
tách 1. a 2. triedy. Globálne procesy identifikujú lokálne 
dôsledky nielen v mestách, ale aj na dedinách. Stratégia 
rozvoja vidieka hľadá odpoveď na otázky: Ako „odolať“ 
globalizačným dôsledkom mesta? Ako zlepšiť postavenie 
dediny v krajine?

Stratégiu a udržateľnosť života každého (aj toho najmen-
šieho) sídla predstavujú postuláty, do ktorých sa premietajú 
autorské poznatky obsiahnuté v jednotlivých kapitolách 
tohto dokumentu.

Udržateľný rast kraja

Integrácia a inovácie sú novými zdrojmi rozvoja samo-
správneho kraja, zameraním je tzv. zelený rast miest, najmä 
dedín. Zelená infraštruktúra zaujme dominantné postave-
nie v stratégii kraja, stáva sa nositeľom udržateľnosti jeho 

života. Rozhodne o obývateľnosti mnohých dedín v kraji, 
bude podmienkou fyzického a duševného zdravia jej oby-
vateľov. Stratégia rozvoja vidieka preto stavia do popredia 
zelenú infraštruktúru ako prejav inovácie funkčného 
využitia územia vidieckych sídiel, ako nositeľa atrakti-
vity vidieka a zvýšenia povedomia kultúrneho dedičstva. 
Stratégiou je umocniť postavenie zelenej infraštruktúry 
vo funkčnom rozvoji dediny. Pod zelenou infraštruktúrou 
stratégia rozumie systém živých prvkov pôsobiacich na 
úrovni krajiny a sídla, prvkov, ktoré sa integrujú s tech-
nickou a stavebnou infraštruktúrou sídla. Bude nositeľom 
inovačných systémov reagujúcich na zmeny klímy, potôp a 
sucha. Umocní biodiverzitu územia samosprávneho kraja 
/Biodiverzita 2020, Natura 2000/.

Nitriansky vidiek má poľnohospodársku povahu, ktorá 
bude predmetom vlastných inovácií. Poľnohospodárstvo 
má v stratégii vlastné postavenie. Predmetom inovácie je 
tzv. indoorové poľnohospodárstvo, vidiek bude miestom 
interiérových fariem. Poľnohospodárstvo 21. storočia sa 
presunie z polí do fabrík, čo vyvolávajú klimatické zmeny. 
Rastliny v interiérovej farme rastú dvakrát rýchlejšie ako 
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vonku, majú menšiu spotrebu vody, úroda dostáva živiny 
na mieru. Príroda sa „oslobodzuje“ od poľnohospodárstva, 
poľnohospodárstvo od klímy.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012 - 2018 aktuali-
zuje prioritné osi programu IROP 2014 – 2020 na svoje 
podmienky, pritom zdôrazňuje vlastné priority, pre ktoré 
nastavuje manuály riešenia. Integrácia v tom zohráva stra-
tegickú úlohu, vidiek kraja už nepredstavuje autonómnu 
štruktúru sídiel, ale systémovo kooperujúcu s nadrade-
nými záujmami celku. Stratégia rovoja vidieka zdôrazňuje 
rovnocennosť záujmov „zhora a zdola“, tiež samosprávnu 
autonómnosť dedín ako dôležitý zdroj komunitnej aktivity. 
Predpokladá sa municipalizácia obcí kraja – združovanie 
ich samosprávnych funkcií. Rozvoj vidieka stojí pred touto 
komunálnou úlohou.

Územná stratégia kraja

Implementácia IROP sa v Nitrianskom kraji apli-
kuje prostredníctvom RIÚS do štyroch strategických 
priorít, výrazné postavenie v ňom zaujímajú investície 
do miest. RIÚS obsahuje indikatívny zoznam projektov s 
dopadom na rozvoj kraja a to podľa špecifických cieľov, 
taxatívne na adresu predurčených predkladateľov projek-
tov.  Indikatívnemu zoznamu projektových zámerov možno 
vyčítať centralizačný prístup k rozvoju kraja. Organizmus 
životaschopnosti kraja je citlivý na vzťah medzi mestom a 
vidiekom. Nastavená koncepcia tohto vzťahu minimalizuje 
štrukturálny prístup k osídleniu, jej dôsledkom bude zväč-
šenie sociálnych a kultúrnych rozdielov medzi mestom a 
dedinou v kraji. Vyvolá ďalší dostredivý pohyb za bývaním 
do miest, nová generácia opustí dediny. Stratégiou je stabi-
lizovať osídlenie prostredníctvom väčšej podpory vidieka, 
jeho sídelnej štruktúry. RIÚS nepodporuje zelenú infraš-
truktúru vidieka. 

Predpokladom rastu kvality života vidieka je podpora 
Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 s dôrazom na 
konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, udržateľné 
využívanie prírodných zdrojov a vyvážený územný rozvoj. 
Stratégia rozvoja vidieka NSK sa opiera o Program rozvoja 
vidieka SR 2014 - 2020, ktorý sa na základe vyhodnotenia 
stavu vidieka sústreďuje na podporu dedín do 1 000 oby-
vateľov. Malé dediny stagnujú, budú investične podporené 
dotáciami z EÚ. Podpora je zameraná na zlepšenie kva-
lity ich života, na zastavenie odlivu obyvateľov z vidieka. 
Predmet podpory je „všestranný“, má zlepšiť ich infraš-
truktúru a prispieť k ich ekonomickému rozvoju. V NSK 
to znamená podporu pre aktivity samospráv 193 dedín /do 

1 000 obyvateľov/. Podpora umocňuje autonómne chá-
panie „udržateľnosti“ ich života. Stratégiou rozvoja vidieka 
je budúcnosť malých dedín vidieť v uplatnení integračných 
tendencií v sídelných zoskupeniach, v individuálnom hľa-
daní ich funkčných závislostí. Ďalšou dotáciou podpory 
vidieka je Program obnovy dediny zameraný na zlepšenie 
kvality prostredia na vidieku, osobitne pre „zelenú“ dedinu.

Vyhodnotenie predchádzajúcej 
stratégie

Navrhovaná Stratégia aktualizuje štatistiku a údaje 
Stratégie vidieka 2009 – 2015, ktorá sa vyznačuje sociálno- 
ekonomickou metodikou. Vidiek chápe ako štruktúru 
ukazovateľov. Na základe ich vyhodnotenia dospieva k 
deduktívne formulovaným záverom. Výsledkom sú „žela-
teľné“ ciele. Bez opory v ich dosiahnutí vyznievajú nereálne 
a nesplniteľne. Nová stratégia túto metodiku inovuje, 
sociálno-ekonomický vývoj považuje v trhovom hospo-
dárstve za „otvorený“, vychádza z pozitívnych tendencií 
vývoja, tomuto procesu „zabezpečuje“ podmienky na jeho 
naplnenie. V Stratégii 2009 – 2015 absentuje urbanizácia 
kraja a vývojová reštrukturalizácia vidieka. Vidiek už nie 
je sociálno-ekonomicky homogénny, jeho heterogénnosť 
korešponduje s dostupnosťou obyvateľov dedín do mesta. 
Urbanizácia obsiahnutá ÚP – VÚC zaznamenáva impulzy 
nového rozvoja vidieka, dediny v kraji menia svoj poľno-
hospodársky charakter. Delia sa na bohaté a chudobné,  
rozvojové, ale aj stagnujúce, na dediny s rekreačnou pro-
filáciou. Predchádzajúca stratégia „dynamické“ procesy 
kraja nezaznamenáva, nereaguje na transformáciu štruk-
túry vidieka. 

Strategickou témou vidieka je jeho kultúra, to znamená 
zachovanie ducha dediny a jej kultúrno-historického 
odkazu. Mnohé dediny v Nitrianskom kraji sa menia na 
mestečká - na vidiek s mestským štýlom života. Stratou 
ducha vidieckosti dediny strácajú svoje kultúrne hodnoty, 
stratégiou je „zachrániť“ emóciu vidieckosti, a to v zmysle 
Európskeho dohovoru o krajine. Podpora vidieka a jeho 
kultúry je podporou kultúrnej identifikácie celého kraja.

Architektúra vidieka je strategickou témou stvárňova-
nia prostredia dedín, téma zameraná na reguláciu novej 
výstavby dediny s cieľom zachovať jej ráz. Prostriedkom 
toho je architektúra, dedina si má zachovať svoj „tradičný“ 
ráz. Luxus a samoľúbosť jednotlivcov nemá miesto v sta-
vebnom poriadku dediny. Dedina má predstavovať súrodo 
pôsobiaci celok. Vidiek kraja stojí pred stratégiou návratu 
k zmyslu pre stavebný poriadok dediny.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022



13info@unsk.sk

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

Metodika, autorská interpretácia 
poznatkov

Metodologickým základom spracovaného dokumentu 
je autorská interpretácia poznatkov založená na vývojo-
vých trendoch a vyhodnotení súčasného stavu krajiny a 
vidieckych sídiel v NSK. Vyhodnotenie analýz je v Stratégii 
zhrnuté vo forme výstupov z priestorovej a cielenej analýzy.

Zostavenie navrhovanej Stratégie 2016 – 2022 akceptuje 
programy strategických cieľov RIÚS NK 2014 – 2020:

• Bezpečná a ekologická doprava
• Zlepšenie prístupu k službám
• Mobilizácia kreatívneho potenciálu
• Zlepšenie kvality života s dôrazom na životné prostre-

die.

Budúcnosť Nitrianskeho kraja sa zakladá na pozitívnom 
sociálno-ekonomickom raste kraja. Základom udržateľ-
ného rastu kraja je Stratégia štátnej environmentálnej 
politiky SR. Navrhovaná Stratégia rozvoja vidieka zdô-
razňuje princípy integrovaného prístupu k územnému 
rozvoju, identifikuje naliehavé ciele udržateľnosti vidieka, 
ako aj jeho adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy.

Zvýšila sa dostupnosť a kvalita občianskej infraštruktúry 
a vybavenosť vidieka /ROP 2007 – 2013/. V tretine miest 
a dedín v kraji sa zvýšila kvalita a bezpečnosť miestnych 
komunikácií a verejných priestranstiev, boli regenerované 
mnohé dediny samosprávneho kraja. Premeny vidieka v 
znamení ROP sú evidentné, konštatujeme slabú účinnosť 
ich strategického usmernenia. Dôraz na zelenú infraštruk-
túru nebol v mnohých prípadoch akceptovaný, mnohé 
verejné priestranstvá boli „zabetónované“.

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 oslovuje straté-
giu rozvoja vidieka v rozmere kraja najmä v týchto bodoch, 
opatreniach:

• investície do rozvoja lesných oblastí a ochrana lesov,
• investície do služieb a do obnovy dediny.

Tieto opatrenia sú funkčným základom „povzbudenia“ 
najmenších dedín, ich udržateľnosti a hospodárskeho rastu, 
sú funkčnou motiváciou rozvoja vidieka aj Nitrianskeho 
kraja.

Stratégia rozvoja vidieka vychádza z prognóz rozvoja 
kraja, ich nositeľom je ÚP VÚC Nitrianskeho kraja. Územný 
plán podporuje zachovanie vidieka v jeho „rázovitej“ 

podobe, zdôrazňuje ochranu jeho kultúrno-historických 
hodnôt. Tento strategický cieľ spája s urbanizáciou kraja, 
zdôrazňuje postavenie miest. Konštatuje nerozvinutú 
dopravnú infraštruktúru, čo prehlbuje bariéry medzi 
mestom a dedinou. Stav okresov pokladá za diferencovaný. 
Mobilitu vidieka má zlepšiť cyklodoprava. Nitriansky kraj 
má marginalizované územia, v ktorých je vidiek orien-
tovaný na agrárny sektor. Prognózy vyslovené a prijaté 
formou záväznej časti ÚP VÚC Nitrianskeho kraja zdô-
razňujú ekologickú stabilitu územia, v ktorej má vidiek 
nezastupiteľné miesto.

Riešitelia úlohy si zvolili za spoločného menova-
teľa navrhovaných strategických cieľov pojem „zelený“  
vidiek/dedina. Uvedený pojem vstupuje do života kraja 
ako fenomén nových úloh a prípravy projektov v tomto 
znamení. 

Pred vidiekom sa otvárajú obzory inteligentných a zele-
ných dedín, inteligentné technológie budú mapovať a 
„riadiť“ správu dediny. Osobitne vstúpia do regulovania 
klimatických zmien. Zelená infraštruktúra bude plniť prí-
rodnú „klimatizáciu“ dediny, zmierni negatívne dosahy 
meniacej sa klímy. Zelená dedina vyrieši dve protichodné 
extrémne situácie – sucho na strane jednej a prívalové 
dažde na strane druhej. Zelená infraštruktúra je v dedine 
spojená s potokom, lesom, poľom, jazerom.

Zelená dedina zvýši cenu dedinských domov. Strategické 
ciele „zelenej“ dediny sú postulátmi jej budúcnosti, sú 
výzvami súčasnej doby. Aj na dedinu vstupuje zelená 
architektúra. Stratégia je dokumentom, ktorý v rukách 
samospráv „objavuje“ budúcnosť vidieka. Na základe opti-
mistickej vízie ekonomického rozvoja kraja vytyčuje nové 
ciele.

Zelená infraštruktúra

Multifunkčné využívanie prírodných zdrojov a hodnôt 
poľnohospodárskej krajiny je priamo spojené s ekolo-
gickými sieťami a zelenou infraštruktúrou s dôrazom na 
vegetačné prvky skupiny nelesnej drevinovej vegetácie 
(NDV). Kategórie zelenej infraštruktúry a prvkov NDV 
možno v poľnohospodárskej krajine zadefinovať podľa 
funkčného typu, plošno-priestorovej kompozície, utilitár-
nej hodnoty, druhovej skladby a pôvodu.

S cieľom vytvárať ekologické siete a vegetačné štruktúry 
v poľnohospodárskej krajine predstavíme ich klasifikačnú 
schému podľa pôvodu a fyziognomických znakov.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022
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Prírodné vegetačné prvky

Do tejto kategórie patria plošné a líniové prvky, ktoré 
sú vyvinuté na špecifických stanovištiach. Často sa nachá-
dzajú na extrémnych pôdno-hydrologických a reliéfnych 
stanovištiach ako reliktné ekosystémy a biotopy súčasnej 
štruktúry poľnohospodárskej krajiny. 

Krovinové a stromovo-krovinové zárasty - nachádzajú 
sa na suchých, plytkých a svahovitých fyziotopoch, ale aj 
na pasienkoch a jednokosných trvalých trávnych poras-
toch. Majú plošný, líniový, alebo skupinový fyziognomický 
tvar. V druhovej skladbe dominujú kroviny, resp. dreviny 
krovitého vzrastu rodu: Acer Cerasus, Cornus, Crataegus, 
Euonymus, Ligustrum, Prunus, Rhamnus, Rosa, Viburnum.

Vegetačné prvky hydrofilného charakteru - sú viazané 
na tečúce vodné toky a stojaté vodné plochy, ale aj na 
močiarne a zamokrené plochy. Tvoria brehové porasty, 
alebo sprievodnú vegetáciu s väzbou na vodné prvky. V 
drevinovej skladbe sa uplatňujú druhy rodu Acer, Alnus, 
Frangula, Fraxinus, Populus, Salix, Sambucus, Staphylea, 
Ulmus.

Poloprírodné vegetačné prvky

Najčastejšie sa nachádzajú na terénnych terasách, 

medziach, hraničných predeloch, ale aj ako prvky sukces-
ných zárastov opustených, resp. extenzívnych ovocných 
sadov a vinohradov, tiež na kamenných rúnach hraničných 
línií.

Kultúrne vegetačné prvky

Zakladané sú cieľavedomou činnosťou človeka, tvoria 
až 70 % všetkých zelených prvkov v poľnohospodárskej 
krajine.
Možno ich rozdeliť na:
• sprievodnú vegetáciu cestných komunikácií, 
• ochranné lesné pásy, 
• kultúrnu vegetáciu produkčných ovocných druhov 

a sadov. 
Prirodzené ekosystémy, zachovalé biotopy a prvky člo-

vekom komponovanej a vysadenej kultúrnej vegetácie, 
tvoria významné a hodnotné zložky krajinného priestoru. 
Navzájom tvoria zelenú infraštruktúru v krajinnom 
priestore.

Zelená infraštruktúra predstavuje „stavebný materiál“ 
krajiny, v rukách človeka vytvára „stavbu“ krajiny. Stavba 
má svoju „statiku“, ktorá je ohrozená. Prišiel čas venovať jej 
na vidieku mimoriadnu pozornosť.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022
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Štatistické údaje podávajú základnú charakteristiku 
vidieka Nitrianskeho kraja, určujú jeho východiskovú 

situáciu. Analýza aktualizuje štatistické zdroje SRV SK 
2009 - 2015, vidiek kraja je štruktúrovaný podľa okresov. 
Výber dát a údajov zodpovedá metodickému zameraniu 
dokumentu, podáva „informáciu o stave vidieka“ Nitrian-
skeho kraja.

Prierezové analýzy

Na základe analýz Národného strategického plánu roz-
voja vidieka SR je Nitriansky kraj druhým najväčším 
výrazným vidieckym regiónom na úrovni NUTS-III na 
Slovensku s viac ako 50 %-ným podielom obyvateľstva žijú-
cim vo vidieckych oblastiach. S presným údajom 51,3 % 
je hneď za Banskobystrickým krajom (52,2 %). Vidieckosť 
Nitrianskeho samosprávneho kraja na úrovni NUTS-IV 
reprezentuje päť zo siedmich okresov - Topoľčany, Zlaté 
Moravce, Levice, Nové Zámky a Komárno (mapa č. 1, 2 v 
prílohe).

Reliéf kraja má prevažne rovinný a nížinný charakter 
prerušovaný pahorkatinami. Takmer celý kraj sa nachádza 
na Podunajskej pahorkatine a Podunajskej rovine - celkoch 
Podunajskej nížiny. Na severe sa krajom tiahne pohorie 
Tribeč, severovýchod je lemovaný výbežkami Štiavnických 
vrchov a čiastočne Pohronským Inovcom. Podstatnú časť 
juhu a juhovýchodu kraja zaberá kvalitná poľnohospo-
dárska pôda, ktorá predstavuje 73,73 % z celkovej výmery 
pôdy, z toho na ornú pôdu pripadá 64 %. Podiel lesných 
pozemkov predstavuje 15,18 % z celkovej výmery pôdy a 
vodné plochy zaberajú 2,47 % z územia Nitrianskeho kraja, 
ktorým preteká rieka Váh, Dunaj, Nitra, Hron, Ipeľ a Žitava 
(mapa č. 3 v prílohe).

Zastúpenie lesných porastov a poľnohospodárskej pôdy 
v NSK a v jednotlivých okresoch je podľa analýz PHSR 
NSK 2014 - 2020 najintenzívnejšie v severovýchodnej časti 
kraja, prevažnú plochu Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zaberá poľnohospodárska pôda. 

Z hľadiska administratívneho členenia je kraj tvorený 
siedmimi okresmi - Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, 
Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. V kraji sa nachádza 354 
obcí, z nich 15 má štatút mesta (Hurbanovo, Kolárovo, 
Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šahy, Šaľa, Štúrovo, 
Šurany, Tlmače, Topoľčany, Vráble, Zlaté Moravce, 

Želiezovce). V mestách žije 316 195 obyvateľov, čo je  
45,93 %-ný podiel zo všetkých obyvateľov.

Nitriansky samosprávny kraj svojou rozlohou 6 343,78 
km² zaberá 12,9 % územia Slovenskej republiky. Zaraďujeme 
ho k stredne veľkým krajom Slovenska a je v poradí piatym 
najväčším krajom. Počtom obyvateľov 684 992 (k 31. 12. 
2014) je Nitriansky samosprávny kraj tretím najľudnatej-
ším krajom Slovenska po Košickom a Prešovskom kraji 
– na celkovom počte obyvateľov Slovenska sa podieľa 12,7 
percentami. Špecifikom kraja je vysoký podiel obyvateľstva 
maďarskej národnosti, ktorý dosahuje 24,6 %.

Stav integrácie

Nitriansky samosprávny kraj je tvorený prevažne 
vidieckymi sídlami, ktoré na úrovni regiónov vytvárajú 
medzisektorové partnerstvá. Prístup LEADER (z fran-
cúzskeho Liaison entre actions de développement de 
l‘économie rurale - prepojenie akcií pre rozvoj vidieckej 
ekonomiky) predstavuje metódu mobilizácie a stimuluje 
združenie miestnych vidieckych spoločenstiev. LEADER 
vznikol z iniciatívy Európskej komisie začiatkom 90. rokov.

V súčasnosti je na území Nitrianskeho samosprávneho 
kraja vytvorených 17 verejno-súkromných partnerstiev 
typu LEADER, tzv. miestnych akčných skupín (MAS). 
Najväčšia miestna akčná skupina z hľadiska zastúpenia 
obcí je Občianske združenie Tekov-Hont, ktoré združuje 
43 obcí, najmenšou je miestna akčná skupina Mikroregión 
Hurbanovo, ktorá zastupuje osem obcí (príloha č. 1 v prí-
lohe, mapa č. 4). 

Obyvatelia

Štatistika potvrdzuje pokles počtu obyvateľov vidieka na 
úrovni okresov, pričom najvýraznejší pokles bol v okrese 
Nové Zámky (o 3 611 obyvateľov) a najmenej výrazný v 
okrese Šaľa (o 1 050 obyvateľov). Medzi najväčšie dediny 
patria tie, ktoré majú viac ako 5 000 obyvateľov (Nesvady, 
Dvory nad Žitavou, Tvrdošovce). V sídelnej štruktúre 
Nitrianskeho samosprávneho kraja dominujú stredne veľké 
dediny s počtom obyvateľov od 1 000 do 1 999, dosahujú 
28,5 % z celkového počtu obcí v kraji. Veľký počet vidiec-
kych obcí (99; 28,0 %) má ešte veľkostná skupina 500 - 999 
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Zdroj: Program LEADER Nitrianskeho samosprávneho kraja (2015)  
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Mapa č. 4 Miestne akčné skupiny v roku 2015 - Integrácia vidieka NSK
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Zdroj: Štatistický úrad SR (2015)
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Mapa č. 5 Sídelná štruktúra vidieka NSK
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obyvateľov s celkovou koncentráciou obyvateľstva 10, 2 %. 
Medzi najmenšie obce kraja patrí 16 obcí zaradených do 
veľkostnej skupiny do 199 obyvateľov, v ktorých žije 2 606 
obyvateľov, teda len 0,4 % (mapa č. 5).

Najvyšší úbytok v NSK bol dosiahnutý v roku 2003  
(- 2,5 %), najnižší v roku 2011 (-1,3 %). Podobná situácia je 
aj v jednotlivých okresoch NSK, v ktorých je do roku 2014 
evidovaný tiež prirodzený úbytok obyvateľstva. Výnimku 
tvorí len okres Nitra, v ktorom prirodzený pohyb vykazoval 
za posledné dva roky kladné hodnoty. Na základe analýz je 
v NSK 84, 7 % úbytkových obcí. Prirodzený prírastok má 
len 54 obcí v kraji, z nich je až 40,7 % lokalizovaných v 
okrese Nitra (mapa č. 6 a 7 v prílohe).

Migrácia

Zmeny počtu obyvateľov odráža aj migračný pohyb 
obyvateľstva. Hlavný proces migračného pohybu je pri-
sťahovanie (imigrácia) a vysťahovanie (emigrácia). Keď 
je prisťahovanie vyššie ako vysťahovanie, hovoríme o 
migračnom prírastku obyvateľstva, naopak, keď je vysťa-
hovanie vyššie ako prisťahovanie, hovoríme o migračnom 
úbytku obyvateľstva. Hodnoty migračného salda v okre-
soch NSK sa od roku 2010 do 2014 výrazne zmenili. V 
roku 2010 vykazovala väčšina okresov NSK migračné prí-
rastky, do roku 2014 však prírastkové zostali len okresy 
Nitra a Komárno. Z celkového počtu 354 obcí NSK malo 
290 obcí (81,9 %) kladné migračné saldo. Podľa dostup-
ných informácií pomerne vysoké kladné migračné saldo 
mali vidiecke obce lokalizované v blízkej dostupnosti k 
jednotlivým mestám. Záporné migračné saldo je typické 
pre obce východne od mesta Levice a Šahy, severne od 
Komárna, južne od mesta Vráble a Zlaté Moravce (mapa 
č. 8, 9 v prílohe).

Veková a vzdelanostná štruktúra

V Nitrianskom kraji sa prejavuje proces starnutia oby-
vateľstva. Najpriaznivejšia veková skladba je v okrese Nové 
Zámky, kde podiel obyvateľov poreprodukčnej vekovej 
skupiny bol 37,9 %. Najvyššie hodnoty indexu starnutia 
boli v roku 2014 charakteristické pre okres Nitra. Populácia 
v kraji začala výrazne starnúť, čo dokumentuje aj index 
starnutia, ktorý má hodnotu 113,9.

Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry je vzdelanostná úro-
veň najmenej priaznivá v okrese Komárno. (mapa č. 10, 11 
v prílohe).

Ekonomická aktivita

Najväčšia koncentrácia pracovných príležitostí je loka-
lizovaná v mestských sídlach a hlavne v krajskom meste 
Nitra, ktoré sú jadrom pracovných možností i pre svoje 
zázemie. Dlhodobá nezamestnanosť je výrazným problé-
mom v troch okresoch NSK - Komárno (24,55 %), Levice 
(21,16 %) a Nové Zámky (20,19 %).

Zamestnanosť

Zamestnanosť v kraji je vyššia ako priemer SR. Nosným 
odvetvím hospodárstva a najväčším zamestnávateľom 
kraja je priemysel, ktorý zamestnáva 32,67 % osôb. V 
službách je zamestnaných 23,44 % obyvateľstva NSK, a 
tak sú služby druhým najväčším zamestnávateľom kraja. 
Takmer 22 % z celkového priemerného evidenčného 
počtu pracovníkov hospodárstva NSK je zamestnaných v 
nevýrobných odvetviach. Odborné, vedecké a technické 
činnosti, administratívne a podporné služby zamestnávajú 
6,86 % obyvateľstva a stavebníctvo 5,05 %. Zamestnanosť 
v oblasti poľnohospodárstva sa znižuje aj napriek tomu, 
že Podunajská nížina je najväčšou obilninárskou oblasťou 
Slovenska (mapa č. 12, 13 v prílohe).

Domový a bytový fond

Vo všetkých okresoch NSK došlo v priebehu rokov 
2010 – 2014 k nárastu domového a bytového fondu. Index 
rastu domov a bytov predstavoval v sledovaných rokoch 
hodnotu 101,5 (pohyboval sa nad hodnotou 100, čo 
vyjadruje nárast). Najviac domov a bytov v NSK sa v roku 
2014 nachádzalo v okrese Nitra (23,1 %) a Nové Zámky  
(21,1 %), najmenej v okrese Zlaté Moravce a Šaľa. 

Doprava

Nitriansky kraj je dobre prepojený cestnými komuni-
káciami medzi okresmi a aj medzinárodnými cestnými 
ťahmi. Územím prechádza aj medzinárodná magistrálna 
trať železničnej dopravy. V meste Komárno sa na rieke 
Dunaj nachádza významný riečny prístav, ktorý je napo-
jený na európsku riečnu magistrálu Rýn - Mohan - Dunaj. 
Dojazdová vzdialenosť do okresných miest na väčšine 
územia Nitrianskeho kraja nepresahuje 30 minút. Väčšie 
vzdialenosti od okresného mesta sú zaznamenané v južnej 
časti okresu Nové Zámky. V tejto časti je okresné mesto 
pre niektorých obyvateľov dedín v pohraničí vzdialené viac 
ako 55 minút (mapa č. 14).
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Mapa č. 14 Dopravná dostupnosť vidieka v NSK
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chránená krajinná oblasť Dunajské luhy (okres Komárno), 
Štiavnické vrchy (okres Levice), chránená krajinná oblasť 
Ponitrie (okres Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce).

NATURA 2000

Prirodzené a hodnotné biotopy a ekosystémy sú súčasťou 
európskeho dokumentu NATURA 2000, ktorého cieľom 
je ich vyhľadávanie, mapovanie a popis ako prvkov siete 
chránených a hodnotných území európskeho významu 
pre podporu a udržanie biodiverzity a diverzity krajiny. 
Sústava Natura 2000 pozostáva z dvoch typov území:

• Chránené vtáčie územia (CHVÚ)
• Chránené územia európskeho významu (CHÚEV).

Celkový počet CHVÚ na území  Nitrianskeho samo-
správneho kraja (NSK) je deväť (ku koncu roka 2010), 
rozprestierajú sa na ploche 89 847, 6 ha. Najväčším CHVÚ 
sú Dunajské luhy s celkovou plochou 16 511 ha. Na území 
NSK sa nachádza spolu 126 chránených území s celkovou 
rozlohou 4 180, 43 ha (mapa č. 17 v prílohe).

Národné parky, prírodné rezervácie 
a chránené oblasti

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny je územie 
Nitrianskeho samosprávneho kraja jednou zo súčastí 
sústavy CHVÚ, v ktorej do jeho územia čiastočne zasahujú  
tri chránené krajinné oblasti. Na severe v okresoch Nitra, 
Topoľčany a Zlaté Moravce je to CHKO Ponitrie (15 622 
ha), na východe v okrese Levice CHKO Štiavnické vrchy 
(11 240 ha), na južnom okraji v okrese Komárno CHKO 
Dunajské luhy (mapa č. 18 a príloha č. 4).
 

Chránené stromy

Stromy ako priestorotvorné prvky mali vždy svoje „tra-
dičné“ miesto v okolí kostolov, pri pamätníkoch, potokoch, 
na cintorínoch, boli sprievodnou zeleňou ciest a komunká-
cií. Často sa sadili do tesnej blízkosti domov ako ochrana 
pred bleskom či nadmerným slnečným žiarením a stále 
majú svoje opodstatnenie.

Chránené sú prevažne staré stromy, čomu zodpovedá aj 
ich zdravotný stav. Navyše pôsobia na ne aj stresové faktory 
životného prostredia, ich účinok je čoraz intenzívnejší.

Urbanizácia

Stupeň urbanizácie Nitrianskeho samosprávneho 
kraja predstavuje 46,8 %, je nižší ako priemer Slovenska  
(55 %) a zároveň najnižší zo všetkých krajov SR. Kraj má 
tak výrazne vidiecky charakter.

Väzby

Z hľadiska nadregionálnych sídelných a hospodárskych 
súvislostí sa čím ďalej, tým viac prejavujú väzby v smere na 
Trnavský a Bratislavský kraj - v smere dochádzky za prá-
cou. V priestore mesta Nitry a Trnavy, ako aj v ich zázemí, 
sa rozvíjajú nové hospodárske aktivity, ktoré majú vplyv na 
lokalizáciu výstavby nových bytov v obciach s najlepšou 
dostupnosťou k existujúcim a rozvíjajúcim sa hospodár-
skym aktivitám.

Suburbánne zóny

Po roku 2000 vplyvom intenzívnej výstavby priemysel-
ných areálov a rozvojom bytovej výstavby v záujmovom 
regióne výmera zastavaných plôch dynamicky rástla. 
Najväčšie kompaktne zastavané územia sa nachádzajú v 
intravilánoch miest regiónu. Výmera zastavaných plôch v 
kraji k 1.1.2009 bola 38 053 ha, čo predstavovalo 6 % roz-
lohy kraja. Na areály s obytnou funkciou sa mení aj veľké 
množstvo pôvodne veľmi kvalitnej poľnohospodárskej 
pôdy. Najvyšší stupeň urbanizácie dosahuje okres Nitra. 
Okresy ako Šaľa, Topoľčany a Komárno sú charakterizo-
vané ako menej urbanizované a medzi vidiecke okresy 
zaraďujeme Nové Zámky, Zlaté Moravce a Levice (mapa 
č. 15 v prílohe).

Cezhraničná spolupráca

NSK je od roku 2015 spolu so samosprávou Peštianskej 
župy zakladajúcim členom Európskeho zoskupenia 
územnej spolupráce (EZÚS) PONTIBUS a je súčasťou 
Euroregiónu Váh – Dunaj - Ipeľ (sídlo Iža) (mapa č. 16).

Ekologicá stabilita

Na území kraja je 14 národných prírodných rezervácií, 44 
prírodných rezervácií, 19 prírodných pamiatok a 46 chrá-
nených areálov. Na územie Nitrianskeho kraja zasahuje 
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Zdroj: Európske zoskupenie územnej spolupráce Ister - Granum (2015)
          Ipeľský euroregión (2015)
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Mapa č. 16 Cezhraničná spolupráca
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Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia (2015)
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Mapa č. 18 Maloplošne chránené územia a chránené stromy na vidieku NSK
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Voda

Pozdĺž častí riek Žitava a Nitra, ktoré pretekajú 
Nitrianskym krajom, možno predpokladať výskyt 
významného povodňového rizika. Na mape povodňového 
ohrozenia je zobrazený rozsah záplav, ktoré by spôsobili 
povodne priemerne sa opakujúce raz za päť  až tisíc rokov, 
prípadne inú povodeň s výnimočne nebezpečným priebe-
hom (mapa č. 19). 

V Nitrianskom kraji nemalo v roku 2011 prístup k pitnej 
vode z verejných vodovodov 38 obcí, to tvorí 12 % obcí 
v rámci kraja. Najviac obcí bez verejného vodovodu je v 
okrese Levice – 21. Nitriansky kraj je bohatý na zdroje 
podzemných vôd. Najvýznamnejšie zdroje podzemných 
vôd sa vyskytujú v kvartérnych sedimentoch rieky Dunaj, 
Váh, Nitra, Žitava a Hron. Najväčšie využiteľné množstvá 
podzemných vôd v Nitrianskom kraji sa nachádzajú v 
okrese Komárno, v ktorom je lokalizované aj väčšie množ-
stvo prameňov.

Z podpovrchových vôd majú mimoriadny význam geo-
termálne pramene, ktoré vytvárajú vysoký potenciál pre 
rozvoj kúpeľníctva a wellness. Geotermálne vrty sú najviac 
sústredené v južných okresoch – Nové Zámky a Komárno 
(mapa č. 20, 21, 22 v prílohe). 

Pôda

Nitriansky kraj obhospodaruje najväčšiu výmeru poľno-
hospodárskej pôdy zo všetkých krajov SR (46, 6 tis. ha). 
Najnižší podiel poľnohospodárskej pôdy z celkovej výmery 
vykazuje okres Zlaté Moravce a Levice. Najvyššie zastúpe-
nie poľnohospodárskej pôdy v rámci pôdneho fondu má 
okres Komárno a Nové Zámky.

V kraji sa nachádza 14 pôdnych typov, z nich je najviac 
černozemí a čiernic. Sú to naše najkvalitnejšie poľnohos-
podárske pôdy vhodné pre pestovanie najnáročnejších 
plodín.

Celková výmera Nitrianskeho kraja predstavuje  
634 375 ha. K 1. 1. 2014 poľnohospodárska pôda zaberala  
466 178 ha, z toho orná pôda predstavovala 405 388 ha, 
chmeľnice 37 ha, vinice 11 786 ha, záhrady 14 109 ha, 
ovocné sady 4 871 ha a trvalé trávne porasty 29 987 ha 
(mapa č. 23, 24, 25 v prílohe).

Lesy

Nitriansky kraj je málo lesnatý, pričom významnej-
šie zastúpenie majú lesy najmä na území okresu Zlaté 

Moravce, Levice a Topoľčany. Vegetácia na území NSK je 
pomerne diverzifikovaná. V juhozápadnej časti územia 
dominujú predovšetkým vŕbovo-topoľové lesy v zápla-
vových územiach riek a jaseňovo-brestovo-dubové lesy v 
povodiach veľkých riek. Smerom na severozápad na území 
kraja pribúdajú hlavne karpatské dubovo-hrabové lesy, 
dubové a cerovo-dubové lesy a dubové lesy s javorom tatar-
ským a dubom plstnatým.

Z pohľadu zastúpenia lesnej pôdy najväčšou výmerou 
lesnej pôdy disponujú okresy: Levice (29 162 ha), Zlaté 
Moravce (22 649 ha), Topoľčany (16 946 ha)(mapa č. 26 
v prílohe).

Environmentálna záťaž

Silne environmentálne zaťažené okresy sú Šaľa a Nové 
Zámky. Na území NSK sa nachádza Duslo Šaľa a Jadrová 
elektráreň Mochovce.

Hlavnými zdrojmi znečistenia v Nitrianskom kraji sú 
odkaliská, rozptýlené skládky a kontaminované závlahové 
a zrážkové vody, ktoré ovplyvňujú kvality povrchových a 
podzemných vôd.

K najviac znečisteným vodným tokom NSK môžeme 
zaradiť niektoré úseky povodia rieky Nitra v smere Nitra 
- Nové Zámky, ako aj úsek povodia rieky Váh v smere 
Kolárovo (okres NZ) - Komárno. K ďalším výrazne zne-
čisteným patria horné úseky povodia rieky Hron v smere 
Žarnovice (BBSK) - Levice (NSK) a povodia rieky Nitry 
v smere Prievidza – Partizánske – Topoľčany – Nitra. K 
menej znečisteným môžeme zaradiť dolné úseky povodia 
rieky Hron v smere Levice – Štúrovo a prítoky povodia 
Váhu pretekajúce CHKO Dunajské luhy. (mapa č. 27 v 
prílohe)

Hospodársky potenciál 

Poľnohospodárstvo

NSK patrí k hlavným obilniciam Slovenska - priemerný 
produkčný potenciál poľnohospodárskej pôdy je 68,6 
bodov, pričom priemer za Slovensko predstavuje 44,4 
bodov medzi krajmi Slovenska. Vzhľadom na vysoký pro-
dukčný potenciál poľnohospodárskej pôdy v kraji má NSK 
najviac zastúpených súkromne hospodáriacich roľníkov 
(1430 osôb), ktorí dominujú v južných okresoch kraja - 
Komárno, Levice a Nové Zámky. Skladbu fyzických osôb 
dopĺňajú podnikajúci v slobodných povolaniach, v kraji 
ich je 3017. NSK patrí k najvýznamnejším producentom 

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022



24 www.unsk.sk

Zdroj: Slovenský vodohospodársky podnik (2015)
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Mapa č. 19 Záplavové oblasti vidieka NSK
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Zdroj: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja (2015)
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poľnohospodárskych plodín ako je pšenica, jačmeň, kuku-
rica na zrno, hrach jedlý, cukrová repa technická, tabak, 
repka olejka, slnečnica na semeno. Tiež je najväčším pro-
ducentom obilnín, cukrovej repy a hrozna v SR (mapa č. 
28).

Špeciálna rastlinná výroba

Významnou zložkou poľnohospodárskej činnosti a 
produkcie plodín na území NSK je aj špeciálna rastlinná 
produkcia so zameraním na zeleninárstvo, vinohradníctvo 
a ovocinárstvo. V roku 2014 sa poľná zelenina pestovala v 
16 veľkovýrobných podnikoch NSK.

Vzhľadom na historické tradície a vhodné klimatické 
a pedologické podmienky NSK je v  kraji potenciálne 
významný rozvoj vinohradníctva.

Nitriansky samosprávny kraj pokrývajú tri vino-
hradnícke oblasti - Nitrianska vinohradnícka oblasť,  
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť a Stredoslovenská 
vinohradnícka oblasť, ktorá zasahuje do východnej časti 
okresu Levice.

Pokiaľ ide o ovocinársku výrobu, v Ovocinárskej únii 
Slovenska bolo k roku 2014 združených spolu 51 subjek-
tov - pestovateľov, ktorí produkujú ovocie v rámci 429 
ovocinárskych subjektov, teda v ovocných sadoch, lokali-
zovaných prevažne v strednej časti NSK, v okrese Nitra a 
Nové Zámky.

Aj napriek tomu, že plocha ovocných sadov v Nitrianskom 
kraji sa od roku 2004 znižuje, produkcia ovocia stúpa. To 
je dôkazom zavádzania intenzifikačných technológií pes-
tovania a ochrany proti škodcom a chorobám (mapa 20, 
30 v prílohe).

Priemysel

Skladba priemyselných odvetví je pestrá. Dominantné 
miesto má krajské mesto Nitra, ktorého významným pod-
nikom je Foxconn Slovakia, spol. s r.o. Medzi ťažiskové 
odvetvia kraja patrí elektrotechnický, strojársky, potra-
vinársky, chemický a gumárenský priemysel. V Šali sa 
nachádza dôležitý chemický závod Duslo, a. s., v ktorom 
sa vyrábajú dusíkaté hnojivá a gumárenské chemikálie. 
Hermetické kompresory pre chladiace zariadenia vyrába 
spoločnosť Secop, s.r.o., v Zlatých Moravciach.

.
Pamiatková identifikácia

Na rozdiel od prírodných predpokladov sú 

kultúrno-správne predpoklady typické svojím bodo-
vým rozšírením. Tým, že geneticky súvisia s činnosťou 
človeka, ich výskyt súvisí hlavne s intravilánmi miest a 
obcí. Na území Nitrianskeho kraja sa nachádza spolu 919 
nehnuteľných pamiatok rôzneho druhu, z nich je 41 %  
lokalizovaných v mestách.

Najvýznamnejšie kultúrno-historické pamiatky (hrady 
a zámky) v kraji sú: Levický hrad, hrad Gýmeš (Jelenec), 
Nitrianky hrad, Oponický hrad, Topoľčiansky hrad, hrad 
Hrušov (Hostie) a Čierny hrad (Zlatno). Historické sídelné 
štruktúry má kraj vo forme mestskej pamiatkovej rezer-
vácie Nitra. V okrese Levice sa nachádza pamiatková 
rezervácia ľudovej architektúry - skalné obydlia v obci 
Brhlovce. Okrem toho boli vyhlásené nasledujúce pamiat-
kové zóny: Šahy, Komárno, Nitra - Staré mesto (Dolné 
mesto), Topoľčany, Zlaté Moravce a na vidieku Bátovce 
(okres Levice). K často navštevovaným miestam patrí aj 
Arborétum Mlyňany a Národný žrebčín v Topoľčiankach.

K technickým pamiatkam zaraďujeme vodný a drevený 
mlyn v Kolárove, vodné mlyny v Machulinciach, Hornom, 
Ohaji, Bohuniciach, parnú prečerpávaciu stanicu medzi 
obcou Virt a Patince, drevený vodojem v Palárikove (mapa 
č. 31 v prílohe).
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Mapa č. 28 Mapa samostatne hospodáriacich roľníkov v Nitrian-
skom samosprávnom kraji v roku 2014
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Zdroj: CORINE Land Cover (2012)
          Google Earth Satellite
          Základná mapa ZM 10 000
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Mapa č. 29 Štruktúra vinohradov a sadov na vidieku NSK
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Mapa č. 32 Architektúra vidieka NSK

Architektúra vidieka

Historický pôdorys dediny určuje „osnovu“ usporiadania 
verejnej zelene. Pôdorys dediny „predurčuje“ hlavná cesta- 
ulica, ktorá je je životnou osou dediny, vytvára prvý dojem 
z dediny.

Z hľadiska pôdorysného typu sídiel v Nitrianskom kraji 
prevládajú dediny s hromadným cestným pôdorysom, 
ktoré sa vyskytujú najmä na juhu kraja - Podunajsko. 
Smerom na sever sú dediny z hľadiska pôdorysu charakte-
rizované ako skupinovo cestné a ulicové. Vo východnej časti 
kraja sú sídla organizované popri potoku. Sídla tohto typu 
sú charakteristické dominantou - kostolom, okolo nich sa 
vytvárali centrá sústreďujúce kultúrny a spoločenský život.

Spoločenstvo dediny posudzuje obyvateľov domov hlavne 
podľa priečelia domu. Podľa jeho úpravy hodnotí ich vzťah 
k dedine, ulici, ako aj ich vkus (mapa č. 32, 33 v prílohe), 
(Etnografický atlas Slovenska, 1990).

Cestovný ruch a cykloturistika

Nitriansky samosprávny kraj je v cestovnom ruchu 
v súčasnosti najmenej využívaným krajom Slovenska. 
Výkony ďaleko zaostávajú za jeho potenciálnymi mož-
nosťami. Pritom územie je ideálne situované a pohodlne 
dostupné. Primárny potenciál je v mnohých faktoroch 
výnimočný, vytvára dobrú východiskovú pozíciu pre 
výraznejšie presadenie sa na trhu cestovného ruchu v 
rámci Slovenskej republiky. Cestovný ruch môže prispieť k 
regionálnemu rozvoju a zlepšeniu životnej úrovne vidieka 
(Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného 
ruchu v NSK na roky 2014 – 2020). Ponuka cestovného 
ruchu NSK vychádza z prírodného a kultúrno-historického 
potenciálu, ako i organizovaných podujatí. V Nitrianskom 
samosprávnom kraji je bohatý výskyt geotermálnych vôd, 
ktoré sa využívajú na jestvujúcich termálnych kúpaliskách 
(mapa č. 34, 35 v prílohe).

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022
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Cyklotrasy

Vzhľadom na nížinný, mierne zvlnený terén sú v celom 
kraji veľmi dobré podmienky pre cykloturistiku. V súčas-
nosti (k roku 2015) je vybudovaných a vyznačených 
spolu 61 cyklotrás v celkovej dĺžke 1 162 km, niektoré z 
nich sa čiastočne prekrývajú. Najznámejšou cyklotrasou 
regiónu je Dunajská cyklistická cesta, ktorá je súčasťou 
medzinárodnej európskej cyklotrasy - vedie popri Dunaji 
smerom od Bratislavy cez Komárno do Štúrova a pokra-
čuje do Maďarska. Priaznivci cykloturistiky si môžu vybrať 
aj kratšie trasy okolo Malého Dunaja, Žitavy pri Nových 
Zámkoch, pohoria Tribeč alebo náučno-poznávacie 
trasy vedúce popri významných kultúrno-historických 

pamiatkach a prírodných krásach Nitrianskeho regiónu 
(mapa č. 36).

Ubytovacie zariadenia

Ubytovacie zariadenia vo vidieckych obciach sú roz-
miestnené nerovnomerne (až 82 % vidieckych obcí 
nedisponuje žiadnou ubytovacou kapacitou) a sú navia-
zané na využívanie vodnej plochy, termálnej vody alebo na 
severe kraja na turistiku a poľovníctvo.

Mapa č. 36 Cyklotrasy na vidieku NSK

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022
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Výstupy z prierezových analýz

Prierezové zameranie situačnej analýzy podáva prehľad o stave vidieka 
v Nitrianskom kraji v najširšom rozmere. Výstupy z analýz zdôrazňujú 
nevyhnutnosť diferencovaného prístupu k vidieku, predmetom mimoriadnej 
pozornosti sú okresy a dediny v regióne Podunajska. Podunajsko je oprávneným 
objektom samostatnej stratégie rozvoja, využitie jeho potenciálu nastoľuje úlohu 
hľadať špecifické strategické ciele a priority jeho rozvoja. Analýza zdôrazňuje 
osobitosti vidieka, ktorý je spoločenstvom historicky vyvinutého životného štýlu 
jeho obyvateľov.

• Kraj predstavuje vyšší stupeň vidieckosti, väčšina oby-
vateľov býva na dedinách,

• najvyššiu koncentráciu obyvateľov vidieka predstavuje 
prímestská oblasť mesta Nitry, kraj sa metropolizuje,

• vidiek predstavuje prevaha malých dedín do 1 000 oby-
vateľov, je sídelne diferencovaný,

• vidiek zaznamenáva znižovanie počtu obyvateľov, naj-
výraznejší pokles je zaznamenaný v okrese Nové Zám-
ky,

• vidiek je špecifický mestečkami s charakterom vidieka,
• vývojovým rysom vidieka je združovanie dedín pro-

stredníctvom LEADER,
• podpora z eurofondov, kvalita obytného prostredia sa 

zlepšila.

Ohrozenia, slabé stránky
• Vidiek predstavuje lokality brownfieldov - nevyužité 

územia a objekty, zanedbané a kontaminované (hnedé 
zóny územia),

• vidiek zápasí s „divokými“ skládkami odpadov, separo-
vaný zber a spracovanie organického odpadu je súčas-
ťou kvality životného prostredia (podpora štátu).

Príležitosti, silné stránky
• Vidiek je kultúrnou klenotnicou histórie kraja, dediny 

predstavujú pamätihodnosti kraja,
• vidiek je nositeľom ekologickej stability kraja, dediny 

plnia funkciu správcu krajiny,
• vidiek je mnohotvárny, členený na historické regióny 

Ponitria a Podunajska.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022
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SWOT  cielené analýzy

Navrhovaná stratégia má metodologický základ v udrža-
teľnosti vidieka, v hodnotení silných a slabých stránok jeho 
environmentálnych podmienok, v hodnotení stavu život-
ných podmienok v dedinách. Hodnotenie stavu vidieka má 
cielený charakter.

SWOT B1 - Vidiek zelenou infraštruktúrou 
/Tóth A./

Zelená infraštruktúra je komplexne prepojeným systé-
mom v organizme vidieka, zeleň je jeho základnou živou 
zložkou. Zeleň v sídlach a krajine vidieka je ukazovate-
ľom kvality životného prostredia ľudí po stránke fyzickej 
(čistota ovzdušia, vody a pôdy, zlepšovanie mikroklímy, 
znižovanie prašnosti a hluku), ako aj mentálnej (život 
obyvateľov). 

Diagnóza silných a slabých stránok, ako aj príležitostí 
a rizík v zastúpení zelene, smeruje k lepšiemu poznaniu 
súčasného stavu zelenej infraštruktúry vidieka a možností 
jeho udržateľného rozvoja.

Silné stránky
• Zastúpenie zelene v sídlach,
• zeleň ako ekostabilizujúci prvok v sídle a krajine (eko-

logická úroveň),
• zeleň ako prepojovací prvok medzi sídlom a krajinou 

(fyzicko-priestorová úroveň), medzi človekom a kraji-
nou (sociálno-psychologická/vizuálno-percepčná úro-
veň),

• zeleň ako ozdravujúci a skvalitňujúci fenomén vo vzťa-
hu k životnému prostrediu.

Slabé stránky
• Nedostatočné plošno-priestorové zastúpenie ekologic-

ky stabilných prvkov zelene v krajine (nelesná drevino-
vá vegetácia v poľnohospodárskej krajine),

• nízka miera prepojenosti prvkov zelenej infraštruktúry 
v sídle a krajine, 

• nízka kvalita zelene v sídlach (problém druhového zlo-
ženia, problém nedostatočnej alebo absentujúcej sta-
rostlivosti),

• nízka konkurencieschopnosť prvkov, plôch a objektov 
zelene voči ostatným investičným zámerom,

• nekoncepčné výruby a výsadby drevín na území sídla

Príležitosti
• Zmiernenie účinkov a dopadov klimatickej zmeny a jej 

sprievodných faktorov v podobe extrémnych situácií,
• ozelenenie dedín – udržateľné a atraktívne životné pro-

stredie pre ľudí,
• zelené a prírode blízke riešenia –  protipovodňová 

ochrana,
• zelené oázy na vidieku – zdravé a atraktívne životné 

prostredie.

Ohrozenia
• Revitalizačné projekty v duchu betónu a dlažby,
• znižovanie podielu zelene v sídlach a poľnohospodár-

skej krajine,
• nekoncepčné projekty na úkor zelenej infraštruktúry a 

prírodného kapitálu vidieka,
• suburbanizácia ako výsledok neregulovaného a ne-

koncepčného rozpínania sídiel smerom do otvorenej, 
najčastejšie poľnohospodárskej krajiny obklopujúcej 
súčasný intravilán sídla.

Predmetom cielenej analýzy vidieka je hodnotenie stavu 
jeho životného prostredia cez spektrum zelenej infraš-
truktúry. Vidiek sa stáva objektom odbornej diagnostiky 
zameranej na intenzitu a druhovú štruktúru zelenej infraš-
truktúry. Zelená infraštruktúra sa stáva „meradlom“ 
udržateľného rozvoja každej dediny.

SWOT B2 - Hospodársky potenciál vidieka
/Supuka J., Bihuňová M./

Vidiek Slovenska je založený na racionálnom využívaní 
prírodných zdrojov a hospodárení na pôde. Dominantnou 
aktivitou už odpradávna je poľnohospodárstvo s rôz-
nymi formami rastlinnej a živočíšnej výroby v závislosti 
od klimaticko-geografických podmienok a produkčného 
potenciálu pôdy. Nitriansky samosprávny kraj má opti-
málne pôdne a klimatické podmienky reprezentované 
genomickými poľnohospodárskymi výrobnými typmi od 
repnej a vinohradníckej na juhu až po zemiakarskú na 
severe kraja. V oblasti rastlinnej výroby má NSK reálne 
predpoklady pre obilninárstvo, vinohradníctvo, ovocinár-
stvo, zeleninárstvo, ale aj iné špeciálne kultúry. Živočíšna 
výroba má široké spektrum predpokladov pre chov hos-
podárskych zvierat, ktoré sú troficky a environmentálne 
viazané na rastlinnú výrobu produkovanú na ornej pôde, 
na trvalých trávno-bylinných porastoch, alebo hospodár-
skych zvierat viazaných na vodné plochy. Nezanedbateľné 
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sú aj hospodárske aktivity a prínosy z poľovníctva.
Ďalšiu skupinu prírodných zdrojov tvoria kvartérne 

sedimenty (štrky, piesky, ílové hliny a pod.), treťohorné vyv-
reliny (petrografické zdroje), bohaté zásoby povrchových a 
podzemných vôd, ktoré sú alokované vo vidieckej krajine 
a tvoria predpoklady pre rozvoj stavebného, keramického 
a energetického priemyslu. Bohaté zdroje termálnych 
vôd, lokality a objekty kultúrno-historického významu, 
sú reálnym predpokladom pre rozvoj kultúrneho turizmu. 
Severná časť kraja poskytuje tiež bohaté zásoby drevnej 
hmoty z lesného hospodárstva, využiteľného v drevospra-
cujúcom a energetickom priemysle.

Silné stránky

• Historická podmienenosť, prírodné predpoklady, bo-
hatosť tradícií v maloplošnom mozaikovom vinohrad-
níctve a regionálnom vinárstve,

• pružné reagovanie na progresívny rozvoj vinohradníc-
tva, aplikácia moderných pestovateľských a spracova-
teľských technológií,

• ovocinárstvo založené na riadených procesoch závla-
hy, výživy, integrovanej ochrany a použitia moderných 
sort,

• zeleninárstvo s dôrazom na niektoré druhy poľnej zele-
niny, najmä skleníkových kultúr,

• dostupnosť kvalifikovaných ľudských zdrojov s vysoko-
školským vzdelaním (SPU Nitra) pre rozvoj všetkých 
odvetví poľnohospodárstva,

• dopravno-komunikačná sieť pre poľnohospodársku 
výrobu.

Slabé stránky
• Úpadok spoločenského uznania a autority slovenského 

poľnohospodárstva,
• nevysporiadané majetkové a vlastnícke pomery s 

pôdou,
• nevyvážená európska poľnohospodárska politika v ob-

lasti dotácií z fondov EÚ so zreteľným diskriminačným 
dopadom na krajiny strednovýchodnej Európy,

• vysoké nákladové vstupy do technológií poľnohospo-
dárskej výroby, nízke výkupné ceny a oslabenie kon-
kurencieschopnosti v rámci importom zásobovaného 
domáceho aj zahraničného trhu,

• strata kontinuity a tradícií rodinných fariem ,
• opustené a krovinami zarastajúce pozemky, ktoré boli 

pôvodne poľnohospodársky využívané, najmä na úze-
miach pasienkového hospodárstva, ale aj mnohé vino-
hrady a podhorské ovocné sady,

• znefunkčnené a neudržiavané zavlažovacie systémy vy-

budované v minulosti,
• nevyužívané hospodárske dvory živočíšnej veľkovýro-

by, ktoré sú dôvodom vzniku tzv. poľnohospodárskych 
„brownfields“, 

• strata spracovateľského potravinárskeho zázemia a ná-
sledné zrušenie pestovania tradičných regionálnych a 
ekonomicky profitabilných kultúr.

Príležitosti
• Bohatý a variabilný pôdno-klimatický potenciál pre 

rozvoj moderného poľnohospodárstva na ornej pôde, 
ako aj na trávno-bylinných porastoch,

• rozvoj aj progresívnych technológií založených na pres-
nom poľnohospodárstve, integrovanej ochrane a ekolo-
gickom poľnohospodárstve,

• dostupný potenciál povrchových a podzemných vôd 
pre chov rýb a zavlažovanie kultúr, dostupný potenciál 
termálnych vôd ako zdroj tepelnej energie pre pestova-
nie skleníkových kultúr,

• potenciál pre marketing, reklamu a realizáciu poľno-
hospodárskych produktov prostredníctvom tematic-
kých výstav a trhov (napr. Agrokomplex).

Ohrozenia
• Nízke rozvojové ambície poľnohospodárskej podnika-

teľskej sféry,
• zanedbanie inovácie technológií, doterajšie poškodzujú 

zložky životného prostredia.

SWOT B3 - Cestovný ruch na vidieku 
/Supuka J., Bihuňová M./

Vidiek so svojím prírodným potenciálom predstavuje 
osobitý druh hospodárskeho využitia, je miestom ces-
tovného ruchu, aktívnej poznávacej turistiky, kúpeľnej 
rekreácie. Silnou stránkou vidieka Nitrianskeho kraja je 
jeho turistická dostupnosť a kultúrna príťažlivosť. Slabou 
stránkou návštevnosti vidieka sú dôsledky negatívnych 
vplyvov priemyslu, osobitne ohrozenia vyvolané atómovou 
elektrárňou a ďalšími zdrojmi znečistenia.

Silné stránky
• Výhodná geografická poloha,
• vytváranie pracovných príležitostí,
• jedinečný archeologický, prírodný, termálny,  

kultúrno-historický potenciál,
• živé ľudové umenie, tradície a folklór,
• dostatočná kapacita ubytovacích zariadení.
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Slabé stránky
• Nedostatočná starostlivosť o kultúrno-historické pa-

miatky,
• nedostatočne dobudované informačné služby cestov-

ného ruchu.

Príležitosti
• Možnosť cezhraničnej spolupráce a spolupráce v rámci 

existujúcich mikroregiónov,
• využitie grantových projektov,
• využitie finančných zdrojov EÚ,
• rozširovanie agroturizmu a ekoturizmu.

Ohrozenia
• Rastúca medzinárodná konkurencia,
• nerozvinutá cyklodoprava.

SWOT B4 - Adaptácia vidieka na zmeny 
klímy /Igaz D., Tárník A./

Klimatická zmena je neodškriepiteľný fakt a jej dôsledky 
sa prejavujú stále jasnejšie. Rozvoj vidieka a jeho rast 
bude možný len v prípade adaptácie na nové klimatické 
podmienky. Nitriansky samosprávny kraj má štúdie a stra-
tegické plány, ktoré sa zaoberajú klimatickými zmenami. 
Zapracovanie adaptačných opatrení do stratégie vidieka 
na klimatické zmeny je nevyhnutné. V poľnohospodár-
skej krajine treba budovať adaptačné opatrenia zamerané 
na poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo, ekologickú 
stabilitu, ochranu pôdy a podobne. Nitriansky kraj má 
najlepšie podmienky pre poľnohospodársku produkciu v 
rámci SR, vyznačuje sa najvyšším prírodným potenciálom 
pre poľnohospodársku výrobu. Z pohľadu vplyvu zmeny 
klímy patrí toto územie k najzraniteľnejším.

Pre oblasť vodného hospodárstva, poľnohospodárstva a 
lesného hospodárstva vyplýva, že v dôsledku klimatických 
zmien nastanú, resp. zintenzívnia sa nasledujúce javy:

• zvýšenie odtoku v zimnom polroku a strata prirodzene 
v snehu akumulovaných zimných zrážok,

• zvýšenie potenciálneho výparu a teda aj výparu (v prí-
pade využiteľnej vody na výpar) v letnom polroku,

• zníženie pôdnej vlhkosti počas letného polroka,
• zvýšenie povrchového odtoku v letnom polroku počas 

epizodických zrážok (to môže vyvolať zvýšenú eróziu 
pôdy a rýchlejšie zanášanie vodných nádrží),

• zvýšenie frekvencie povodní (najmä prívalových) a 
zvýšenie ich veľkosti,

• zvýšenie a predĺženie období sucha,
• v budúcich obdobiach bude dochádzať k úbytku vody 

v pôde, a tým k znižovaniu jej vlhkosti, deficit vody sa 
bude stávať kritickým na vrchole leta, podobne v obdo-
bí začínajúcej jesene (doba osevu poľnohospodárskych 
plodín).

Silné stránky
• Pozitívna bilancia dusíka a fosforu v pôdach SR z envi-

ronmentálneho hľadiska,
• vyšší obsah organického uhlíka v poľnohospodárskych 

pôdach,
• veľmi nízky podiel poľnohospodárstva (vrátane emisií 

z pôdy) na celkových čistých emisiách skleníkových 
plynov SR.

Slabé stránky
• Nedostatočný transfer výsledkov aplikovaného výsku-

mu do praxe, nedostatočne využívané poradenstvo,
• zastaraná a neefektívne využívaná závlahová infraš-

truktúra v produkčných oblastiach ohrozovaných 
suchom, využívanie vody ako významného intenzifi-
kačného faktora v rastlinnej výrobe je nedostatočné a 
neustále klesá,

• nevyhovujúce obhospodarovanie pôdy (napr. pomerne 
rozšírené veľkoplošné monokultúrne pestovanie poľ-
ných plodín) s negatívnymi dopadmi na kvalitu pôdy, 
pokračujúca degradácia pôd, ktorá spôsobuje kaž-
doročne podstatné škody, osobitne erózia, zhutnenie 
pôdy, strata pôdnej organickej hmoty a s tým súvisiace 
zhoršenie biologickej aktivity a vodného režimu pôdy,

• častý výskyt povodní na poľnohospodárskom území 
spôsobujúci vysoké škody, nedostatočná ochrana.

Príležitosti
• Lepšia ochrana vodných zdrojov pred znečistením z 

poľnohospodárskych zdrojov, zvýšenie zadržiavania 
vody v krajine a ochrana pred lokálnymi záplavami,

• revitalizácia závlahových systémov na poľnohospodár-
skych pôdach,

• účinnejšia ochrana pôd pred degradáciou (protieróz-
ne opatrenia, zníženie zhutnenia pôd, ochrana pred 
zakyslením, zvýšenie organickej hmoty v pôde, obme-
dzenie rozširovania inváznych druhov rastlín, ochrana 
pôd pred zamokrením),

• zdokonalenie systémov prevencie a zníženie negatív-
nych dopadov prírodných katastrof,
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• zníženie emisií oxidu dusného a metánu z poľnohospo-
dárstva na jednotku produkcie,

• podpora sekvestrácie oxidu uhličitého v poľnohospo-
dárstve a lesnom hospodárstve.

Ohrozenia
• Z porovnania dlhodobého časového radu rokov vy-

plýva, že na území SR došlo k rastu priemernej ročnej 
teploty, poklesu ročných úhrnov zrážok, poklesu rela-
tívnej vlhkosti, poklesu vlhkosti pôdy a výrazne narastá 
premenlivosť počasia s výskytom pomerne dlhotrvajú-
ceho sucha a na druhej strane extrémnych prívalových 
zrážok,

• rastúce teploty, rovnako ako vyššie dokumentované 
zmeny niektorých bioklimatických parametrov, priná-
šajú protikladné účinky, rastlinná výroba môže ťažiť z 
teplejšieho podnebia a vyššieho obsahu CO2 v atmo-
sfére, ale rastúca intenzita i frekvencie sucha, záplavy a 
vlny horúčav by eliminovali tieto výhody,

• zmeny klímy sa prejavia skôr, alebo vo väčšom meradle, 
ako sa predpokladalo, nedostatočná vodozádržná ka-
pacita a protipovodňová ochrana územia bude spôso-
bovať poškodenie biotopov povodňami, resp. suchom, 

• deficit zrážok v hlavnom vegetačnom období zapríčiní 
nedostatok vody na zavlažovanie,

• extrémne zrážky zapríčinia lokálne povodne, devastá-
ciu pôdy, znečistenie pitnej vody a i.,

• zvýšenie strát v rastlinnej výrobe vplyvom zhoršenia 
klimatických podmienok a náhlych výkyvov počasia 
(sucho, prudké búrky, krupobitie), zvýšenie výrobných 
nákladov bez adekvátneho nárastu predajnej ceny, resp. 
množstva alebo kvality produkcie,

• pokračovanie poklesu biodiverzity a degradácie poľno-
hospodárskej pôdy spojenej so znižovaním úrodnosti, 

• nedostatočný záujem poľnohospodárov a lesníkov o 
opatrenia na podporu znižovania emisií skleníkových 
plynov a sekvestrácie uhlíka.

Vidiek má rozmer krajiny so svojím prírodným a hos-
podárskym potenciálom a ohrozeniami, ktoré vyvoláva 
zmena klímy. Vidiek má podobu osídlenia a sídel, dedina je 
základnou sídelnou jednotkou vidieka Nitrianskeho kraja. 

SWOT B5 - Zeleň v dedine 
/Feriancová Ľ., Kuczman G./

Dedina je „ponorená“ do zelene, najdôležitejšia je zeleň 
na ústrednom priestranstve obce. Dediny zdedili náves 
s kostolom a veľkým parkom, často aj s potokom. Zeleň 
je neodmysliteľnou súčasťou dedinských centier. Často 
nádherné exempláre okrasných a ovocných stromov sú 
zachytené už len na dobových maľbách či fotografiách 
našich dedín, pričom kvetinové predzáhradky, viničom 
pritienené dvory či krásne stromoradia a vzrastlá zeleň ako 
súčasť starých majerov, cintorínov, ale aj „ zelené brány“ 
na vstupoch do dedín, boli vždy charakteristické pre naše 
dediny. Tak bola dedina akoby stúlená do zelene prechá-
dzajúcej postupne cez humná do krajiny. „Humná“ tvorili 
záhrady s ovocnými stromami. Okrasnú zeleň tvorili tra-
dičné stromy charakteristické aj pre vidiek NSK.

Verejná a vyhradená zeleň je súčasťou priestorov cen-
trálnych častí dedín, ktoré tvoria hlavnú ulicu a okolie 
kostola, verejných budov a sú neoddeliteľnou súčasťou 
ľudovej architektúry. Ľudová architektúra „otvára“ zelený 
odkaz dotvárania verejných priestorov v dedine. Nie je 
možné oddeliť dom od jeho prostredia, od jeho okolia, 
dom na dedine bol súčasťou záhrady, dom stál v ulici ako 
súčasť domoradia. Záhrada na dedine je charakteristickým 
znakom domu, jeho živou tvárou, prejavom ducha obý-
vateľnosti dedinského domu, funkčnou súčasťou života 
človeka na dedine. Záhrada predstavuje životný štýl dedin-
ského človeka, stala sa aj na dedine znakom individuálneho 
prejavu jej obyvateľstva.

Silné stránky
• Dedina má svoj pôvod v krajine, v zeleni rôzneho 

funkčného druhu, dedina je zelená,
• zeleň v dedine má verejný a súkromný charakter, dedi-

na má domy so záhradami,
• bývanie na dedine sa vyznačuje vlastnou kvalitou život-

ného prostredia,
• dedinu predstavuje pôdorys s historickou hodnotou 

usporiadania, plochy zelene tu zaujímajú významné 
miesto a poslanie,

• zachovanie pôvodných druhov drevín vo verejných 
priestoroch (pôvodné alejové výsadby, pozostatky v 
okolí pamiatok),

• tradičné kvetinové záhony,
• zachovanie poľnohospodárskej činnosti.
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Slabé stránky
• Vývoj dediny prešiel historickými etapami, ktoré zme-

nili jej obraz a charakter, dedina sa „pomeštila“,
• funkčnými priestormi dediny sú ulice a ústredné 

priestranstvá, aj po zmenách v posledných rokoch sú v 
prevažnej miere v neudržiavanej podobe,

• výstavba dediny je chaotická, dedina neuplatňuje sta-
vebný poriadok s vytváraním zosúladených domoradí,

• situovanie inžinierskych sietí je v kolízii s výsadbou ze-
lene,

• nekoncepčná tvorba zelene vo verejných priestoroch,
• absencia náhradnej výsadby po výruboch,
• použitie cudzokrajných druhov drevín,
• obmedzenosť použitia domácich vzrastlých druhov dl-

hovekých a strednovekých drevín vzhľadom na stávajú-
ce inžinierske siete,

• nevhodná výsadba ihličnatých drevín v uliciach a na 
námestiach,

• na verejných priestranstvách chýbajú kvetiny,
• negatívny dopad stávajúcej dopravnej situácie na kon-

taktné plochy zelene.

Príležitosti
• Podpora pôvodných druhov zaujímavých z hľadiska 

genofondu,
• podpora tradičného poľnohospodárstva,
• obnova religióznych stavieb ako sú kaplnky a krížne 

cesty.

Ohrozenia
• Podpora stavebných prvkov na úkor zelených plôch,
• nekoncepčné plánovanie častí verejných priestorov,
• zmena obrazu dediny,
• cudzorodé prvky vo forme stavebných a biologických 

prvkov,
• ochranné pásma inžinierskych sietí vylučujú výsadbu 

stromov.

Dedinu dnes chvália alebo hania verejné priestranstvá, ich 
vizuálny stav svedčí o kultúrnej úrovni jej obyvateľov. Verejné 
priestranstvá sa stali objektom osobitého záujmu samospráv. 
Tie venujú mimoriadnu pozornosť najmä ústredným priestran-
stvám, ktoré zaujímajú rozhodujúce miesto vo vizuálnom 
hodnotení dediny. Dedina „objavila“ námestia a ulice ako spo-
ločenský priestor, dedinu očakáva úloha zmeniť cesty na ulice. 
Funkčná zmena ciest sa stáva prostriedkom dopravy v dedinách.

SWOT B6 - Pietna zeleň /Halajová D./

Dôležitým bodom záujmu cielenej analýzy vidieka 
Nitrianskeho kraja je tá časť zelenej infraštruktúry vidieka, 
ktorá má historicko-kultúrnu funkciu. Pietna zeleň má 
nezastupiteľné miesto v organizme dediny, dotvára jej 
obraz. Nevyhnutným je vrátiť jej dôležitosť do pozornosti 
vidieka. Pietna zeleň zaniká, stromy ostali iba na cintoríne, 
často opustené a nič neznamenajúce. Analýza pietnej zelene 
nastoľuje a objasňuje jej silné stránky v tvorbe prostredia 
dediny. Pod pojmom pietna zeleň rozumieme zeleň pohre-
bísk a pamätných miest. Pre svoju funkciu mala pietna 
zeleň vždy významné miesto v organizme dedín. Plošne je 
významnou plochou, svojím umiestnením na vyvýšených 
miestach výrazne ovplyvňuje celkový obraz sídla.

Za objekty pietnej zelene sa považujú:
• cintoríny a urnové háje,
• pamätníky a pietne miesta, vojenské cintoríny.

Vidiecky cintorín je jednoducho riešený, hroby sú uspo-
riadané pravidelne v radoch, vysoká zeleň sa uplatňuje po 
obvode pohrebiska a ako hlavná vstupná aleja vedúca k cen-
trálnemu prvku pohrebiska (kostol, kaplnka, kríž). Hroby 
boli pôvodne upravované ako vyvýšené trávnaté mohyly s 
náhrobníkom, prípadne s jednoduchou výsadbou kvetín. 
Cestičky medzi hrobmi boli trávnaté. Pôvodný vidiecky 
charakter cintorínov sa pod vplyvom miest a sériovej 
výroby náhrobkov stratil, postupne zmizli pôvodné formy 
a materiály náhrobkov. Začali sa používať obruby, prípadne 
zakrytie celej plochy hrobu betónovou alebo kamennou 
platňou, pôvodné pohrebné zvyklosti upadli do zabudnu-
tia. V posledných storočiach sa stáva pomník symbolom 
postavenia a majetku zosnulého a rodiny, masová pro-
dukcia náhrobkov priniesla potlačenie osobného odkazu. 
Výzvou je hľadať nové originálne riešenia pohrebísk reš-
pektujúce naše tradície, kultúru a prírodné podmienky. 

Ďalšími významnými stavbami sú židovské pohre-
biská. Ich zvláštny vzhľad vyplýva zo zachovávania starých 
náhrobkov z dôvodu náboženskej zásady neporušiteľ-
nosti hrobov. Pri zakladaní cintorínov získali pozemok do 
trvalého vlastníctva a obohnali ho vysokým múrom. Keď 
cintorín nebolo možné rozširovať, na staré hroby naviezli 
vrstvu novej pôdy, do ktorej sa znova pochovávalo a 
náhrobky boli vyzdvihnuté do novej vrstvy.

Vidiek Nitrianskeho kraja je bohatý na sakrálne stavby, 
ktoré dominujú v plochách a v kontrastoch s pietnou zele-
ňou. Sú to farské kostoly, filiálne kostoly a kaplnky, pútnické 
kostoly a kaplnky, cintorínske kostoly a kaplnky, kláštorné 
kostoly a kaplnky, drobná architektúra, Božie muky, kríže, 
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samostatne stojace krížové cesty, zvonice (Rozehnalová et 
al., 1995). Zeleň sakrálnych objektov má veľký význam z 
hľadiska vizuálnej kvality sídla. Kostol, alebo iný sakrálny 
objekt, sa spoločne s jeho okolitou sadovníckou úpravou 
stáva dominantou obce, jej poznávacím znakom. Sakrálne 
stavby v krajine výrazne zasahujú aj do obrazu krajiny. 
Krížové cesty na vidieku sú osadzované buď do existujú-
cich lesných porastov, alebo ich sprevádzajú aleje listnatých 
stromov. Solitérna zeleň sprevádza najmä sakrálne stavby. 
Zámerná pôvodná výsadba zelene vychádzala pri výbere 
druhov rastlín najmä zo symboliky rastlín, z pôvodných 
alebo zdomácnených druhov rastlín a tradícií.

Pôvodné výsadby drevín pri sakrálnych objektoch boli 
vyhlásené za chránené stromy a vyžadujú zvláštnu ochranu 
a starostlivosť. Mnohé objekty, najmä drobné sakrálne 
stavby, sú dnes v zlom technickom stave a hrozí im zánik. 
Objavujú sa nevhodné architektonické a sadovnícke úpravy 
sakrálnych objektov. 

Silné stránky
• Významné zastúpenie pietnej zelene v organizme dedín 

historického typu, pietna zeleň s malými sakrálnymi 
stavbami predstavuje reprezentatívne hodnoty dedín 
Nitrianskeho kraja,

• hodnotná existujúca zeleň, často pamätné a chránené 
stromy,

• prvky sakrálnej a sekulárnej architektúry tvoria kultúr-
ne dedičstvo, 

• ekostabilizujúce prvky v sídle a v kontakte sídla s kra-
jinou,

• prvky ovplyvňujúce obraz sídla aj krajiny,
• významné prvky identifikácie obyvateľstva so „svojím 

domovom, sídlom, krajinou“,
• prvky kolektívnej pamäte obyvateľstva.

Slabé stránky
• Nedocenené postavenie sakrálnych stavieb v organiz-

me dediny a krajiny, zánik ich malebnosti a mimoriad-
nej spätosti s krajinou,

• nezáujem o obnovu „vlastného“ náhrobníka, zánik tra-
dície v tvarosloví cintorína, 

• budovanie nových krížových ciest v dedinách v kon-
flikte s funkciou verejných priestranstiev na dedine,

• nízka kvalita zelene z dôvodu absencie jej údržby, ale-
bo z dôvodu neodborných a neprimerane silných rezov 
drevín, 

• nevhodné druhové zloženie zelene,
• vnímanie zelene ako negatívneho prvku na pohre-

biskách – znižovanie podielu zelene na pohrebiskách, 

masívne výruby drevín, chýbajúce výsadby nových 
stromov,

• individuálne nevhodné zásahy obyvateľstva do vzhľadu 
prvkov pietnej zelene,

• nízka úroveň dizajnu prvkov vybavenosti, alebo ich ab-
sencia.

Príležitosti
•  Zvýšenie podielu zelene v intraviláne obce, zlepšenie 

ekostabilizujúcej funkcie,
•  navrátenie pietneho charakteru a symbolického výz-

namu,
•  znovuobjavenie pôvodnej „cintorínskej kultúry“, za-

chovanie tradícií.

Ohrozenia
• Povoľovanie zásahov do zelene pietnych miest bez ich 

odborného posúdenia, najmä pod tlakom občanov,
• individuálne zásahy občanov do vzhľadu pietnych 

miest,
• nekoncepčné a neodborné úpravy pietnych miest.

Výstupom „historickej“ analýzy dediny Nitrianskeho 
kraja je naliehavá výzva podriadiť vývoj dediny zvýz-
namneniu hodnôt pietnej zelene a sadovým úpravam 
„drobných“ sakrálnych stavieb. Dediny predstavujú 
klenotnice týchto fragmentov, ktoré čakajú na to, aby 
významnejšie vstúpili do povedomia komunity dediny, do 
pozornosti samosprávy.
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Výstupy SWOT cielenej analýzy

Cielená  analýza sústreďuje pozornosť na riešenie týchto kľúčových problémov:
• Dedina nie je autonómna - patrí krajine, dedina stráca vzťah ku krajine / 

klíma
• Dedina nie je odolná – žije v prírode, dedina stráca zeleň / verejný záujem
• Dedina nie je súdržná – prevláda chaos záujmov, dedina nepozná 

architektúru záhrad a parkov / projekty.
Kľúčové problémy sú objektom diskusie, ich formulácia je cielená, naznačuje 
dôvody ich riešenia.

• Zelená infraštruktúra fenoménom vidieka, jeho kraji-
ny, sídiel,

• zelená infraštruktúra „stupnicou“ obývateľnosti vidie-
ka, verejného priestoru,

• hospodársky potenciál krajiny identifikáciou vidieka, 
členenie dedín podľa „miery“ poľnohospodárstva,

• cestovný ruch vývojovým impulzom vidieka, rekreačné 
dediny,

• klimatická adaptabilita vidieka, prijatie mimoriadnych 
opatrení v spektre zelenej infraštruktúry,

• zelená dedina znamením kvality prostredia, neoddeli-
teľná súčasť stavebného poriadku dediny,

• dedina záhradou/parkom, príležitosť pre novú „kom-
ponovanú“ výsadbu zelene,

• dedina históriou / tradíciou, umocnenie pietnej zelene, 
obnova významu pamätihodností,

• dedina miestom kultúrnych pamiatok/chránených prí-
rodných areálov, obnova podmienkou rozvoja.

Na území Nitrianskeho kraja je „udržateľné“ vidiecke 
osídlenie, polovica obyvateľstva žije na vidieku. Ponitrie 
sa metropolizuje, Podunajsko si zachováva poľnohos-
podársky charakter. Vidiek NSK sa funkčne pretvára, 
vznikajú rekreačné dediny. Vidiecka krajina prechádza 
hospodárskou transformáciou, vidiek NSK ostáva poľno-
hospodárskym ťažiskom Slovenska. Vidiek NSK „nesie“ so 
sebou veľa problémov a ohrození, ponúka veľa príležitostí 
pre svoj rozvoj. Problémy sa v navrhovanej stratégii stávajú 
„bodmi“ riešenia. 

Je nutné zdôrazniť, že „hľadanie“ strategických cieľov 
rozvoja vidieka NSK je založené na „vnútornom“ stave 
vidieka /situačnej analýze/, tiež na „vonkajších“ impulzoch 
globálnych inovácií. Stratégia vidieka je súčasťou nových 
urbanizačných procesov kraja a Slovenska, hľadá si miesto 
v nových civilizačných procesoch.
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Predmetom hlavných a špecifických cieľov je udrža-
teľnosť vidieka v znamení jeho nových rozvojových 

impulzov, udržateľnosť založená na zelenej infraštruktúre. 
Zelená infraštruktúra je investičnou prioritou EÚ, ide o 
využitie adaptačných schopností prírody ako ekonomicky 
efektívnych nástrojov na zmierňovanie dopadov klimatic-
kých zmien. V podmienkach kraja to predstavuje využitie 
potenciálu krajiny a sídiel. Vidiek je súčasťou tohto pro-
cesu, rozvoj vidieka je podmienkou životaschopnosti kraja, 
stav vidieka podmieňuje budúcnosť samosprávneho kraja.

Navrhovaná stratégia je obsiahnutá v strategických 
cieľoch, ktoré sa členia na špecifické. Strategické ciele sú 
hierarchicky usporiadané „od najvyšších po najnižšie“,  
majú úroveň samosprávnosti kraja a dedín. Ciele majú aj  
systémové postavenie, vytvárajú štruktúru navzájom sa 
podmieňujúcich procesov, zdôrazňujú nezastupiteľnosť 
lokálnych adresátov. Do primárneho postavenia plnenia 
navrhovaných strategických cieľov sa dostáva samospráva 
kraja so svojím poslaním integrovať rozvojové siete 
vidieka, samosprávy dedín sú povolané prijať a akceptovať 
inovačné „požiadavky“ doby. Strategické ciele prostredníc-
tvom inovácií nastoľujú úlohu zmeniť „myslenie“ dediny. 

Stratégia rozvoja vidieka NSK reaguje na Program roz-
voja vidieka SR 2014 - 2020, chápe ho ako finančný zdroj 
realizácie svojich cieľov. Konštatuje, že PRV rozdeľuje 
vidiek NSK  podľa veľkosti dedín na dve „rozvojové“ sféry, 
na dediny podporované a nepodporované. Navrhovaná 
stratégia toto členenie neuplatňuje, naopak, rozvoj vidieka 
nastoľuje ako „vyvážený“. Podporuje rast dedín s počtom 
obyvateľov od 2 do 5-tisíc, pričom vo väčších dedinách 
nachádza vyšší stupeň ich ekologického ohrozenia.

Strategický cieľ 1- Vidiek/vzdelanie 
podmienkou /Šarafín M./

Kvalifikácia ľudských zdrojov na vidieku je neoddeli-
teľnou súčasťou dosiahnutia cieľa – ďalší rozvoj vidieka 
v závislosti od uplatnenia inovačných a integračných 
požiadaviek. Pod kvalifikáciou stratégia rozumie zvýšenie 
úrovne vzdelania v dvoch sférach uplatnenia teórie v praxi:

• profilácia absolventa VŠ,
• odbornosť pracovníka samosprávy.

Dôvodom na zvýšenie kvalifikácie je teoretická príprava 
odborníkov na zvládnutie nových inovačných a integrač-
ných požiadaviek v praxi - vidiek neodkladne očakáva 
vyššiu odbornú úroveň riadenia svojich investičných 
procesov, čaká na projekty s preukázaným strategickým 
menovateľom udržateľnosti vidieka. Súčasný stav a úroveň 
nezodpovedá týmto požiadavkám, rozvoj vidieka nie je 
integrálny a systémový. Samosprávnosť si vyžaduje pomoc 
špeciálne pripravených odborníkov pre vidiek, odborní-
kov s koncepčnou schopnosťou chrániť a umocniť hodnoty 
vidieka.

Spoločným menovateľom vzdelania „pre vidiek“ je 
architektúra, ktorá syntetizuje rozvojové procesy na úrovni 
krajiny, sídla, domu a prostredia. Rozvojovým zámerom 
predurčí kultúrne hodnoty. Nitriansky samosprávny kraj 
stojí pred úlohou preukázať a demonštrovať „zelenú“ kon-
cepciu vidieka, umocniť jeho postavenie, pripraviť na to 
odborníkov.

Špecifický cieľ 1.1 Študijný program 
- architektúra vidieka / integrácia 
poznatkov

Špecifický cieľ 1.1 má vysokoškolské vzdelávacie posla-
nie - vzdelávaniu vštepiť teóriu „integrovanej“ tvorby 
prostredia vidieka. Médiom vzdelávania sa stanú nové 
poznatky zamerané na komplexnosť a interdisciplinárnosť. 
Nositeľom vzdelania sa stane architektonická škola s ino-
váciou vidieka.

Vidiek očakáva svojich odborníkov – architektov 
vidieka, ktorí spoja staviteľstvo so záhradníctvom, domy a 
ulice s prostredím a krajinou, architektúru budú považovať 
za výsledok procesu tvorby prostredia. Študijný program 
architektúra vidieka na Fakulte záhradníctva a krajinného 
inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre založí vedomosti absolventa na „komplexnej a 
interdisciplinárnej“ tvorbe prostredia, na dimenzii štúdia 
založenom na duálnom štúdiu v škole a v samospráve. 
Obsah štúdia bude konkretizovaný osnovou študijného 
programu. 
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Špecifický cieľ 1.2 Študijné zameranie – 
zelený vidiek / inovácia poznatkov

Špecifický cieľ 1.2 je zameraný na zvýšenie kvalifiká-
cie pracovníka samosprávy so zameraním na riadenie 
investičných procesov orientovaných na živý a neživý „sta-
vebný“ materiál s dôrazom na zelenú architektúru vidieka. 
Štúdium sa stane súčasťou programov PRV 2014 - 2020, 
SPU v Nitre, bude predmetom kurzov. Princípom štúdia 
bude aplikácia integrovaného prístupu k tvorbe prostre-
dia dediny, integrácia územného a stavebného poriadku 
v kontexte záhradnej a krajinnej architektúry. Absolvent 
kurzu si osvojí základné vedomosti staviteľa a záhradníka, 
prostredníctvom kurzu sa zvýši kvalita riadiacej činnosti 
samospráv vidieka. Obsah bude konkretizovaný študijnou 
osnovou predmetov, bude založený na on-line kurzoch, 
využití e-learningových programov.

§

Navrhnutý strategický cieľ je zameraný na „cielenú“ prí-
pravu odborníkov pre rozvoj vidieka. Architektúra vidieka 
nemá miesto v študijných programoch VŠ, samospráve 
chýba odbornosť tohto zamerania.

Strategický cieľ 2 - Vidiek / osveta 
požiadavkou /Tóth A./

Prijatie strategických cieľov v znamení očakávaných 
zmien podmieňuje „myslenie“ vidieka. Myslenie vidieka 
zmení osveta, to znamená kultúrne povznesenie, kultúrna 
vyspelosť, schopnosť prijať zmeny. Vidiek očakáva osvetu v 
sfére tvorby prostredia, v schopnosti spoznať význam zele-
nej infraštruktúry pre budúcnosť dediny.

Špecifický cieľ 2.1 - Zeleň v krajine: 
myslime globálne!

V plánovaní a tvorbe zelených štruktúr v krajine chá-
peme krajinu ako holistický, prepojený systém. Zeleň v 
krajine nepozná hranice. To otvára možnosti a výzvu regi-
onálnej a mikroregionálnej spolupráce. Cieľom je tvorba 
spoločnej krajinnej zelene. Je to skúška schopnosti spolu-
pracovať na zakladaní nových a zveľaďovaní existujúcich 
remízok a sprievodnej vegetácie komunikácií v krajinnom 

priestore, manažovanie spoločných rekreačných oblastí. 
Zo Stratégie EÚ na ochranu biodiverzity pre vidiek 

NSK vyplýva záväzok implementovať prírodnú a krajinnú 
legislatívu Európskej únie do svojej stratégie. Cieľovými 
územiami implementácie sú v prvom rade územia európ-
skeho významu a chránené vtáčie územia v rámci siete 
NATURA 2000. Cieľom stratégie je zachovať a zveľaďovať 
územia siete NATURA 2000 nástrojmi krajinnej architek-
túry. Záväzkom je:

• formovanie regionálne špecifického, esteticky a per-
cepčne hodnotného krajinného obrazu v duchu zacho-
vania regionálneho krajinného rázu a identity,

• koncepčné plánovanie tvorby krajiny, výsadieb lesnej a 
nelesnej drevinovej vegetácie,

• zachovanie hodnotných krajinných prvkov.

Špecifický cieľ 2.2 - Zeleň v katastri: 
rozhodujme rozumne a ekologicky!

V duchu myšlienky „Mysli globálne, konaj lokálne“ za 
svoj kataster zodpovedá každý obyvateľ vidieka. Všetky 
zásahy do krajinného zázemia obce sú preto výsledkom 
zodpovedného rozhodovania vychádzajúceho z prírod-
ných a ekologických hodnôt katastrálneho územia. Rozvoj 
obce nesmie ohroziť produktívne plochy poľnohospodár-
skej výroby (úrodnú ornú pôdu, pasienky, ovocné sady, 
vinohrady) ani vzácne prvky prírodného kapitálu, akými 
sú vegetačné prvky a formácie s väzbou na konkrétne bio-
topy (lesy, lúky, slaniská, mokrade).

Samosprávy vidieckych sídiel v strategickom zmysle 
zamedzia postupu nekoncepčnej suburbanizácie tzv. 
urbánnej kaši, ktorá spôsobuje zaberanie vzácnej úrodnej 
poľnohospodárskej pôdy a prvkov prírodného kapitálu v 
katastri obce, ktoré slúžia na zvyšovanie ekologickej sta-
bility územia a celkové ozdravovanie prostredia vidieka. 
Pri investičných zámeroch treba uprednostniť nevyužité 
a chátrajúce priestory v rámci intravilánu sídla, priesto-
rovo intenzívnu formu urbanizácie pred priestorovo 
extenzívnou. Investičné zámery nasmerovať prioritne na 
rekonštrukciu existujúcich objektov, s cieľom ich nového 
využitia miesto výstavby nových objektov za hranicami 
intravilánu. Nové urbanistické osi treba udržať čo naj-
bližšie k existujúcim dopravným líniám a systémom 
inžinierskych sietí, aby sa efektívne zužitkovali existujúce 
technické štruktúry a nezaberala sa poľnohospodárska a 
lesná pôda. Výzvou je optimalizovať a zastaviť metropoli-
záciu vidieka Ponitria.
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Úlohou zelenej infraštruktúry je aktívna protipovodňová 
ochrana, a to prostredníctvom zelených poldrov, zápla-
vových území či umelých mokradí, ktoré dokážu čistiť a 
zadržiavať povrchovú vodu v krajinnom priestore vidieka. 
Jedným z príkladov prepojenosti zelenej infraštruktúry 
so zmierňovaním klimatických zmien a adaptáciou na 
meniacu sa klímu, je ekologická obnova lužných lesov 
ako významného prvku prírodného kapitálu a dedičstva 
Európy. Dobre fungujúce lužné lesy Podunajska dokážu 
poskytovať množstvo výhod, ako je napríklad filtrácia vody, 
udržiavanie hladiny podzemnej vody či ochrana proti eró-
zii. Lesy zmierňujú negatívny dopad klimatickej zmeny 
prostredníctvom zachytávania emisií CO2 alebo zadržia-
vaním vody, čím znižujú riziko povodní v urbanizovanom 
prostredí sídiel. Obnova lužných lesov je lacnejším rieše-
ním, ako je napríklad výstavba hrádzí a nádrží. Lužný les 
prepája rieku s jej priľahlým záplavovým územím, čím sa 
zabezpečí konektivita pre druhy európskeho významu ako 
je napríklad vydra, vzácne druhy rýb a vtákov. Podunajsko 
je bohatým územím na výskyt týchto druhov.

Špecifický cieľ 2.3 - Zeleň v sídle: 
rozhodujme koncepčne!

Správa prvkov a plôch zelene, hlavne verejnej a čiastočne 
aj vyhradenej, je v kompetencii miestnych samospráv.  
Dôležité je, aby túto funkciu vykonával spôsobilý a kom-
petentný odborník. O zeleni často rozhodujú pracovníci 
bez adekvátneho odborného vzdelania. Koncepcia zele-
nej infraštruktúry dediny je v kompetencii odborne 
profilovaných krajinných a záhradných architektov. Výrub 
drevín si vyžaduje odborné vyhodnotenie a kompetentné 
rozhodnutie.

Dedina si bude prostredníctvom účinnej zelenej infraš-
truktúry udržiavať vo svojom prostredí čerstvý a vlhký 
vzduch a znižovať teplotu vzduchu a aktívnych povrchov. 
Pomôže si zmierniť dopady meniacej sa klímy. Zdravé sys-
témy zelene v sídle a krajine podporia prirodzený kolobeh 
vody a pomôžu udržať, skvalitniť a recyklovať vodu v pro-
stredí dediny prostredníctvom zhromažďovania zrážkovej 
vody v dažďových záhradách, poldroch či umelých mokra-
ďových líniách pozdĺž miestnych komunikácií.

Zelená infraštruktúra je vnímaná ako energeticky 
a finančne účinná a efektívna alternatíva štandardnej 
klimatizácie. Znížená humidita a zvýšená teplota v urbani-
zovanom prostredí dedín je spôsobená absenciou vegetácie 
a zvýšenou absorpciou energie zo slnka tmavými asfal-
tovými a betónovými povrchmi. Tento efekt tepelných 

ostrovov môže mať vážne konzekvencie, hlavne počas 
tepelných vĺn, na zdravie náchylnej skupiny občanov, 
pre ľudí s chronickým ochorením alebo starších obča-
nov. Kooperácia s prírodou formou využívania zelenej 
infraštruktúry v zastavanom prostredí, prostredníctvom 
parkov s bohatou biodiverzitou, priestorov verejnej zelene 
a biokoridorov, je účinným nástrojom zmiernenia vplyvu 
tepelných ostrovov na dedinu.

Špecifický cieľ 2.4 - Verejná zeleň: 
rozširujme cieľavedome, zveľaďujme 
zodpovedne!

Klimatická zmena je varovaním a výzvou pre vidiek NSK. 
Samosprávy musia rozširovať svoju zelenú infraštruktúru a 
zveľaďovať existujúce štruktúry a prvky svojho prírodného 
dedičstva. Výzvou je chrániť a odborne ošetrovať svoj prí-
rodný kapitál. Každý zásah do existujúcich štruktúr zelene 
sa musí niesť v zmysle odbornej zodpovednosti.

Špecifický cieľ 2.5 - Súkromná a 
vyhradená zeleň: Inovujme odborne!

Samospráva dediny zohráva dôležitú úlohu aj na scéne 
tvorby súkromnej a vyhradenej zelene. Svojich občanov 
musí vedieť motivovať a poučiť. Predpokladom toho sú 
školenia o vzhľade a funkčnosti predzáhradiek a priedomí. 
Tieto školenia ponúknu občanom osvetu zameraním sa 
na zvyšovanie funkčnej a estetickej kvality súkromných 
záhrad. Zaužívané trendy vo výbere vegetačných prvkov 
treba inovovať.

Špecifický cieľ 2.6 - Zelený dom: 
adaptujme inteligentne!

Architektúra vidieka má záväzok niesť odtlačok kultúrnych 
tradícií a architektonických vzácností vidieka, vždy s inteligent-
nými inováciami. Výzvou pre samosprávy je podporiť inovatívne 
koncepty riešenia, a to využitie prvkov a komponentov zelenej 
architektúry – pasívne domy, využitie slnečnej energie pomocou 
kolektorov, inovatívne izolačné materiály, zber a využitie dažďo-
vej vody – dažďové záhrady. Zelená architektúra inteligentného 
vidieka bude zhromažďovať zrážkovú vodu zo spevnených 
povrchov a striech budov a následne ju využije na zavlažovanie 
vegetácie v období bez zrážok alebo s nízkym úhrnom zrážok. 
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§

Navrhovaný strategický cieľ „vstupuje“ do povedomia 
dediny prostredníctvom osvety v najširšom slova zmysle. 
Osveta dediny zaostáva, požiadavka osvety je neodkladná.

Strategický cieľ 3 – Vidiek / pôda 
záchranou /Supuka J., Bihuňová M./

Krajina „ponúka“ významné príležitosti, je „šancou“ 
vidieka, krajina vstupuje do väčšej pozornosti samospráv.

Špecifický cieľ 3.1 - Pôda

Špecifickým cieľom stratégie vidieka je ďalší rozvoj poľ-
nohospodárstva, najmä orientácia na ochranu prírody,  
tvorbu vidieckej krajiny. Poľnohospodárstvo má nosné 
postavenie v krajine, rozhoduje veľkou mierou o udrža-
teľnosti „bývania“ v krajine, o budúcnosti vidieka. Pôda je 
„pokladom“ vidieka, stáva sa „scénou“ klimatickej adapta-
bility. Nevyhnutné je vrátiť ju do pozornosti vidieka, jeho 
obyvateľov. Pôda sa stáva nosným činiteľom udržateľnosti 
vidieka (Konferencia venkov 2015, ČR), pôda je darom 
života, obživy, užívania, poznania.

Špecifický cieľ rozvoja vidieka možno definovať 
nasledujúco:
• zvýšiť podiel prvkov zelene v poľnohospodárskej kra-

jine, 
• rozčleniť nadrozmerné kultúrne bloky (hony) ornej 

pôdy na segmenty s maximálnou výmerou do 50 ha, a 
to výsadbou vetrolamov a ochranných lesných pásov za 
účelom ochrany pred eróziou,

• naďalej zakladať plošné prvky zelene, akými sú remíz-
ky, háje a špecifické biotopy,

• vysádzať stromové aleje pozdĺž poľných a obslužných 
ciest v súlade s projektom pozemkových úprav, 

• vysádzať dreviny pozdĺž vodných tokov, kanálov a vod-
ných nádrží ako zložku brehových porastov a sprievod-
nej vegetácie,

• zakladať plantáže pre pestovanie bylín a drevín na pro-
dukciu biomasy.

Špecifický cieľ 3.2 - Poľnohospodárstvo 

Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 Slovenskej 
republiky na území NSK je zameraný na oživenie poľno-
hospodárstva, na využívanie úrodnostného potenciálu pôd 
a súvisiacich prírodných zdrojov. Rozvoj poľnohospodár-
stva bude spočívať v invenčných postupoch, v modernizácii 
technológií, ktoré zlepšujú nutričnú hodnotu a hygienickú 
kvalitu potravín (produktov) a minimalizujú dopady na 
zložky životného prostredia (pôdu, vodu, ovzdušie), ale aj 
na prirodzenú biodiverzitu (wild life). 

To znamená

• rekonštrukcia a modernizácia fariem, výrobných, spra-
covateľských a skladových objektov v oblasti rastlinnej, 
ako aj živočíšnej výroby,

• dodržiavanie osevného postupu a výrobných technoló-
gií z aspektu udržania kvality a úrodnostného potenci-
álu pôdy a výroby produktov požadovanej kvality, 

• progresívne a šetrné postupy integrovanej ochrany plo-
dín proti chorobám a škodcom, minimalizácia dopa-
dov a rezíduí v zložkách životného prostredia,

• zvyšovanie podielu produkcie potravín z alternatív-
nych foriem poľnohospodárstva, 

• program kooperácie a špecializácie medzi viacerými 
poľnohospodárskymi subjektmi. 

Osobitne

• zvýšiť podiel pestovania a produkcie tzv. biovín založe-
nej na princípe šetrných technológií, 

• kultivovať prístupové cesty a vysádzať ich alejami regio-
nálnych a historicky overených ovocných druhov, 

• rozvinúť maloplošné mozaikové vinohradníctvo ako 
súčasť zázemia dedín, 

• udržiavať a rozvíjať kultúru a tradície vinohradníctva 
a vinárstva, 

• vytvárať podmienky pre pestovanie poľnej a rýchlenej 
zeleniny pod zakrytými konštrukciami,

• rozvíjať bioekologické postupy s režimom programovej 
a kontrolovanej klímy, zavlažovania a živinového reži-
mu, ako aj integrovanej ochrany pestovaných kultúr,

• zakladať plantáže drobného ovocia a špecifických plo-
donosných a bylinných druhov pre produkciu čajovín, 
tonizujúcich a zdravú výživu podporujúcich extraktov, 

• zakladať a rekonštruovať ovocné sady na princípe moder-
ných a progresívnych technológií ekologických sadov.
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Strategický cieľ 4 – Vidiek / rekreácia 
ponukou /Supuka J., Bihuňová M./

Cestovný ruch je významným prvkom rozvoja vidieka 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. V súčasnom období 
sa do popredia na trhu cestovného ruchu dostávajú najmä 
individuálne a rodinné formy cestovného ruchu, orien-
tované na tiché a pokojné miesta, kde si rekreant môže 
oddýchnuť, regenerovať svoje sily, kde má priamy kontakt s 
prírodou a s vidieckym prostredím a môže sa oboznamovať 
s množstvom zaujímavých kultúrno-historických pamia-
tok. Tieto formy cestovného ruchu Nitriansky kraj rozšíri a 
podporí. Vidiecka turistika výraznejšou formou vstúpi na 
vidiek Nitrianskeho kraja. Smerovanie cestovného ruchu v 
Nitrianskom samosprávnom kraji vychádza z dokumentu- 
Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu 
v NSK na roky 2014 - 2020.

Špecifický cieľ 4.1 - Geotermálna energia

Na území Nitrianskeho kraja sú podmienky na 
kúpanie a vodné športy, cykloturistiku, turistiku, hipo-
turistiku, agroturistiku, poľovníctvo, rybolov, kúpeľný a  
kultúrno-poznávací cestovný ruch, kongresový a incen-
tívny cestovný ruch. 

Vidiek NSK je nositeľom kúpeľnej turistiky (pobytov), 
t. j. rekreačnej ponuky s celoslovenským až cezhranič-
ným dosahom. „Je bohatý“ na geotermálne zdroje, ktoré 
postupne stále intenzívnejšie využíva. Strategickým 
cieľom rozvoja vidieka NSK je „geotermálny“ poten-
ciál využiť vo väčšej miere. Geotermálna energia je 
zdrojom „lacného“ tepla na vykurovanie, bude zdrojom 
termálnych elektrární, zvýši produkciu skleníkového hos-
podárstva, chovu rýb. Na jej platforme sa „objaví“ nový zdroj  
rekreácie, ktorý oslovuje celé mikroregióny. Vidiek NSK sa 
vo vymedzenom území zmení na rekreačné oblasti s vlast-
nými centrami kúpeľnej turistiky. Príkladom je Podhájska, 
dedina s novým profilom rozvoja. Strategickým cieľom je 
uplatniť ďalšie integračné a inovačné technologické zmeny, 
využiť energetické zdroje. Rekreačné mikroregióny energe-
tickými zdrojmi sú významnými predstaviteľmi „nového“ 
rozvoja vidieka v NSK.

Vo vidieckej turistike sa strategické ciele sústredia na 
nasledujúce rozvojové aktivity:

• využitie potenciálu prírodných zdrojov,
• rozšírenie využitia potenciálu existujúcich an-

tropogénnych zdrojov o funkcie pre rekreačné a  
relaxačno-liečebné zameranie, 

• obnovu profánnej a sakrálnej architektúry, historických 
objektov záhradného a parkového umenia, archeolo-
gických nálezov, objektov historického farmárstva (roľ-
níckych usadlostí), sprievodných vodohospodárskych 
utilitárnych úprav v krajine, pamätných miest a objek-
tov národnej a kultúrnej identity, 

• využitie geotermálnej energie ako alternatívneho zdro-
ja na vybudovanie návrhu energetických hospodárstiev.

Strategický cieľ 5 - Vidiek / klíma 
varovaním /Igaz D., Tárník A./

Vidiek prechádza klimatickými zmenami, neodkladné sú 
opatrenia zamerané na elimináciu negatívnych dôsledkov.

Špecifický cieľ 5.1- Adaptačné opatrenia 
na prispôsobenie sa klimatickým 
zmenám

• Dobudovanie systému vodných nádrží pre potreby 
ochrany pred povodňami, zásobovania obyvateľstva 
pitnou vodou a zabezpečenia vody pre poľnohospo-
dárstvo a priemysel, ako aj pre ekologické požiadavky 
krajiny, tokov a udržanie hladín podzemných vôd,

• dobudovanie systému protipovodňovej ochrany veľ-
kých povodí (ochranné hrádze, suché poldre a pod.),

• revitalizácia objektov zahrádzania bystrín a postupná 
realizácia hydromelioračných opatrení v lesnom hos-
podárstve a poľnohospodárstve pre zvýšenie protipo-
vodňovej ochrany územia v najohrozenejších „malých“ 
povodiach,

• využívanie agrotechnických technológií, ktoré musia 
vychádzať z predikovaného zvýšenia sucha, čo zname-
ná voliť postupy, ktoré znižujú straty pôdnej vlahy,

• výsadba vetrolamov ako prostriedku na obmedzenie ri-
zika veternej erózie a zníženia aridizácie krajiny, 

• optimalizácia závlahových systémov a stanovenie 
závlahových dávok, vo väčšej miere treba využívať 
automatické systémy indikácie podmienok (rastlina, 
pôda, atmosféra) v spojení so systémami a technologic-
kým vybavením,

• podrobnejšia rajonizácia výrobných oblastí v NSK z 
pohľadu zmeny klímy a podmienok stanovíšť pre pes-
tovanie poľnohospodárskych plodín, a to vzhľadom na 
stále početnejší výskyt meteorologických extrémov, 
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• vybudovanie systému integrovaného agrometeorolo-
gického monitoringu a výstrahy.

§

Strategickým cieľom rozvoja vidieka je „varovanie“, ktoré 
samosprávam predurčuje novú úlohu - venovať pozornosť 
adaptabilite svojho územia a prostredia, sústrediť sa na rea-
lizáciu navrhovaných opatrení.

Strategický cieľ 6 - Vidiek / 
historickou pamäťou /Halajová D./

Vidiek je nositeľom kultúrno-historických odkazov, 
dedina má svoju pamäť, svoje miesta kultúrno-historic-
kých hodnôt. Starostlivosť o tieto miesta zaostáva.

Špecifický cieľ 6.1 - Starostlivosť o pietne 
miesta

• V súlade s kultom stromov, ktorý sa u Slovanov aj na 
vidieku NSK výrazne prejavoval v pochovávaní, sme-
rovať k uplatňovaniu väčšieho podielu zelene na pohre-
biskách, zapojiť pohrebiská do obrazu krajiny,

• rešpektovať pôvodnú vegetáciu, uplatňovať autentické a 
tradičné dreviny na pohrebiskách, 

• pri tvare hrobov a náhrobkov vychádzať z prvkov 
miestnej ľudovej architektúry a miestnych tradícií, za-
chovať ich lokálnu jedinečnosť, 

• pri úprave hrobov presadzovať jednoduchosť a jednot-
nosť, obmedziť nevhodné individuálne zásahy, hľadať 
inšpirácie v bohatej tvorbe slovenských ľudových ná-
hrobkov.

Špecifický cieľ 6.2 - Ochrana sakrálnych 
objektov malej architektúry

• Vychádzať z dôkladného poznania objektu, jeho architek-
tonickej, historickej, kultúrnej a prírodnej hodnoty, chápať 
ho ako celok s priestorovým umiestnením, ako jedinečný 
prvok prostredia, 

• nevnášať do úprav cudzorodé „moderné“ prvky, ktoré po-
tláčajú vidiecky charakter a symboliku objektov, pri výbere 
rastlín vychádzať najmä z tradičných listnatých drevín, za-
chovať pritom pôvodnú symboliku výsadieb drevín. 

§

Strategický cieľ zdôrazňuje historickú pamäť ako závä-
zok samosprávy venovať mimoriadnu pozornosť miestam 
piety, pietnej zeleni, objektom malej sakrálnej architektúry.

Strategický cieľ 7 - Vidiek / dedina 
parkom – záhradou /Feriancová Ľ., 
Kuczman G./

Dediny NSK prechádzajú revitalizáciou svojich verej-
ných priestranstiev, mnoho dedín zmenilo svoju tvár k 
lepšiemu, zvýšila sa hrdosť obyvateľa za svoju dedinu. 
Koncepciou ďalšej revitalizácie sa stáva „zelená dedina“ 
v znamení menej asfaltu viac zelene, menej chaosu viac 
poriadku, úpravy verejných priestranstiev v znamení 
komunitného chápania života dediny. Zelená dedina je 
strategickou témou vidieka, nové projekty tohto zamerania 
predstavujú „novú dobu“ dediny, reprezentujú názor novej 
generácie dediny na výhody bývania v nej. Nová generácia 
chce bývať „po novom“, v „objatí“ spoločnej zelene na uli-
ciach, na verejných priestranstvách.

Špecifický cieľ 7.1 - Verejný priestor 
parkom

• Dedina parkom / organizovaná ústredným priestran-
stvom, s dominantou kostola. Park objektom mimoriad-
nej starostlivosti a odbornej rekultivácie, park osobitým 
projektom.

• Dedina parkom / organizovaná ulicami s dopravnou di-
ferenciáciou. Obytné ulice projektom funkčnej inovácie.

• Dedina parkom / organizovaná potokom. Potok nosite-
ľom parku, revitalizácia vodného toku.

• Dedina parkom / organizovaná hlavnou cestou, cesta 
zdrojom negatívnych vplyvov na bývanie, ochrana for-
mou zelených „stien“, ulica projektom revitalizácie.

• Námestie súčasťou parku / námestie ako univerzálny 
priestor spoločenského využitia „projekt zeleného ná-
mestia“.

• Námestie plochou pred verejnou budovou / variabilita 
využitia vydláždenej plochy, plocha s kvetinami a vodou, 
námestie súčasťou projektu modernizácie verejnej budo-
vy.
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Špecifický cieľ 7.2 - Ulica záhradou

• Prímestská dedina s novou ulicou / dopravná inová-
cia ulice - záhrady, obytné ulice obmedzenej dĺžky bez 
predných plotov. Projekty zelene sú súčasťou zastavo-
vacích plánov nových rodinných domov. 

• Dedina s historickou ulicou/regulácia úprav predných 
plotov, ploty kvetinovým paravánom. Projekt ulice 
zjednocovacích úprav plotov, kvetinová výzdoba.

§

Strategickým cieľom rozvoja vidieka NSK je vstup 
záhradnej architektúry do verejných priestorov dediny. 
Predmetom architektúry vidieka je nerozlúčiteľnosť väzieb: 
dom - plot - ulica. Dediny NSK sa budú ďalej revitalizo-
vať s dôrazom na zvýšenie podielu zelene na verejných 
priestranstvách, a to vo väzbe na ich nové funkčné využitie 
s motiváciou spolunažívať.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022



44 www.unsk.sk

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

V programovej časti sa strategické ciele overujú na vybra-
ných modeloch. Modely ilustrujú predmet a pozíciu 

strategických cieľov rozvoja v regionálnych podmienkach 
vidieka. Preukazujú uskutočniteľnosť strategických cieľov, 
a to v polohe projektovej prípravy investičných zámerov 
samospráv.

Metodickým zámerom je „zobraziť“ strategické ciele, 

dokumentovať ich priemet v krajine, preukázať „vizuálne“ 
dôsledky ich naplnenia na tvári dediny. Súčasťou stratégie 
je spájať navrhnuté ciele s kultúrnym povedomím dediny. 
Zodpovedné nakladanie s verejnými financiami a ich efek-
tívne využívanie zvýši úroveň spravovania vecí verejných. 
Len kultúrny človek pochopí verejný záujem navrhova-
ných strategických cieľov.
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M1
Model 1: Adaptabilita vidieka /Igaz D., 
Tárník A./

Lokalita: povodie rieky Nitry
Ciele výstupu overenia: význam monitoringu vývoja pôd-
nej vlhkosti na vidieku

Priestorové informácie o vlhkosti pôdy a jej zmenách 
(vzhľadom na zásobu vody pre rastliny) umožňujú vyti-
povať lokality, v ktorých treba budovať a rozvíjať sieť 
závlahových systémov. Pre oblasti s najväčšími zmenami 
vlhkosti pôdy je predmetom overenia metodika zameraná 
na hospodárenie na pôdach vzhľadom na zadržiavanie 
vody v pôde. 

Z prezentovaných máp pôdnej vlhkosti a máp zásob 

pôdnej vody je preukázaný vývoj pôdnej vlhkosti, alebo z 
pôdnej vlhkosti počítaných zásob pôdnej vody pre pôdny 
horizont 0 - 30 cm. Na mapách je zobrazený terajší stav 
pôdnej vlhkosti a stav zásob pôdnej vody reprezentovaný 
obdobím júl a august 2014 a modelovaným predpokla-
dom k časovému horizontu júl a august 2050. Mapy sú 
spracované pre vyčlenené územie povodia rieky Nitra, sú 
modelom. Nevyhnutné je spracovať podobné mapy pre 
celé územie NSK. 

§

Tieto informácie identifikujú oblasti, v ktorých je poten-
ciál na retenciu vody v pôde krajiny, v ktorých treba 
budovať vodné nádrže.  

Nameraná zásoba vody v júli 2014 (vľavo) a namodelovaná pre júl 2050 (vpravo) pre pôdny horizont 
0-30 cm v rámci celého povodia rieky Nitra (Tárnik, 2015).. 

 

Nameraná zásoba vody v auguste 2014 (vľavo) a namodelovaná pre august 2050 (vpravo) pre pôdny 
horizont 0 -  30 cm v rámci celého povodia rieky Nitra (Tárník, 2015)
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M2
Model 2: Mozaikové vinohrady /Supuka J., 
Verešová M./

Lokalita: Nitrianske Hrnčiarovce
Ciele výstupu overenia: obraz a využitie vinohradov / 
príklad

Predmetom overenia boli opatrenia:
• obnovenie narušených a opustených vinohradov, 
• budovanie nových vinohradníckych domov v regionál-

nej architektúre, 
• budovanie a rekonštrukcia prístupových ciest na po-

zemky, 

• ochrana a ošetrovanie starých a pamätných stromov 
(ovocných aj lesných), 

• budovanie a údržba prvkov protipovodňovej ochrany, 
priekopy a záchytné hrádze,

• realizovanie výchovných zásahov v prvkoch NDV, v 
malých lesoch a hájoch (v poškodených a prestarnu-
tých porastoch), na eróziou ohrozených svahoch vysá-
dzať nové ochranné lesné pásy, prípadne vetrolamy. 

§

Model preukázal opodstatnenosť sprístupniť návštevní-
kom vinohradnícku krajinu formou cykloturistiky.
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M3
Model 3: Podpora biodiverzity a kultúrno-
estetickej hodnoty krajiny /Supuka J./

Lokalita: k.ú. Horné Lefantovce
Cieľ a výstup overenia: ochrana životného prostredia

Na základe vyhodnotenia zelenej infraštruktúry, lokality 
a stavu eróznej ohrozenosti územia, predmetom overenia 
boli návrhy:
• výsadba nových, doplňujúcich ochranných lesných pá-

sov a vetrolamov na svahoch, 
• výsadba líniovej stromovej vegetácie pozdĺž odvodňo-

vacích kanálov v údolnej nive rieky Nitry a výsadba ale-
jí pozdĺž verejných a poľných ciest,

• prehodnotenie stavu porastov v mŕtvych ramenách rie-

ky Nitry, v brehových porastoch Lefantovského potoka, 
ako aj v starších ochranných lesných pásoch, zásahy s 
negatívnym a zdravotným výberom, 

• dosadenie a obnova zvýšenia podielu nelesnej drevino-
vej vegetácie v krajine na 5 - 8 %,

• spracovanie systému protipovodňových opatrení na 
Lefantovskom potoku s dôrazom na údržbu a doplne-
nie odvodňovacích kanálov, výstavbu hrádzí na kritic-
kých lokalitách a odvod nadmerných stavov vody do 
vymedzených lokalít (poldrov).

§

Model preukázal neodkladnosť úlohy zaoberať sa rekul-
tiváciou území napadnutých eróziou.
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M4
Model 4: Centrum veľkej dediny  
s námestím /Feriancová Ľ., Kuczman G., 
Zajac O., Hus M./

Lokalita: Dvory nad Žitavou
Cieľ a výstup overenia: opodstatnenosť návratu námestia 
do centra obce. Model predstavuje návrh „námestia“, kto-
rého cieľom je overiť:
• vybudovanie nového verejného priestoru v parkovom 

priestore,
• vytvorenie príjemného verejného priestoru s možnos-

ťou oddychu,
• prepojenie prvkov religiózneho charakteru a biologic-

kých prvkov do uceleného verejného priestoru,
• návrh chodníkovej siete s prepojením na okolité 

priestory,
• vysporiadanie sa s negatívnym vplyvom dopravnej si-

tuácie,
• dotvorenie zelene s cieľom ochrániť námestie a vytvoriť 

priestor na relax,
• dobudovanie prvkov drobnej architektúry.

§

Overovanie preukázalo svoj prínos - veľká dedina stojí 
pred „definovaním“ hraníc svojho centra, kde sústredí 
svoje revitalizačné aktivity. Námestie v parku je znamením 
vyššej kvality jeho života, reprezentuje víziu byť vidieckym 
mestečkom. Model preukázal neodkladnosť „ochrany“ 
parku, overil umiestnenie námestia.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

Obnova hlavného námestia v Dvoroch nad Žitavou
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M5
Model 5: Ústredné priestranstvo malej 
dediny s miestom tradícií /Feriancová Ľ., 
Kuczman G., Zajac O., Hus M./

Lokalita: Branovo
Cieľ a výstup overenia: vybudovanie „zvláštneho“ kultúr-
no-spoločenského ťažiska obce, hľadanie motívu tradícií

Riešenie ťažiskového priestoru obce predstavuje pod-
poru kultúrno-spoločenských aktivít a tradícií v dedine s 
poľnohospodárskou činnosťou. Model predstavuje vytvo-
renie verejného priestoru s cieľom podporiť verejný záujem 

o problematiku poľnohospodárstva v regióne pomocou 
vybudovania priestoru pre kultúrno-spoločenské aktivity:
• hlavného pódia s prechodom do parku,
• prepojenia športových a relaxačných aktivít v parku,
• vytvorenia príjemného prostredia pre všetky vekové 

kategórie pomocou zelene,
• podpory družnosti a spolupatričnosti ľudí v obci.

§

Overenie preukázalo opodstatnenosť zámeru – do 
obrazu obce „vložiť“ symbol dediny, dedine „vštepiť“ nový 
identifikačný znak.

Centrum obce v Branove
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M6
Model 6: Obytná ulica / vinárska tradícia  
/Feriancová Ľ., Kuczman G., Ďuránová Z./

Lokalita: Oponice
Cieľ a výstup overenia: rekultivácia ulice s cieľom vytvoriť 
pozitívny vizuálny obraz dediny

Modelová ukážka predstavuje architektonické prepoje-
nie uličného ťahu pomocou tradičných prvkov zelene na 
vidieku. Model predstavuje:
• prepojenie súkromných a verejných priestorov pomo-

cou zelene,
• zvýšenie podielu zelene – kvitnúcej a zelenej masy, 
• vhodnosť sadovnícko-architektonických prvkov,
• zlepšenie kvality bývania prostredníctvom vegetačných 

prvkov.
§

Model preukázal opodstatnenosť záhradnej architektúry 
v dotváraní obytných ulíc vidieka.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

Obytná ulica v Oponiciach / rekultivácia 
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M7
Model 7: Ulica / záhradou /Feriancová Ľ., 
Kuczman G., Chovanová A./

Lokalita: Nitrianske Hrnčiarovce
Cieľ a výstup overenia: ulica ako priestor pre ľudí, priestor 
pre zeleň

Ulica je navrhovaná s cieľom overiť schopnosti záhrad-
nej architektúry zlepšiť kvalitu obytného prostredia. Model 

predstavuje:
• elimináciu negatívnych vplyvov dopravy,
• dotvorenie kvitnúceho prostredia, 
• doplnenie priestorov na posedenie, chodníkov.

§

Model preukázal prínos investícií do úpravy ulice pro-
stredníctvom záhradnej architektúry – dedina sa tak zmení 
„na nepoznanie“.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

Nitrianske Hrnčiarovce - návrh úpravy ulíc
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M8
Model 8: Škola – zelené respírium 
/Feriancová Ľ., Kuczman G., Mészarosová 
A., Tináková  N./

Lokalita: Dvory nad Žitavou
Cieľ a výstup overenia: škola s priestorom letného respíria, 
vstup zelene do školy, zelená škola.

Model predstavuje vytvorenie letného respíria v škol-
skom areáli, s cieľom ponúknuť pohybové a relaxačné 
aktivity pre žiakov a pedagogických pracovníkov v „objatí“ 

zelene. 
Cieľom návrhu bolo:

• navrhnúť zelené oázy v školskom areáli,
• vybudovať funkčné plochy s výraznou podporou zele-

ne,
• ponúknuť výukové cvičenia v prírode,
• ponúknuť oddych a relax. 

§

Model potvrdil prínos projektu, areál školy treba zveriť 
do rúk odborníkovi.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

Dvory nad Žitavou - pôdorysné riešenie školského areálu

Dvory nad Žitavou - pohľad na návrh školského areálu
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M9
Model 9: Park / živý priestor /Feriancová Ľ., 
Kuczman G., Ficová V./

Lokalita: Štitáre
Cieľ a výstup overenia: park ako centrálny priestor pre 
všetky vekové kategórie

Modelová ukážka je zameraná na vytvorenie parkového 
priestoru v dedine s možnosťou využitia pre spoločenské 
aktivity.

Cieľom návrhu bolo:
• vyjadriť vybudovanie centrálneho parkového priestoru 

v dedinskom prostredí (využitie),
• sústrediť spoločenské aktivity do jedného priestoru  

(funkcia),
• podporiť farebný kvitnúci efekt (výsadba),
• vybudovať prostredie v dedine pre všetky vekové ka-

tegórie (univerzálnosť).

§

Model preukázal význam parku v centre obce, jeho vyu-
žitie a obohatenie spoločenského života v obci.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

Štitáre - pôdorysné riešenie návrhu
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M10
Model 10: Park / galéria /Feriancová Ľ., 
Kuczman G., Donoval Ľ., Šabík R., Štefan P./

Lokalita: Žitavany
Cieľ a výstup overenia: park ako obraz krajiny, galéria 
vytvorená krajinnými prvkami/ varianty

Model je inšpirovaný predovšetkým okolitou poľno-
hospodárskou krajinou, ktorá pozostáva z jednotlivých 
krajinných prvkov ako sú lesy, polia, lúky, remízky, sady 
ovocných drevín, vinohrady.

Cieľom bolo:
• zakomponovať krajinné prvky do parkového priestoru 

v štylizovanej podobe,
• klásť dôraz na vidiecku krajinu sústredenú do parkové-

ho priestoru,
• vytvoriť galériu krajinných prvkov v ucelenej podobe,
• skvalitniť priestor na relax a oddych,
• vytvoriť sociálne väzby a podporiť kultúrno-spoločen-

ský rozvoj obce.

§

Model preukázal spoločensko-kultúrne postavenie 
parku v živote obce, téma galérie je veľmi aktuálna.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

Žitavany - variantné riešenia parku
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M11
Model 11: Kultúrne dedičstvo /Tóth A./

Lokalita: Palárikovo
Cieľ a výstup overenia: systém obnovy pamiatok - histo-
rických parkov

Významnou hodnotou a odkazom vidieka sú prvky a 
objekty kultúrneho dedičstva, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou vidieckej krajiny. Takými sú prvky sakrálnej a svet-
skej architektúry či historické záhrady a parky významné 
z pohľadu zelenej infraštruktúry. Prvky drobnej sakrálnej 
architektúry so sprievodnou drevinovou vegetáciou a his-
torická krajinárska záhrada boli predmetom mapovania a 
skúmania v modelovom katastri obce Palárikovo.

Model predstavuje historickú krajinársku záhradu, 
resp. prírodno-krajinársky park, ktorý je jedným z naj-
významnejších prvkov kultúrneho záhradného dedičstva 
NSK a Slovenska. Nastoľuje významnú problematiku 
zachovania, obnovy a udržateľného využitia záhradného 
dedičstva nášho vidieka. Model vyzdvihuje premeny 
v čase a priestore a ich vplyv na kompozíciu priestoru 
záhrady. Charakterizuje plošné, štruktúrne a vegetačné 
transformácie. Zachytáva historický odkaz a jeho súčasné 
premietnutie.

Prírodné hodnoty parku sú vyhodnotené vo vegetač-
nej analýze podľa veľkostných, vekových a sadovníckych 
parametrov. Významná je symbolika drevín a starých 
pamätných stromov v objekte záhrady.

§

Modelová štúdia vyhodnotila pozitíva a negatíva objektu 
historického dedičstva, resp. jeho silné a slabé stránky. Na 
základe vyhodnotenia boli prezentované opatrenia, ktoré 
smerujú k zachovaniu a udržateľnému využívaniu a roz-
voju objektu, napr. nástrojmi turizmu.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

Grafická analýza historického vývoja a morfologických premien 
objektu kultúrneho dedičstva - chráneného prírodno-krajinárskeho 
parku (krajinárskej záhrady) v Palárikove
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M12
Model 12: Cyklotrasa  
/Bihuňová M., Adamičková L./

Lokalita: Topoľčianky- Zlatno
Cieľ a výstup overenia: cyklotrasy ako súčasť zelenej 
infraštruktúry

Model predstavuje príklad revitalizácie existujúcej – 
značenej cyklotrasy v severnej časti Žitavskej pahorkatiny. 
Cieľom riešenia bolo zmodernizovať súčasnú cyklotrasu, 
vyzdvihnúť existujúce atraktívne objekty, vytvoriť oddy-
chovo-športové priestory, navrhnúť obnovu vegetačných 
prvkov, zvýraziť obraz krajiny, funkčne a tematicky prepo-
jiť priestor a zvýrazniť genius loci.

Návrh priestorového, porastového a funkčného člene-
nia vychádza z geomorfológie terénu a okrem samotnej 
rekreačno-športovej funkcie má aj edukačnú funkciu. 
Keďže cyklotrasa je súbežná s turistickou trasou, navrh-
nuté boli stanovištia s rôznorodými aktivitami - od miesta 
pre vytvorenie zaujímavých fotografií, lokalít s možnos-
ťou pozorovať východ alebo západ slnka, pozorovať / 
kŕmiť divú zver, relaxačné miesto s posedením, miesto s 
námetmi pre kresbu a krajinomaľbu, miesto na osvieženie 
pitnou vodou, prechod verejným ovocným sadom s mož-
nosťou zberať plody, miesto na piknik, priestory na loptové 
hry, detské ihrisko, petanque až po možnosti sezónneho 
stanovania.

§

Model preukázal prínos cyklotrás na území vidieka NSK.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

Grafický návrh vedenia cyklotrasy
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M13
Model 13: Náučný chodník /Bihuňová M., 
Beňová M./

Lokalita: Bojná - Podhradie
Cieľ a výstup overenia: turistické trasy vo forme náučného 
chodníka

Prípadová štúdia je lokalizovaná v Topoľčianskom okrese 
na nedostatočne značenej  a edukačne vybavenej turistickej 
trase. Historický a prírodný potenciál lokality nás inšpiro-
val k vytvoreniu náučného chodníka s témou Putovanie 
prírodou – poznávanie histórie. Poznanie lokálnej histórie, 

stotožnenie sa s priestorom, uvedomenie si prírodných, 
historických či kultúrnych jedinečností kraja / regiónu, 
prispieva k zvýšenému povedomiu a ochrane hodnôt. 
Navrhovaná trasa nemá byť len rekreačná, ale aj náučná. 
Jej vybudovanie môže prispieť k zvýšeniu návštevnosti, 
motivácii k pobytu v prírodnom prostredí a k podpore 
miestnych služieb.

§

Model preukázal opodstatnenosť podpory rekreačných a 
edukačných aktivít na lokálnej a regionálnej úrovni.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

Grafický návrh dotvorenia turistického chodníka
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M14
Model 14: Zelená infraštruktúra vidieka  
/Tóth A./

Lokalita: k.ú. Tvrdošovce
Cieľ a výstup overenia: revitalizácia štruktúr zelenej 
infraštruktúry

Model predstavuje komplexné chápanie systému zelených 
štruktúr v sídle s prepojením na okolitú vidiecku krajinu. 
Prístup k analýze a plánovaniu zelenej infraštruktúry sídla 
a krajiny pramení z dôkladného rozboru historických 
krajinných a sídelných štruktúr z rôznych časových hori-
zontov. Model dokazuje potrebu a opodstatnenosť takýchto 
dôkladných historických analýz, ktoré sú predpokladom 
súčasného plánovania a tvorby systémov zelene v katastri 
obce. Model dokumentuje priestorové premeny rôznych 
foriem využívania krajiny, jej prístupnosť a priestupnosť, 
tvaroslovie jej štruktúr a prvkov. NATURA 2000 je pod-
kladom pre plánovanie, tvorbu a zveľaďovanie zelenej 
infraštruktúry vo vidieckej krajine. Model aktualizuje hod-
notové prvky a vlastnosti kultúrnej krajiny, akými sú prvky 
drobnej sakrálnej architektúry s výskytom hodnotných a 
vzácnych stromov, kultúrno-historické a architektonické 
dominanty vidieckej krajiny, technické dominanty kra-
jinného priestoru, vegetačné prvky a formácie s rôznymi 
formami plošného usporiadania a priestorového pôso-
benia. Tieto prvky sú komponentmi krajinného rázu a 
obrazu, ktoré formujú vnímanú regionálnu a lokálnu 
identitu dediny. Rôznorodosť a premenlivosť jednotlivých 
kompozičných prvkov krajinného priestoru formujú roz-
manité krajinné scenérie, ktoré sú významnou percepčnou 
kvalitou dediny. Model dôkladne analyzuje a vyhodnocuje 
druhovú a priestorovú kompozíciu prvkov a štruktúr kra-
jinnej a sídelnej drevinovej vegetácie.

§

Overenie preukázalo nevyhnutnosť a opodstatnenosť 
výhľadového plánu na zlepšenie konektivity a priestorovej 
integrity zelenej infraštruktúry v krajine, ktorý vychádza 
z existujúcich štruktúr zelene a prepája ich priestorovo 
úsporným spôsobom vo vzťahu k poľnohospodársky vyu-
žívanej pôde. Dedina s veľkým katastrom je krajinnou 
lokalitou predurčená mať svoj plán „architektúry“ krajiny, 
mať katalóg svojej zelenej infraštruktúry.

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

Výhľadový návrh na zlepšenie konektivity a priestorovej integrity 
zelenej infraštruktúry v krajine - plán zelenej infraštruktúry pre 
katastrálne územie obce Tvrdošovce
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Navrhované strategické ciele vstúpia prostredníctvom:

- plánovania a projektovania:

• koncepčných opatrení – regulácia rozvoja / na úrovni 
samosprávy kraja, priemet do prijatých dokumentov,

• koncepčných opatrení – regulácia rozvoja / v podmien-
kach samospráv jednotlivých dedín, priemet do prija-
tých dokumentov,

-riadenia a rozhodovania:

• zadaní projektov adresovaných samospráve VÚC - 
kraja, využitím potenciálu krajiny založenom na udr-
žateľnosti vidieka, integrované projekty,

• zadaní projektov adresovaných samosprávam dedín, 
uplatnení zelenej infraštruktúry na dosiahnutie udrža-
teľnosti dediny, lokálne projekty.

Vidiek historicky spájame s poľnohospodárstvom a tra-
díciami, ktoré predstavujú oporné body životného štýlu 
jeho obyvateľov. Vidiek Nitrianskeho kraja má korene v 
Nitrianskej župe/stolici, v súčasnosti s názvom Ponitrie. 
Severnou časťou je Horná Nitra, západná časť je súčas-
ťou regiónu Záhorie, južná regiónu Podunajsko. V 
súčasnosti je bývalá Nitrianska župa rozdelená do regiónov 
– Ponitrie, Podunajsko, Záhorie, Považie, Trnava a okolie. 
Regionálnym ťažiskom Nitrianskeho kraja je Ponitrie, tvár 
Podunajska je spojená s Podunajskou nížinou, kopíruje 
slovensko–maďarskú hranicu. Ponitrie a Podunajsko majú 
svoje vlastné tradície, historický vývoj. Vidiek a jeho dediny 
reprezentujú tieto svoje regióny, Ponitrie a Podunajsko má 
vidiek s vlastnými charakteristickými rysmi. Nitriansky 
kraj predstavuje vidiek dvoch regiónov. Stratégia vidieka 
NSK vychádza z dvoch historicko-kultúrnych pólov, toto 
konštatovanie je médiom ich ďalšieho vývoja. 

Stratégia rozvoja vidieka má široké spektrum činiteľov, 

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

5. Realizačná časť
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udržateľnosť vidieka má mnoho dimenzií, medzi nimi hos-
podársku aj kultúrnu. Udržateľnosť má hlavne integrujúcu 
funkciu. Stratégia ju nazvala zeleným vidiekom - dedinou, 
ide o symboliku kultúrnej krajiny a očakávanej kvality 
života na dedine. 

Stratégiu a jej realizáciu možno predstaviť v obraze 
budúcnosti vidieka Ponitria a Podunajska, dvoch regi-
onálne inšpirujúcich identít. Stratégia v celej štruktúre 
krajinných a sídelných činiteľov zdôrazňuje regionálny 
prístup k rozvoju vidieka. Menovateľom toho je obnova 
jeho kultúrno-historických hodnôt, to znamená, obnova 
tradícií v duchu dnešnej doby. Dediny sa budú vyznačo-
vať „moderným“ vybavením prostredia, vstúpia do nových 
interakcií s mestami, zvýšia svoju mobilitu. Budúcnosť 
znamená sociálna dimenzia spolunažívania dediny v zna-
mení predností jej „zeleného“ prostredia. Zelený vidiek 
zabezpečí príťažlivosť života v podmienkach dediny, zelená 
infraštruktúra je prostriedkom na dosiahnutie hlavného 
strategického cieľa. 

Obrazom „priemyselného“ vidieka Ponitria s dominu-
júcim postavením mesta Nitry a miest pozdĺž rieky Nitry 
bude urbanizovaná aglomerácia s ambíciami integrova-
ného rozvoja (podľa Územného plánu NSK). Vidiek bude 
mať metropolitný charakter, to znamená „dennú“ väzbu 
mesta a dediny závislú na intenzite dopravných spojení. 
Tento proces bude „zosilňovať“ vedomie o výhodách života 
na dedine v porovnaní s mestom. Prednosťou dediny bude 
kvalita životného prostredia a kultúrna pospolitosť komu-
nity. Dostupnosť mesta s pracovnými príležitosťami bude 
optimalizovať rozvoj každej dediny. Dostupnosť bude 
posilňovať hromadná – integrovaná doprava. Bývanie v 
„zelenej“ dedine bude predstavovať hľadanú kvalitu života.

Väzba na mesto Nitra, tiež na mestské póly kraja – 
Topoľčany, Nové Zámky, Levice, Šaľa, Zlaté Moravce, 
Komárno, sa bude s rozvojom vidieka diferencovať. 
Silnejúca gravitácia mesta zmení mnohé dediny na jeho 
satelity, stanú sa prímestskými „sídliskami“. Tieto dediny 
stoja pred hrozbou stratiť svoju kultúrno-historickú iden-
titu. Proces „vysťahovania“ sa z mesta bude objektom 
neodkladnej územno-plánovacej regulácie. Tvorba obyt-
ného prostredia, novej výstavby bude „zelená“, nové ulice 
budú dopravne regulované v znamení „zelených“ záhrad, 
ulice budú zeleným verejným priestorom. Do dediny vo 
funkčnom zázemí miest vstúpi „zelená“ architektúra, to 
znamená bývanie na dedine v objatí zelene.

Na rozdiel od Ponitria bude vidiek Podunajska poľno-
hospodársky, bude to identický vidiek Podunajskej roviny, 
vidiek s potenciálom cezhraničnej spolupráce. Podunajsko 
v sebe skrýva mimoriadne hodnoty Podunajskej kra-
jiny, ktoré budú predmetom nového turistického záujmu. 

Vidiek je tu nositeľom mimoriadnych hodnôt krajiny, 
dediny sú charakteristické kultúrno-poznávacou štruk-
túrou. Rázovitosť dediny bude podmienkou kultúrnej 
turistiky Podunajska. Dedina je neoddeliteľnou súčas-
ťou krajiny s bohatými vetvami vodných meandrov, 
dedina ponúka atraktívne rekreačné bývanie. Dediny 
Podunajska sa stanú oázou „vodnej“ rekreácie, miestom 
gastronomickej ponuky, vodného pohybu. Budú sa deliť 
podľa kontaktov s vodou – na vode (1) aj na poľnohos-
podárskej pôde (2). Stratégiou je „udržať“ na Podunajsku 
poľnohospodárstvo malých foriem, umocniť pôvodný 
charakter „zelenej“ dediny. Súčasťou kultúrnej krajiny a 
vidieka Ponitria a Podunajska budú tzv. rekreačné dediny. 
Vidiek Nitrianskeho kraja „zbohatne“ prostredníctvom 
cestovného ruchu, ktorý bude zameraný na wellness 
– pobyty. Budúcnosť mnohých dedín v mikroregionál-
nych zoskupeniach bude založená na využití potenciálu 
geotermálnych zdrojov. Mimoriadnym potenciálom na 
rekreáciu bude „vodná“ krajina Podunajska, tu vznikne 
osobitá forma „apartmánovej“ rezervácie domov založenej 
na spojení bývania s vodou.

Strategickým menovateľom realizačných impulzov do 
rozvoja vidieka NSK je mobilita a regulácia, čo znamená 
riadený proces na úrovni samosprávy kraja a dediny. 
Mobilita vidieka oslovuje samosprávu kraja, nastoľuje dis-
kusiu cestovať či sťahovať sa za prácou. Samospráva kraja 
stojí pred hľadaním odpovede na túto otázku. Regulácia 
„výstavby“ dediny mobilizuje samosprávy dedín za vec 
stavebného poriadku v mene zachovania ducha dediny. 
Navrhnuté strategické ciele „vidia“ budúcnosť vidieka cez 
optiku stavebného poriadku ďalšej výstavby na dedinách.

Pod realizáciou stratégia rozumie dosiahnutie svojich 
cieľov prostredníctvom prípravy zadaní projektov a opat-
rení, ktoré sú v kompetencii samospráv kraja a jednotlivých 
dedín. Osobitým adresátom sú združenia samospráv, 
ktoré sú koordinované spoločnými záujmami na úrovni 
mikroregiónov, prípadne MAS-Leader. Tento stupeň 
združovania samospráv je progresívnym znakom vývoja 
vidieka NSK,  poslaním. Zadania a opatrenia majú preuká-
zať prínos strategických cieľov. Rozhodujúce miesto majú 
projekty a opatrenia s integračnou povahou, prostried-
kom dosiahnutia vytýčených strategických cieľov je zelená 
infraštruktúra. Proklamácia zelenej infraštruktúry napĺňa 
inovačný akcent, rozvoj vidieka spája s novými funk-
ciami respektíve reformami využívania územia vidieka, 
proklamuje vyššie hodnoty bývania. Zelená infraštruktúra 
zaujíma postavenie stimulácie stavebného poriadku, moti-
vuje nový poriadok súladnosti a spolupôsobenia obytných 
štruktúr. 
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Predmetom strategických cieľov do procesu ich realizá-
cie sú nasledujúce zadania projektov:

Príprava projektov/zadania
6. krajina a zelená infraštruktúra
PODUNAJSKO - VODNÝ VIDIEK
výstup: povodie Dunaja s novým funkčným 
využitím, potenciál vody a rekreácie, zelená 
infraštruktúra súčasťou vodného hospodárstva a 
rekreácie, štruktúry zelene, výsadba a rekultivácia
forma výstupu: mapa zelenej infraštruktúry  
/ štúdia

7. vízia a výhľad
DEDINA PONITRIA PARKOM
výstup: motivácia a regulácia priestorového roz-
voja vybranej dediny, symbióza nových funkcií 
a sadovníckej koncepcie zelene, park nosným 
priestorom dediny, zelená dedina v podmienkach 
novej obytnej výstavby
forma výstupu: urbanisticko-sadovnícka štúdia  
/ vzor

8.vízia a výhľad
DEDINA PODUNAJSKA NA VODE
výstup: motivácia a regulácia priestorového for-
movania vybranej dediny, rekultivácia zelene v 
znamení vodnej aktivity krajiny, zelená dedina v 
podmienkach nových foriem rekreácie
forma výstupu: urbanistická štúdia / vzor

9. priestor a detail
VEREJNÝ PRIESTOR DEDINY - STROM 
ŽIVÝM SYMBOLOM DEDINY
výstup: funkcie spoločenských priestranstiev, 
typológia živých scén námestia, multifunkčnosť v 
spektre príkladov, strom v živote dediny
forma výstupu: príručka pre samosprávy  
/ rekultivácia

10. priestor a detail
VEREJNÝ PRIESTOR DEDINY - KVETINA 
FAREBNÝM ZNAKOM DEDINY
výstup: dopravná humanizácia ulice, typológia 
úprav ulíc podľa funkčných kategórií komunikácií, 
obytná ulica komunitnou záhradou, ploty na ulici
forma výstupu: príručka pre samosprávy  
/ rekultivácia

1.vzdelanie a osveta
VIDIEK NSK - ARCHITEKTÚRA
výstup: priemet integračných a inovačných proce-
sov do krajiny a dedín kraja, zelená infraštruktúra v 
službách nových funkcií, zelená dedina projektom 
vyššej kvality života na vidieku, inšpirácie a výzvy
forma výstupu: učebnica

2.vízie a regionálne plánovanie
VIDIEK NSK - INTEGRÁCIA
výstup: združovanie dedín na základe vytvárania 
funkčných väzieb, adaptabilita súčasťou transfor-
mácie krajiny, diagnostika zelenej infraštruktúry, 
obraz krajiny tvárou dediny, inovácie a poučenia
forma výstupu: mapa osídlenia / štúdia

3. poľnohospodárstvo a územné plánovanie
VIDIEK NSK - AGRO
výstup: potenciál vody, pôdy a lesov, transformá-
cia poľnohospodárstva v podmienkach klimatickej 
adaptácie krajiny, ovocinárstvo a vinohradníctvo v 
sfére agroturistiky, inovácie a komunitné diskusie
forma výstupu: mapa agroštruktúry / štúdia

4. rekreácia a územné plánovanie
VIDIEK NSK - REKREÁCIA
výstup: diferencované formy rekreácie a cestov-
ného ruchu v Ponitrí a v Podunajsku, sídelné 
štruktúry akvaparkov a vodnej krajiny, integračné 
koncepcie a inovačné zámery
forma výstupu: mapa rekreácie / štúdia

5. krajina a zelená infraštruktúra
PONITRIE - ZELENÝ VIDIEK
výstup: zeleň v sieťach okresov a v podmienkach 
metropolitného osídlenia, zelená infraštruktúra 
súčasťou dopravných systémov osídlenia, štruk-
túry zelene, výsadba a rekultivácia
forma výstupu: mapa zelenej infraštruktúry  
/ štúdia
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Koncepčné opatrenia

OPATRENIE 1
 Zelená infraštruktúra v krajine zabezpečuje ekologickú 
stabilitu územia, nevyhnutná je ochrana a starostlivosť o 
existujúce prvky zelenej infraštruktúry, ich postupné zve-
ľaďovanie a rozširovanie, tvorba a aktualizácia koncepcie 
zelenej infraštruktúry obce.
OPATRENIE 2

Mapy vývoja zásob pôdnej vody k rôznym časovým 
horizontom. Priestorové informácie o vlhkosti pôdy a jej 
zmenách umožnia vytipovať lokality, v ktorých treba budo-
vať a rozvíjať sieť závlahových systémov, identifikovať oblasti, 
v ktorých je potenciál na retenciu vody v krajine v pôde, a v 
ktorých treba budovať vodné nádrže. 
OPATRENIE 3

Očakávaním je návrh vodných nádrží vhodných na 
rekonštrukciu, revitalizáciu, rozšírenie a vytipovanie 
lokalít vhodných na budovanie nových vodných nádrží. 
Nerovnomernosť zrážok spôsobí prebytok vody v niektorých 
obdobiach roka, a naopak, v iných bude v krajine nedostatok 
vody. Obnova a budovanie vodných nádrží zabezpečí zachy-
távanie vody v období nadbytku a následne jej využívanie v 
obdobiach sucha. Vodné nádrže prispejú k predchádzaniu 
povodní.
OPATRENIE 4

Zhodnotenie závlahových systémov a melioračných 
sústav, závlahové systémy a melioračné sústavy, lepšie hos-
podárenie s vodou v krajine.
OPATRENIE 5

Nevyhnutný je agrometeorologický monitoring. 
Monitoring prvkov, ktoré vplývajú na pestovanie poľnohos-
podárskych plodín a rôzne výstrahy umožnia reagovať na 
riziká vopred.
OPATRENIE 6

Nevyhnutné sú mapy ohrozenosti veternou eró-
ziou a vytipovanie lokalít vhodných na budovanie 
vetrolamov - vysušovanie krajiny posilní prejavy veternej 
erózie. Spracovanie máp ohrozených lokalít umožní realizo-
vať Opatrenia - vybudovanie účinných vetrolamov.
OPATRENIE 7

Zelená infraštruktúra v exponovaných územiach eliminuje 
negatívne dôsledky zmien klímy, nevyhnutná je dôsledná 
ochrana a rozširovanie prvkov zelenej infraštruktúry ako 
nástrojov prevencie, prísne hodnotenie opodstatnenia výru-
bov stromov a porastov, dôsledná kontrola plnenia záväzku 
uskutočniť náhradnú výsadbu drevín.
OPATRENIE 8

Zelená infraštruktúra v zastavanom území zlepšuje 

zdravotný stav obytného prostredia, je nevyhnutné zame-
dziť zastavovanie plôch verejnej zelene a prísne kontrolovať 
opodstatnenosť žiadostí o vydanie súhlasu na výrub drevín; 
pri výstavbe nových bytových objektov zakladať priľahlé 
plochy poloverejnej zelene, zabezpečiť výsadbu stromov a 
založenie vegetačných prvkov.
OPATRENIE 9

Zelená infraštruktúra vo verejnom priestore plní nevy-
hnutnú klimatickú a estetickú funkciu, preto je nevyhnutné 
výsadby drevín uskutočňovať koncepčne na základe krajin-
no-architektonickej štúdie alebo krajinno-architektonického 
návrhu, aby sa estetický potenciál prvkov zelenej infraš-
truktúry využil v maximálne možnej miere, v prospech 
celkového obrazu sídla a krajiny.
OPATRENIE 10

Zelená infraštruktúra vo verejnom priestore plní nevy-
hnutnú klimatickú a estetickú funkciu. Vytvára priestor 
pre verejné aktivity, zjednocuje funkčné priestory v obci, 
vizuálne eliminuje negatívne prvky, zdôrazňuje dominanty, 
podporuje vidiecku architektúru. Nevyhnutné je kultivovať 
verejné priestory.
OPATRENIE 11

Námestie je centrálnym priestorom dediny, tvorí srdce 
dediny, plní celý rad spoločenských a hospodárskych funk-
cií. Týmto funkciám je podriadená aj tvorba vegetačných 
úprav, ktoré musia byť charakteristické priestorovou jedno-
tou a kompozičnou ucelenosťou. „Námestia“ sú zázemím 
biologickej a kultúrnej biodiverzity.
OPATRENIE 12

Na úrovni poľnohospodárstva v spolupráci so samosprá-
vami zabezpečiť obnovenie a rozvinutie nových trendov v 
oblasti poľnohospodárstva a poľnohospodárskej produkcie, 
ako aj nadväzujúcej živočíšnej výroby, zavádzať a progra-
movo obhospodarovať systémy a sústavy zelenej krajinnej 
infraštruktúry za účelom ochrany pôdy a biodiverzity, zvý-
šiť podiel ekologického pestovania kultúr a integrovanej 
ochrany (ekologické farmárstvo), budovať siete na sprístup-
nenie pozemkov a zavádzať efektívne zavlažovacie systémy 
kultúr.
OPATRENIE 13

V oblasti špeciálnej rastlinnej produkcie v spolupráci 
so samosprávou zachovať a oživiť tradičné mozaikové 
vinohradníctvo, rozvinúť novodobé progresívne a inten-
zívne vinohradníctvo, ale aj ovocinárstvo, zeleninárstvo 
a pestovanie okrasných kvetín s uplatnením moderných 
pestovateľských a spracovateľských technológií a použitím 
šetrnej chemicko-výživovej a ochrannej technológie.
OPATRENIE 14

Na úrovni samosprávy podporiť výstavbu a rekonštrukciu 
objektov, zariadení a služieb pre rozvoj rekreácie a turizmu.
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Monitoring a hodnotenie

Dôležitou súčasťou Stratégie je monitorovanie procesov, 
ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčených cieľov. Predmetom 
monitorovania sú nástroje a mechanizmy, ktoré preverujú 
splniteľnosť cieľov a podávajú „správu“ o spôsobe a forme 
ich nastavenia. Informačná báza monitorovania je pod-
kladom pre hodnotenie dosiahnutých cieľov. Pre potreby 
monitoringu a hodnotenia je zostavený monitorovací a 
hodnotiaci rámec, ktorého jadrom sú ukazovatele plne-
nia prijatých strategických cieľov. Zárukou „objektívnosti“ 
vyhodnocovania je konkrétnosť a adresnosť ukazovateľov. 
Hodnotiaci a monitorovací rámec obsahuje ukazovatele, 
podľa ktorých sa bude vyhodnocovať naplnenie cieľov. 
Ukazovatele sú zostavené podľa jednotlivých strategických 
cieľov. 

Za dôležitý princíp hodnotenia Stratégie sa považuje 
„samohodnotenie“ samospráv na úrovni VÚC a jednot-
livých dedín. Monitorovanie stavu plnenia cieľov bude 
uskutočňované na pôde samospráv, a to formou elektro-
nického výkazu/dotazníka. Výkazy do súbornej informácie 
bude sumarizovať Odbor strategických činností VÚC. 
Zvolená metóda hodnotenia zdôrazňuje postavenie 
samosprávnosti/sebareflexie samospráv. Vyhodnotenie je 
príležitosťou preveriť či sú ciele splniteľné a ako sú plnené. 
Prijaté strategické ciele plnia funkciu usmernení, ktoré 
zvyšujú kvalifikáciu rozhodnutí samospráv, sú odporúča-
ním prijať predvídavé a odborne kvalifikované opatrenia. 
Strategické ciele umocňujú samosprávnu pozíciu reali-
zátorov, ktorí ich môžu individuálne interpretovať, a tak 
využívať potenciál každej dediny. Stratégia podporuje 
manažérske schopnosti samospráv nájsť vlastné riešenia 
na plnenie vytýčených cieľov. 

Na rozdiel od minulosti do procesu monitorovania 
a hodnotenia stratégia začleňuje odborné partnerstvo 
samospráv a zodpovedajúcich inštitúcií. Plnenie prijatých 
cieľov je závislé od využitia odborných poznatkov, ktoré sú 
zárukou uplatnenia inovácií. Priestorom individuálnych 
samosprávnych interpretácií bude uplatnenie integračných 
procesov v naplnení strategických cieľov rozvoja vidieka. 

Metodika SRV NSK 2016 – 2022 „viedla“ zostavenie 
cieľov takým spôsobom, aby ich splnenie bolo možné 
monitorovať. Ciele sú konkrétne a adresné na úrovniach:
• prijatých opatrení samospráv - vykázanie ich zamera-

nia,
• zostavených projektov - prezentácia doložením.

Ukazovateľom hodnotenia bude nielen počet prijatých 

opatrení a projektov (kvantifikácia), ale najmä preukázanie 
naplnenia integračných a inovačných záväzkov (kvalita).

Stratégia ponúkla námety na projekty, ktoré majú rea-
govať na finančnú podporu EÚ, štátu, VÚC. Návodom na 
to je finančný  a operačný plán/osobitá kapitola. Stratégia 
v „integračných“ cieľoch prekračuje programovací čas ich 
realizácie (pôda, klíma), niektoré presahujú kompetenčný 
rozmer lokálnej aj regionálnej samosprávy. Tieto ciele 
treba chápať ako varovanie a prevenciu, predmetom ich 
vyhodnotenia bude „priblíženie sa“ k ich naplneniu.

Spôsob monitorovania:
• Samospráva raz ročne vyhodnotí plnenie vytýčených 

cieľov/elektronicky, na úrovni VÚC a dedín.
• Odbor strategických činností VÚC každý rok zostaví 

súbornú informáciu o plnení vytýčených cieľov.
• Na záver programovacieho obdobia Odbor strategic-

kých činností VÚC vydá „odpočet“ splnenia cieľov 
so správou nezávislej komisie zostavenej zo zástupcov 
praxe a odborníkov. Správa zdôvodní súbor prijatých 
indikátorov, ktoré slúžili na preukázanie výsledkov, a 
posúdi dopad Stratégie na vývoj vidieka.

Stratégia rozvoja vidieka sa „nekonvenčne“ sústredila 
len na „splniteľné“ ciele, zamerala sa na tvorbu prostre-
dia. Tento metodický základ Stratégie vytvára prehľadný 
spôsob monitorovania, hodnotenie zakladá na preukáza-
teľných ukazovateľoch.

Spôsob hodnotenia: 
monitorovací rámec má povahu riadiacich a plánovacích 

procesov, to predstavuje prijímanie opatrení a obstarávaní. 

Hodnotenie bude prebiehať nasledujúcim spôsobom:
• Odbor strategických činností VÚC na základe vyda-

ných monitorovacích listov zostaví ročné informácie. 
• Informačný sumár bude každoročne podkladom na 

prijatie nových usmerňujúcich odporúčaní pre samo-
správy.

• Ročné sumáre informácií budú podkladom na zostave-
nie monitorovacej správy.

• Závery zistení budú slúžiť pre aktualizáciu integrovanej 
stratégie rozvoja vidieka NSK.

• Závery zistení a obsah záverečnej správy budú podkla-
dom pre zverejnenie,  ktorý „objaví“ pokrok vidieka 
NSK.

Navrhovaná Stratégia opúšťa „rezortizáciu“ a eko-
nomické „demonštrácie“ vidieka, sústreďuje sa na jeho 
vývojový pohyb v zabezpečení udržateľnosti vidieka, kva-
lity prostredia pre život človeka.
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Hodnotenie navrhovaných strategických cieľov /1 – 7/:

Strategický cieľ 1- kvalifikácia ľudských zdrojov na 
vidieku
Ukazovateľ:
• účasť na odborných školeniach, seminároch,
• komunikácia s odbornou verejnosťou,
• verejná diskusia, odborné konzultácie.

Strategický cieľ 2 – osveta na vidieku
Ukazovateľ:
• články v časopisoch a novinách,
• spôsob publicity,
• vydanie publikácie,
• verejná diskusia, odborné konzultácie.

Strategický cieľ 3 – pôda zdrojom rozvoja vidieka
Ukazovateľ:
• výsadba zelene v intraviláne sídla,
• pozemkové úpravy,
• verejná diskusia, odborné konzultácie.

Strategický cieľ 4 – rekreácia na vidieku
Ukazovateľ:
• spôsoby partnerstva,
• chodník a cyklotrasa v krajine,
• verejná diskusia, odborné konzultácie.

Strategický cieľ 5 – klíma varovaním
Ukazovateľ:
• odvod dažďovej vody v obciach,
• vodné zdroje a pramene v katastri sídla,
• vodné hospodárstvo v krajine,
• verejná diskusia, odborné konzultácie.

Strategický cieľ 6 – historická pamäť vidieka
Ukazovateľ:
• regulatívy úprav cintorínov, 
• starostlivosť o pietne miesta,
• ochrana sakrálnych objektov malej architektúry,
• aktualizácia zoznamu pamätihodností,
• verejná diskusia, odborné konzultácie.

Strategický cieľ 7 – verejný priestor vidieka
Ukazovateľ:
• inovácia dopravného systému,
• úprava ulíc a ústredného prostredia,
• sadovnícke úpravy,
• verejná diskusia, odborné konzultácie.

Ukazovatele predstavujú formu implementácie Straté-
gie do života vidieka. Implementáciu „riadia a napĺňajú“ 
inštitúcie zodpovedné za realizáciu. Stratégia zdôrazňuje 
„vybrané“ ukazovatele, ktoré zhodnocujú štruktúru množ-
stva prijímaných opatrení a ďalších projektov.

Plán implementácie

Systém implementácie zostavenej stratégie rozvoja vidieka 
obsahuje nasledujúce činnosti:
a, riadenie stratégie, inštitucionálna aktualizácia,
b, spresňovanie priorít, aktualizácia cieľov,
c, monitorovanie a hodnotenie, aktualizácia 

ukazovateľov.

a, Riadenie stratégie je „nekonvenčné“, obsahuje part-
nerstvá pri plnení prijatých cieľov. Plnenie cieľov 
predurčuje partnerstvo samospráv s finančnými 

inštitúciami v oblasti ekonomickej reálnosti dosiah-
nutia vytýčených cieľov, partnerstiev so správcami 
technickej infraštruktúry v území, partnerstvo s 
odborníkmi. Samosprávy sa v riadení stratégie ocitnú 
v pozícii manažéra.

b, Stratégia je predmetom aktualizácie, ktorú podmie-
ňujú a vyvolávajú najmä nové odborné poznatky v 
sfére ochrany prírody a eliminácie dôsledkov kli-
matických zmien. Udržateľnosť vidieka „zrýchlila“ 
požiadavky vyvolané ochranou životného prostredia. 
Osobitým dôvodom aktualizácie cieľov Stratégie budú 
výzvy s využitím štrukturálnych fondov a štátu.

c, Aktualizácia ukazovateľov bude zabezpečená odbo-
rom strategických činností VÚC v súčinnosti s 
odborníkmi.
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Realizácia projektov zameraných na plánovanie stra-
tegických cieľov je závislá na finančných zdrojoch, 

finančný plán je neoddeliteľnou súčasťou stratégie rozvoja 
vidieka.

Európska komisia identifikuje zelenú infraštruktúru 
ako jednu z investičných priorít v rámci Kohézneho fondu 
(Cohesion Fund) a Európskeho regionálneho rozvojového 
fondu (European Regional Development Fund - ERDF). 
Prístupy založené na ekosystémoch a ich službách sú stra-
tégiami a nástrojmi využívajúcimi adaptačnú schopnosť 
prírody. Predstavujú aplikované, ekonomicky efektívne 
a udržateľné nástroje zmierňovania dopadov klimatickej 
zmeny ako súčasť celkovej adaptačnej stratégie s cieľom 
zmierniť nepriaznivé efekty meniacej sa klímy. 

Projekty zelenej infraštruktúry budú podporené v 
rámci rozpočtového balíka v období od roku 2014 do 
2020 prostredníctvom rôznych funkčných mechanizmov, 
ako je Spoločná poľnohospodárska politika (Common 
Agricultural Policy), Kohézny fond (Cohesion Fund), 
Európsky regionálny rozvojový fond (European Regional 
Development Fund), Horizont 2020 (Horizon 2020), 
Možnosti pre spájanie Európy (the Connecting Europe 
Facility), LIFE - Finančný nástroj pre životné prostredie 
(LIFE - Financial Instrument for the Environment) a iné.

Doplnkové zdroje EÚ

Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia pod-
pory regionálneho rozvoja sú finančné prostriedky z 
Európskej únie. Zdroje a systém ich čerpania je predme-
tom Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020.

• Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) sa zame-
riava na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti v Európskej únii odstraňovaním nerovností 
medzi regiónmi.

• Európsky sociálny fond (ESF) prispieva k hospodár-
skej, sociálnej a územnej súdržnosti a je hlavným ná-
strojom investície do ľudí.

• Kohézny fond pomáha členským štátom s hrubým ná-
rodným dôchodkom (HND) menším než 90 % prieme-
ru EÚ-27 na obyvateľa investovať do transeurópskych 
dopravných sietí (TEN-T) a životného prostredia.

• Poslaním Európskeho poľnohospodárskeho fondu za-
meraného na rozvoj vidieka (EPFRV) je prispievať k 

podpore trvalo udržateľného rozvoja vidieka celej EÚ 
spôsobom, ktorý dopĺňa politiku podpory trhu a príj-
mov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (I. pilier 
SPP), ďalej politiku súdržnosti a spoločnú politiku ryb-
ného hospodárstva.

• Európsky fond pre námorníctvo a rybné hospodárstvo 
(EFRNH) je nový fond EÚ navrhnutý pre politiky v 
oblasti námorných otázok a rybného hospodárstva na 
obdobie rokov 2014 – 2020.

 
Operačné programy (OP) stanovujú rozvojové oblasti 
financované z jednotlivých fondov EÚ.

Národné zdroje

Regionálny rozvoj je v zmysle zákona č. 309/2014 Z. z. o 
podpore regionálneho rozvoja financovaný nasledujúco:
• Štát každoročne vyčleňuje zo štátneho rozpočtu finanč-

né prostriedky určené na podporu regionálneho rozvoja 
v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky, ako aj v kapitolách ďalších 
ministerstiev zúčastnených na regionálnom rozvoji.

• Štát môže podporovať regionálny rozvoj aj z mimoroz-
počtových zdrojov financovania.

• Regionálny rozvoj je spolufinancovaný aj zo zdrojov 
podnikateľskej sféry a zo zahraničných investícií, úverov 
a predvstupových (neskôr štrukturálnych) fondov EÚ.

 
Na regionálnej úrovni je podpora pre obce Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, ako aj pre samotný Nitriansky samo-
správny kraj, zhrnutá v troch významných strategických 
dokumentoch: Integrovaný regionálny operačný program 
2014 – 2020 (IROP), Regionálna integrovaná územná straté-
gia Nitrianskeho kraja 2014 – 2020 (RIÚS), Program rozvoja 
vidieka 2014 - 2020 (PRV).

IROP vyčlenil pre obce ako prijímateľov tieto prioritné osi: 
• PO č. 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - 

pre obce ako prijímateľa RIÚS - zoznam programových 
zámerov

• PO č. 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ve-
rejným službám

• PO č. 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom 
na životné prostredie

• PO č. 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

6. Finančný plán



69info@unsk.sk

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

RIÚS  2014 - 2020
RIÚS ako implementačná stratégia integrovaného prí-

stupu IROP pre integrované územné investície (IÚI) 
sa dopĺňa podporou komunitne riadeného miestneho 
rozvoja (CLLD) ako ďalší nástroj územných intervencií 
podporovaných z IROP, resp. z programu rozvoja vidieka 
ako LEADER, prípadne z opatrení operačných progra-
mov podporovaných z EŠIF pre samostatne dopytovo 
orientované projekty. RIÚS definuje zvolené investície v 
podobe zásobníka jedenástich projektových návrhov v 
podobe balíkov opatrení koncentrovaných do územných 
investičných jednotiek a funkčných území v rámci region 
vidieka NSK. (Indikatívny zoznam projektových zámerov 
v prílohe).

Funkčné územia pre IÚI v Nitrianskom kraji 2014 – 2020 
kooperujú s územiami MAS, ktoré pôsobili v Nitrianskom 
kraji v programovom období 2007 – 2013 a transformujú 
sa do funkčných území MAS pre roky 2014 – 2020.

Územne a vecne zvolené investície RIÚS 2014 – 2020 
pre vidiek NSK sú zadefinované v podobe zásobníka 
projektových návrhov ako balíkov opatrení koncentro-
vaných do územných investičných jednotiek funkčných 
území v rámci regiónu Nitrianskeho kraja, zameraných 
na bezpečnú ekologickú dopravu, verejné služby, pod-
poru kreatívneho potenciálu a kvality životného prostredia 
(RIÚS 2014 – 2020).

PRV 2014 - 2020
Jednou z hlavných možností financovania navrhovaných 

projektov v Nitrianskom samosprávnom kraji je Program 
rozvoja vidieka 2014 - 2020 (PRV), ktorý je dokumentom 
národného charakteru. Na základe neho bude poskyto-
vaná pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka v programovacom období 2014 – 2020. 
Tvorený je vyvážene, aby napĺňal tri hlavné ciele – kon-
kurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva 
a lesníctva; udržateľné využívanie prírodných zdrojov a 
opatrenia v oblasti klímy, a tiež vyvážený územný rozvoj 
vidieckej ekonomiky.

Program rozvoja vidieka na Slovensku sa sústreďuje 
na šesť priorít, ktoré sú rozdelené do opatrení. Pre obce 
je z  hľadiska dofinancovania najatraktívnejšie opatre-
nie č. 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 
oblastiach a opatrenie č. 19 - Podpora na miestny rozvoj v 
rámci iniciatívy LEADER (MRVK – miestny rozvoj vedený 
komunitou), (článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013).

Opatrenie č. 7 - reaguje na potreby: vytváranie nových 
pracovných miest na vidieku, zlepšenie kvality života 

na vidieku a podpory rozvoja miestnych komunít, roz-
voja IKT vo vidieckych obciach a sekundárne na potrebu 
zvýšenia energetickej efektívnosti a zvýšenia podielu vyu-
žívania OZE. Opatrenie prispieva k zlepšeniu kvality života 
a podpore ekonomického rozvoja na vidieku, rešpektuje 
charakter krajiny a zabezpečuje vysokú úroveň ochrany 
životného prostredia v rámci všetkých svojich podopatrení 
a príslušných aktivít.

Opatrenie č. 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci 
iniciatívy LEADER (MRVK – miestny rozvoj vedený 
komunitou) (článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013).

V programovom období 2014 – 2020 zostáva LEADER 
povinnou súčasťou programov rozvoja vidieka ako prie-
rezový nástroj pre miestny rozvoj a zavádzanie inovácií 
vrátane zmierňovania klimatických zmien. LEADER ako 
nástroj integrovaného územného rozvoja na miestnej 
úrovni bude priamo prispievať k vyváženému územnému 
rozvoju vidieckych oblastí, čo je  jeden zo základných cie-
ľov politiky rozvoja vidieka. Integrovaný rozvoj vidieka má 
vychádzať z vnútra vidieckych oblastí s účasťou zástupcov 
obcí, podnikateľov, farmárov a ostatných aktérov vidieka 
(zástupcovia troch sektorov: občianskeho, súkromného, 
verejného – miestna samospráva). Opatrenie LEADER 
reaguje primárne na nasledujúce identifikované potreby:
• vytvárať nové pracovné miesta a posilniť ekonomickú 

stabilitu/životaschopnosť malých podnikov na vidieku,
• zlepšiť kvalitu života na vidieku a podporiť rozvoj 

miestnych komunít  s dôrazom na zachovanie miestne-
ho kultúrneho a historického rázu územia,

• podporiť predaj domácej produkcie  a rozvoj krátkych 
dodávateľských reťazcov.

Sekundárne opatrenie reaguje na potreby:
• posilniť vedomostnú základňu, transfer znalostí, ino-

vačnú výkonnosť a spoluprácu poľnohospodárstva, po-
travinárstva a LH,

• zvýšiť efektivitu všetkých výrobných faktorov a dosiah-
nuť nárast pridanej hodnoty poľnohospodárskych, po-
travinárskych a lesných podnikov,

• zvýšiť energetickú efektívnosť a zvýšiť podiel využíva-
nia OZE,

• rozvíjať IKT vo vidieckych obciach.

Pri integrovanom rozvoji vidieka v programovom 
období 2014 – 2020 zavádza Európska komisia možnosť 
využitia finančných prostriedkov z ďalších fondov EÚ, tzv. 
multifinancovanie, cez miestny rozvoj vedený komuni-
tou (CLLD), pričom prístup LEADER je jeho integrálnou 
súčasťou. V podmienkach SR bude do tohto integrovaného 
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rozvoja zapojený fond PFVR a EFRR. V SR sa bude imple-
mentovať multifondový prístup na úrovni stratégií, t. 
j. MAS pripraví stratégiu miestneho rozvoja vedeného 
komunitou (ďalej aj ako stratégia miestneho rozvoja alebo 
stratégia CLLD), ktorú bude financovať z oboch fondov. 
V každom z programov sú uvedené oprávnené oblasti 
a podpory a oprávnení prijímatelia, čím je zabezpečená 
vzájomná doplnkovosť programov IROP a PRV v oblasti 
CLLD. Pri obdobných oblastiach podpory vo všeobecnosti 
platí, že z EPFRV (PRV) sú oprávnení poľnohospodári, 
spracovatelia poľnohospodárskych a potravinárskych 
výrobkov, obhospodarovatelia lesa, v prípade investícií do 
nepoľnohospodárskych činností subjekty s podielom tržieb 
z poľnohospodárskej a lesníckej činnosti nad 30 %. Z EFRR 
(IROP) sú v rámci podpory podnikania potom oprávnené 
subjekty, ktoré nie sú oprávnené z PRV. V prípade investícií 
na obnovu a rozvoj obcí a zvyšovanie kvality života obyva-
teľov je doplnkovosť zabezpečená rozdielnym zameraním 
investícií, keď podpora z EFRR bude zameraná na zlepše-
nie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verej-
ných infraštruktúrach.

Prístup LEADER NSK

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka 
a jeho politiku. Jeho základná myšlienka je podporovať 
rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, 
teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) 
zdrojov, pričom jedným so základných znakov je prístup 
zdola nahor. Za dôležitú pridanú hodnotu tohto nástroja 
možno považovať práve spôsob, akým tento prístup pri-
spieva k rozvoju územia, t. j. prostredníctvom aktívnych 
ľudí, ktorí svoje územie a obyvateľov dôkladne poznajú, sa 
v území podarí realizovať projekty menšieho charakteru, 
ktoré by sa často prostredníctvom dopytovo-orientova-
ných výziev ani nerealizovali. Na základe tohto prístupu 
vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá 
nazývané miestne akčné skupiny (MAS).

Miestna akčná skupina je zoskupenie predstaviteľov 
verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodár-
skych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú 
orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina, viac 
ako 49 % hlasovacích práv. Počet obyvateľov MAS nesmie 
byť nižší ako 10-tisíc a vyšší ako 150-tisíc.

Nástroj 1- vlastný finančný nástroj Nitrianskeho samo-
správneho kraja určený na podporu spolufinancovania 
implementácie integrovaných stratégií rozvoja územia 
miestnych akčných skupín so Štatútom MAS v  rokoch 
2007 - 2013. Financovanie: úhrada vybraných oprávne-
ných a neoprávnených nákladov Programu rozvoja vidieka 
SR, vlastný finančný nástroj Ministerstva pôdohospodár-
stva SR.

Nástroj 2 - podpora verejno-súkromných partnerstiev 
typu LEADER (tzv. MAS) z rozpočtu Nitrianskeho samo-
správneho kraja. Nástroj 2 je určený na implementáciu 
projektov, ktorý má štyri opatrenia a realizuje sa prostred-
níctvom Usmernenia k administrácii Nástroja 2:
• opatrenie 1 - Obnova obcí
• opatrenie 2 - Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora 

tradícií
• opatrenie 3 - Prevádzka a administratívna činnosť MAS
• opatrenie 4 - Podpora projektov spolupráce verejno-sú-

kromných partnerstiev.

Všeobecne záväzné nariadenia NSK
• Implementácia integrovaných stratégií MAS: Všeobec-

ne záväzné nariadenie NSK č. 3/2014, č. 3/2013, č. 
2/2013, č. 7/2011, č. 4/2009 a č. 3/2009

• Podpora vidieckeho cestovného ruchu: Všeobecne zá-
väzné nariadenie NSK č. 5/2015 a č. 4/2015 

• Podpora kultúry a športu: Všeobecne záväzné nariade-
nie NSK č. 2/2014

• Podpora obnovy národných kultúrnych pamiatok: 
Všeobecne záväzné nariadenie NSK č. 4/2012 a č. 
3/2010 

Grantové zdroje financovania pre 
navrhované projekty

Nadácia Ekopolis - nadácia administruje niekoľko 
programov, ktoré podporujú plánovanie aj úpravy verejných 
priestorov. Niektoré sú zamerané na špecifické priestory, napr. 
zelené plochy. Programy: Priestory / Think big / Živé chodníky 
/ Zelené oázy / Ľudia pre stromy / Úsmev pre strom / Anketa 
strom roka / Projekt trixi mobily / Projekt Vitajte cyklisti / 
Blokový grant pre environmentálne mimovládne organizácie 
/ Nadačný fond Živá energia / Nadačný Fond Tatry 

Nadácia ORANGE - príležitostná podpora projektov 
zameraných na úpravu verejných priestranstiev, najmä 
cez program Šanca pre váš región. Podpora je možná v 
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špecifických prípadoch aj cez tzv. zamestnanecký program.
Nadácia Pontis - zamestnanecké grantové programy 

príležitostne zamerané aj na úpravy verejných priestorov, 
väčšinou obmedzené geograficky alebo na mestá a obce, 
v ktorých má sídlo donor.

Nadácia SPP – nadácia podporuje najmä projekty zo 
sociálnej oblasti, ale prostredníctvom programu komunity 
a regionálny rozvoj udeľuje granty aj na úpravu okolia vo 
vybraných obciach a regiónoch, v ktorých priamo pôsobia 
konkrétne firmy. Plánovanie verejného priestoru – napr. 
získavanie informácií o minulosti lokality možno čiastočne 
realizovať cez program Dedičstvo regiónov. 

Nitrianska komunitná nadácia –  otvorený grantový 
program podporuje rôznorodé kreatívne nápady a verej-
noprospešné aktivity, ktoré prispejú ku skvalitneniu života 
v komunite, vychádzajú z potrieb a  záujmov jej obyvate-
ľov a prinášajú im úžitok. Novým grantovým programom 
nadácie je aj Bona via, ktorý podporuje dopravnú výchovu 
detí a mládeže a zlepšenie bezpečnosti na cestách. 

Asociácia komunitných nadácií Slovenska – komu-
nitné nadácie pôsobia v regiónoch a administrujú rôzne 
programy, prostredníctvom ktorých podporujú malé 
projekty v prospech miestnej komunity. Jednou z oblas-
tí podpory je aj úprava verejných priestorov. Z webu 
Asociácie komunitných nadácií  možno prejsť na web 
ôsmich komunitných nadácií pôsobiacich v konkrétnych 
regiónoch.

INTENDA - program Oživujeme verejné priestory je 
zameraný na sociálnu revitalizáciu verejného priestoru. 
Podporované sú rôzne podujatia, aktivity najmä mla-
dých ľudí, smerujúce k oživeniu konkrétneho verejného 
priestoru, ako aj aktivity umožňujúce kontakty, stretávanie 
sa, spoločnú prácu v prospech iných. 

Odporúčané zdroje informácií a kontakty

www.komoraarchitektov.sk – oficiálna stránka slovenskej 
komory architektov s kontaktmi na architektov, záhradných 
architektov, s informáciami o cenách, súťažiach a pod. Pre-
vádzkuje aj portál www.archinet.sk o architekture, architektoch 
a pre architektov, ale aj pre iných, ktorí sa zaoberajú využitím 
zastavanej krajiny, diskusným fórom, článkami a podobne.

www.eufondy.sk – cez web mimovládnej organizácie priatelia 
Zeme – CepA, časť programové obdobie 2007 – 2013, možno 
sa zorientovať v oblastiach podpory z fondov EÚ. Nájdete tu 
tiež linky na všetky programy podpory vrátane cezhraničných 
programov. Ide skôr o zdroje, z ktorých je možná podpora 
väčších projektov úprav verejných priestorov.

www.changenet.sk – stránka o mimovládnych organizáciách 
v časti kalendár poskytuje informácie o uzávierkach granto-
vých žiadostí, ale aj rôznych seminároch a prednáškach. Medzi 
nimi sú aj tie, ktoré sa týkajú témy verejných priestorov.
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Navrhnutá stratégia vidí budúcnosť a „usmerňuje“ 
pohyb rozvoja vidieka cez optiku zelenej infraštruk-

túry. Proklamuje udržateľnú životaschopnosť a rázovitosť 
dediny, „vedie“ ju po ceste vlastného životného štýlu, zdô-
razňuje vplyv prostredia a pozíciu dediny v prírodnom 
rámci krajiny. Stratégia vychádza z vízie, že ďalší vývoj 
dediny vedie cez projekty zelenej infraštruktúry. Zelená 
infraštruktúra je mostom dediny do jej budúcnosti. Cez 
funkčné spektrum zelenej infraštruktúry samospráva 
dediny „privedie“ komunitu k aktívnemu chápaniu verej-
ných záujmov svojej obce, zelená dedina predstavuje 
mobilizáciu spoločnej aktivity za vec príťažlivého domova. 
Zelená dedina umocňuje ducha spolupatričnosti a spoluna-
žívania dediny. Zeleň spojí dedinu duchovne aj obrazne, 
vnesie do verejných priestranstiev zmysel pre poriadok a 
emóciu hrdosti. Zeleň je výzvou pochopiť význam ochrany 
prírody a starostlivosti o krajinu. Zeleň prebudí v duši oby-
vateľa dediny silnejší vzťah k tomu, čo dedina stratila – byť 
modernou, nezmeniť sa na mesto, bývať v dedine ako v 
parku, mať dom so záhradou. Navrhovaná stratégia pre-
mieňa dedinu na park / záhradu.

Vidiek stojí pred budúcnosťou ohrozenia negatívnymi 
klimatickými zmenami, je sužovaný záplavami a suchom. 
Pôda a lesy v závislosti od vody vstupujú do pozornosti 
všedného dňa vidieka, vidiek začneme vnímať v zrkadle 
živelných pohrôm. Stratégia varuje a nastoľuje váhu nových 
opatrení v krajine, vidiek bude „skúšaný“ na odolnosť proti 
klimatickým zmenám.

Stratégia je „postavená“ na optimistickom hospodár-
skom raste kraja, vidiek bude toho súčasťou. Na rozdiel od 
mesta bude závislý od svojej mobility, ktorá je strategic-
kým cieľom jeho udržateľnosti. Doprava je hybnou silou 
vidieka, je však aj jeho hrozbou. Vidiek bude sférou integ-
rácií. Stratégia rozvoja vidieka je založená na „zvládnutí“ 
požiadaviek modernej doby. Priemety týchto globálnych 
procesov bude sprevádzať zelená infraštruktúra, ktorá bude 

varovným prstom, ale aj „liekom“ na nemilosrdné dôsledky 
ekonomického rastu kraja. Projekty zelenej infraštruktúry 
budú projektmi udržateľnosti kraja.

Výzvou do budúcnosti je ďalšie zlepšenie kvality života na 
vidieku, s pohľadom na roky 2016 - 2022 ide o najbližších 
šesť rokov. Navrhnutá stratégia ich chápe ako roky konkrét-
nych činov, to znamená naplnenia konkrétnych predsavzatí 
v podobe projektov a opatrení. Stratégia si nárokuje byť ich 
menovateľom, menovateľom veľkého množstva lokálnych 
programov a zámerov. Stratégia zdôrazňuje aktivitu zdola, 
nastoľuje integračnú akcieschopnosť zhora. Vidiek nastúpi 
etapu integračného chápania svojho rozvoja, samospráv-
nosť v mene globálnych požiadaviek tejto doby. Navrhnutá 
Stratégia im dala pomenovanie - zelený vidiek / dedina, 
zelená infraštruktúra je prostriedkom uskutočnenia tohto 
hlavného strategického cieľa, vytýčeného pre Nitriansky 
samosprávny kraj.

Výzvou do budúcnosti sú krajšie dediny ako zname-
nie dobre fungujúcich služieb, ako oslava tradícií. Krajšie 
dediny budú prostredníctvom uplatnenia funkčných ino-
vácií moderné, novej generácie splnia ideál bývania na 
dedine.

Riešitelia úlohy zdôrazňujú a upozorňujú predstaviteľov 
samospráv na realizačný akcent navrhovaných strate-
gických cieľov. Strategické ciele majú byť dosiahnuteľné! 
Dosiahnuteľnosť ma dve súradnice - kultúrnu a ekono-
mickú. Riešitelia „vidia“ dosiahnuteľnosť cieľov v prvom 
rade v zmene myslenia vidieka. Stratégia má preto charak-
ter nekonvenčnej podoby, do popredia kladie poznávací 
proces subjektov rozvoja vidieka. Význam ekonomického 
aspektu rastie, zámery sa odvíjajú od financií, zamest-
nanosť vidieka klesá úmerne s veľkosťou dediny. Veľkosť 
dediny zaujala strategické postavenie v čerpaní podpory 
z eurofondov, Program rozvoja  vidieka SR podporí len 
malé dediny. Stratégia rozvoja vidieka NSK otvára diskusiu 
tohto zamerania.

Záver

Výzvou do budúcnosti sú krajšie dediny ako znamenie dobre fungujúcich služieb, ako 
oslava tradícií. Krajšie dediny budú prostredníctvom uplatnenia funkčných inovácií 
moderné, novej generácii splnia ideál bývania na dedine.
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Verejné prerokovanie Stratégie rozvoja vidieka 
Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky  

2016 - 2022 prebehlo s účasťou trinástich účastníkov v pia-
tok 27. novembra 2015 od 15.00 do 17.00 h v budove Fakulty 
záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, na  
Tulipánovej ul. č. 7.

Prítomní účastníci po prezentovaní  Stratégie vzniesli 
pripomienky formálneho aj koncepčného charakteru. 
Formálne pripomienky tím riešiteľov odstránil do odo-
vzdania práce. Koncepčné pripomienky týkajúce sa 

LEADER NSK, doplnenia metodiky stratégie, finančného 
plánu, monitorovania a hodnotenia boli zapracované a 
zozľadnené v dokumente.

Aj po snahe zapracovať pripomienky a odpovedať na 
všetky otázky ostávajú v dokumente otvorené témy týka-
júce sa:
• kľúčových problémov vidieka,
• hĺbky adresnosti Stratégie v oblasti poľnohospodárstva,
• dediny v zázemí mesta.
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Názov MAS Celý názov MAS Zoznam obcí v území Web Sídlo E-mail kontakt
SOTDUM Miestna akčná skupina Spoločenstva 

obcí topoľčiansko - duchonského 
mikroregiónu

Prašice, Jacovce, Tovarníky, Krušovce, Nemčice, Kuzmice, Tesáre, Velušovce, Závada, Podhradie, Tvrdomestice, 
Nemečky, Solčianky, Norovce, Rajčany, Horné Chlebany

http://www.sotdum.sk/ Prašice glos.michal@gmail.com

SVORNOSŤ Združenie mikroegiónu SVORNOSŤ Belince, Čeľadince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Horné Obdokovce, Hrušovany, Chrabrany, Kamanová, 
Koniarovce, Krnča, Ludanice, Nitrianska Streda, Práznovce, Preseľany, Oponice, Solčany, Súlovce, Kovarce

http://www.mrsvornost.sk/ Chrabrany svornost@stonline.sk

RADOŠINKA OZ Mikroregión RADOŠINKA Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukáčovce, Čab, Nové Sady, Šurianky, Hruboňovo, Malé Zálužie, 
Kapince, Ardanovce, Blesovce, Biskupová, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, 
Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Svrbice, Šalgovce, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, 
Vozokany, Radošina

http://www.radosinka.sk/aktuality/ Zbehy manager@radosinka.sk

DOLNÁ NITRA Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. Babindol, Čechynce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Klasov, Malý Cetín, Paňa, Pohranice, Veľký Cetín, Veľký 
Lapáš, Vinodol, Malé Chyndice, Veľké Chyndice, Malý Lapáš, Lúčnica nad Žitavou, Melek, Žitavce

http://www.dolnanitra.sk/ Golianovo manazer@dolnanitra.sk

VITIS Občianske združenie VITIS Báb, Jarok, Lehota, Lužianky, Rišňovce, Rumanová, Veľké Zálužie, Hájske, Horná Kráľová, Močenok, Trnovec 
nad Váhom

http://www.vitis.estranky.sk/ Veľké Zálužie starosta@rumanova.sk

CEDRON - NITRAVA Mikroregión Cedron - Nitrava Cabaj – Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová, Veľká Dolina, Černík, 
Komjatice, Mojzesovo, Úľany nad Žitavou, Lipová, Šurany, Bánov, Palárikovo, Jatov, Michal nad Žitavou, 
Kmeťovo, Veľký Kýr

http://www.cedronnitrava.sk/ Mojmírovce externy.poradca@gmail.com

DOLNÉ POVAŽIE Miestna akčná skupina Dolné Považie 
- Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany, Neded, Dlhá nad Váhom, Selice, Kráľová nad Váhom, Tvrdošovce http://www.masdolnepovazie.sk/o-mas.html Žihárec balogh.baranyay@gmail.com

TERMÁL Miestna akčná skupina Združenia 
Termál

Maňa, Podhájska, Trávnica, Dolný Oháj, Veľké Lovce, Radava, Čechy, Dedinka, Bardoňovo, Pozba, Hul, Vlkas, 
Kolta

http://maszt.sk/ Maňa mozdikova@rra-nitra.sk

DVORY A OKOLIE MAS - Dvory a okolie Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, 
Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan

http://www.masdvoryaokolie.sk/ Dvory nad Žitavou dvoryokolie@stonline.sk

DOLNÝ ŽITNÝ 
OSTROV

Miestna akčná skupina Združenie 
Dolný Žitný ostrov

Andovce, Bátorove Kosihy, Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Búč, Čalovec, Číčov, Dedina Mládeže, Holiare, 
Chotín, Iža, Kameničná, Kližska Nemá, Kolárovo, Komárno, Komoča, Kravany nad Dunajom, Lipové, 
Marcelová, Moča, Modrany, Okoličná na Ostrove, Patince, Radvaň nad Dunajom, Sokolce, Tôň, Trávnik, Veľké 
Kosihy, Virt, Vrbová nad Váhom, Zemianska Olča, Zemné, Zlatná na Ostrove

http://www.maszdzo.biznisweb.sk/ Klížská Nemá director@rrakn.sk

DOLNOHRONSKÉ Občianske združenie Dolnohronské 
rozvojové partnerstvo

Čaka, Čata, Farná, Hontianska Vrbica, Hronovce, Keť, Kukučínov, Kuraľany, Málaš, Malé Ludince, Nýrovce, 
Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Sikenica, Šalov, Šarovce, Tekovské Lužany, Turá, Veľké Ludince, Zbrojníky, 
Želiezovce, Zalaba, Bajtava, Belá, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Ľubá, Malá nad 
Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána, Obid, Pavlová, Salka, Sikenička, Štúrovo

http://www.drp.sk/ Želiezovce manazer@drp.sk

HURBANOVO MAS "Mikroregión Hurbanovo" Bajč, Imeľ, Martovce, Mudroňovo, Nesvady, Svätý Peter, Hurbanovo http://www.mikroregionhurbanovo.sk/ Hurbanovo broskovicsova@profipolno.sk
IPEĽ - HONT Občianske združenie Ipeľ – Hont Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Vyškovce nad Ipľom, Demandice, Dolné 

Semerovce, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Plášťovce, Ipeľské Úľany, Horné Turovce, Veľké Turovce, Tupá, 
Hrkovce, Šahy

http://ipel-hont.eu/ Plášťovce Agnesa.gubisova@gmail.com

TEKOV - HONT Občianske združenie Tekov - Hont Bajka, Bátovce, Beša, Bohunice, Bory, Brhlovce, Čajkov, Devičany, Dolná Seč, Dolný Pial, Domadice, Drženice, 
Hontianske Trsťany, Horná Seč, Hronské Kosihy, Iňa, Jabloňovce, Jesenské, Jur nad Hronom, Kalná nad Hro-
nom, Krškany, Lok, Lula, Malé Kozmálovce, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Nový Tekov, Ondrejovce, Pečenice, 
Podlužany, Pukanec, Rybník, Santovka, Starý Hrádok, Starý Tekov, Tehla, Tekovský Hrádok, Uhliská, Veľké 
Kozmálovce, Veľký Ďur, Vyšné nad Hronom, Žemberovce, Žemliare

http://www.tekov-hont.sk/ Santovka katarina.sumerakova@tekov-hont.sk

POŽITAVIE 
- ŠIROČINA

Občianske združenie pre rozvoj mik-
roregiónu „Požitavie – Širočina“

Tekovské Nemce, Čaradice, Volkovce, Čierne Kľačany, Nemčiňany, Kozárovce, Veľké Vozokany, Malé 
Vozokany, Červený Hrádok, Nevidzany, Tajná, Telince, Čifáre, Vráble, Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Vieska 
nad Žitavou, Tesárske Mlyňany, Choča

http://www.ozpozitavie-sirocina.sk/ Malé Vozokany kozolka.tomas@gmail.com

TRÍBEČSKO Mikroregión TRÍBECSKO Jedľové Kostoľany, Obyce, Machulince, Žitavany, Topoľčianky, Hostie, Skýcov, Žikava, Lovce, Hosťovce, Martin 
nad Žitavou, Sľažany, Velčice, Mankovce, Zlatno, Beladice, Neverice, Ladice, Kostoľany pod Tribečom

http://www.tribecsko.sk/ Topoľčianky tribecsko@gmail.com

ŽIBRICA Občianske združenie ŽIBRICA Bádice, Čeľadice, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Hosťová, Kolíňany, Ľudovítová, Nitrianske Hrnčiarovce, 
Podhorany, Štitáre, Výčapy-Opatovce, Žirany, Jelenec

http://www.ozzibrica.sk/ Štitáre starostka.stitare@nevernet.sk

Príloha 1  Zoznam miestnych akčných skupín
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Názov MAS Celý názov MAS Zoznam obcí v území Web Sídlo E-mail kontakt
SOTDUM Miestna akčná skupina Spoločenstva 

obcí topoľčiansko - duchonského 
mikroregiónu

Prašice, Jacovce, Tovarníky, Krušovce, Nemčice, Kuzmice, Tesáre, Velušovce, Závada, Podhradie, Tvrdomestice, 
Nemečky, Solčianky, Norovce, Rajčany, Horné Chlebany

http://www.sotdum.sk/ Prašice glos.michal@gmail.com

SVORNOSŤ Združenie mikroegiónu SVORNOSŤ Belince, Čeľadince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Horné Obdokovce, Hrušovany, Chrabrany, Kamanová, 
Koniarovce, Krnča, Ludanice, Nitrianska Streda, Práznovce, Preseľany, Oponice, Solčany, Súlovce, Kovarce

http://www.mrsvornost.sk/ Chrabrany svornost@stonline.sk

RADOŠINKA OZ Mikroregión RADOŠINKA Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukáčovce, Čab, Nové Sady, Šurianky, Hruboňovo, Malé Zálužie, 
Kapince, Ardanovce, Blesovce, Biskupová, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, 
Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Svrbice, Šalgovce, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, 
Vozokany, Radošina

http://www.radosinka.sk/aktuality/ Zbehy manager@radosinka.sk

DOLNÁ NITRA Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. Babindol, Čechynce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Klasov, Malý Cetín, Paňa, Pohranice, Veľký Cetín, Veľký 
Lapáš, Vinodol, Malé Chyndice, Veľké Chyndice, Malý Lapáš, Lúčnica nad Žitavou, Melek, Žitavce

http://www.dolnanitra.sk/ Golianovo manazer@dolnanitra.sk

VITIS Občianske združenie VITIS Báb, Jarok, Lehota, Lužianky, Rišňovce, Rumanová, Veľké Zálužie, Hájske, Horná Kráľová, Močenok, Trnovec 
nad Váhom

http://www.vitis.estranky.sk/ Veľké Zálužie starosta@rumanova.sk

CEDRON - NITRAVA Mikroregión Cedron - Nitrava Cabaj – Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová, Veľká Dolina, Černík, 
Komjatice, Mojzesovo, Úľany nad Žitavou, Lipová, Šurany, Bánov, Palárikovo, Jatov, Michal nad Žitavou, 
Kmeťovo, Veľký Kýr

http://www.cedronnitrava.sk/ Mojmírovce externy.poradca@gmail.com

DOLNÉ POVAŽIE Miestna akčná skupina Dolné Považie 
- Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany, Neded, Dlhá nad Váhom, Selice, Kráľová nad Váhom, Tvrdošovce http://www.masdolnepovazie.sk/o-mas.html Žihárec balogh.baranyay@gmail.com

TERMÁL Miestna akčná skupina Združenia 
Termál

Maňa, Podhájska, Trávnica, Dolný Oháj, Veľké Lovce, Radava, Čechy, Dedinka, Bardoňovo, Pozba, Hul, Vlkas, 
Kolta

http://maszt.sk/ Maňa mozdikova@rra-nitra.sk

DVORY A OKOLIE MAS - Dvory a okolie Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, 
Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan

http://www.masdvoryaokolie.sk/ Dvory nad Žitavou dvoryokolie@stonline.sk

DOLNÝ ŽITNÝ 
OSTROV

Miestna akčná skupina Združenie 
Dolný Žitný ostrov

Andovce, Bátorove Kosihy, Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Búč, Čalovec, Číčov, Dedina Mládeže, Holiare, 
Chotín, Iža, Kameničná, Kližska Nemá, Kolárovo, Komárno, Komoča, Kravany nad Dunajom, Lipové, 
Marcelová, Moča, Modrany, Okoličná na Ostrove, Patince, Radvaň nad Dunajom, Sokolce, Tôň, Trávnik, Veľké 
Kosihy, Virt, Vrbová nad Váhom, Zemianska Olča, Zemné, Zlatná na Ostrove

http://www.maszdzo.biznisweb.sk/ Klížská Nemá director@rrakn.sk

DOLNOHRONSKÉ Občianske združenie Dolnohronské 
rozvojové partnerstvo

Čaka, Čata, Farná, Hontianska Vrbica, Hronovce, Keť, Kukučínov, Kuraľany, Málaš, Malé Ludince, Nýrovce, 
Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Sikenica, Šalov, Šarovce, Tekovské Lužany, Turá, Veľké Ludince, Zbrojníky, 
Želiezovce, Zalaba, Bajtava, Belá, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Ľubá, Malá nad 
Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána, Obid, Pavlová, Salka, Sikenička, Štúrovo

http://www.drp.sk/ Želiezovce manazer@drp.sk

HURBANOVO MAS "Mikroregión Hurbanovo" Bajč, Imeľ, Martovce, Mudroňovo, Nesvady, Svätý Peter, Hurbanovo http://www.mikroregionhurbanovo.sk/ Hurbanovo broskovicsova@profipolno.sk
IPEĽ - HONT Občianske združenie Ipeľ – Hont Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Vyškovce nad Ipľom, Demandice, Dolné 

Semerovce, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Plášťovce, Ipeľské Úľany, Horné Turovce, Veľké Turovce, Tupá, 
Hrkovce, Šahy

http://ipel-hont.eu/ Plášťovce Agnesa.gubisova@gmail.com

TEKOV - HONT Občianske združenie Tekov - Hont Bajka, Bátovce, Beša, Bohunice, Bory, Brhlovce, Čajkov, Devičany, Dolná Seč, Dolný Pial, Domadice, Drženice, 
Hontianske Trsťany, Horná Seč, Hronské Kosihy, Iňa, Jabloňovce, Jesenské, Jur nad Hronom, Kalná nad Hro-
nom, Krškany, Lok, Lula, Malé Kozmálovce, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Nový Tekov, Ondrejovce, Pečenice, 
Podlužany, Pukanec, Rybník, Santovka, Starý Hrádok, Starý Tekov, Tehla, Tekovský Hrádok, Uhliská, Veľké 
Kozmálovce, Veľký Ďur, Vyšné nad Hronom, Žemberovce, Žemliare

http://www.tekov-hont.sk/ Santovka katarina.sumerakova@tekov-hont.sk

POŽITAVIE 
- ŠIROČINA

Občianske združenie pre rozvoj mik-
roregiónu „Požitavie – Širočina“

Tekovské Nemce, Čaradice, Volkovce, Čierne Kľačany, Nemčiňany, Kozárovce, Veľké Vozokany, Malé 
Vozokany, Červený Hrádok, Nevidzany, Tajná, Telince, Čifáre, Vráble, Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Vieska 
nad Žitavou, Tesárske Mlyňany, Choča

http://www.ozpozitavie-sirocina.sk/ Malé Vozokany kozolka.tomas@gmail.com

TRÍBEČSKO Mikroregión TRÍBECSKO Jedľové Kostoľany, Obyce, Machulince, Žitavany, Topoľčianky, Hostie, Skýcov, Žikava, Lovce, Hosťovce, Martin 
nad Žitavou, Sľažany, Velčice, Mankovce, Zlatno, Beladice, Neverice, Ladice, Kostoľany pod Tribečom

http://www.tribecsko.sk/ Topoľčianky tribecsko@gmail.com

ŽIBRICA Občianske združenie ŽIBRICA Bádice, Čeľadice, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Hosťová, Kolíňany, Ľudovítová, Nitrianske Hrnčiarovce, 
Podhorany, Štitáre, Výčapy-Opatovce, Žirany, Jelenec

http://www.ozzibrica.sk/ Štitáre starostka.stitare@nevernet.sk

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022



82 www.unsk.sk

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

Príloha 4 Zoznam Národných prírodných 
rezervácií, chránených areálov, prírodných 
pamiatok a chránených ložiskových území.

Národné prírodné rezervácie:
Horšianska dolina, Kováčovské kopce-juh, Kováčov-
ské kopce-sever, Parížske močiare, Hrdovická, Zobotská 
lesostep, Veľký Báb, Včelár, Patianska cerina, Kameninské 
slanisko, Čenkovská step, Čenkovská lesostep, Čičovské 
mŕtve rameno, Apáli

Prírodné rezervácie:
Alúvium Žitavy, Bíňanský rybník, Bokrošské slanisko, 
Búčske slanisko, Čepúšky, Čierna voda, Čistiny, Derhídia, 
Drieňová hora, Gémeš, Hlohyňa, Holé brehy, Chotínske 
piesky, Jabloňovský Roháč, Jurský Chlm, Komočín, Kovar-
ská hôrka, Krivín, Kusá hora, Listové jazero, Lehôtský 
močiar, Lupka, Malý ostrov, Marcelovské piesky, Mašan, 
Pohrebište, Prieľačina, Révayovská pustatina, Šípka, Sol-
čiansky háj, Sovie vinohrady, Torozlín, Veľký Lél, Veľký les, 
Vozokanský luh, Vrbina, Vŕšok, Žibrica, Žitavský luh. 

Chránené areály:
Topoľčianska zubria zvernica, Alúvium Paríža, Arborétum 
Mlyňany, Jelenská gaštanica, Kostolianske lúky, Kráľo-
vičova slatina, Levické rybníky, Moľvy, Park Janka Kráľa, 
Park pri hrobke Migázziovcov, Park pri kaštieli v Bohatej, 
Park pri liečebnom ústave v Lefantovciach, Park pri mater-
skej škole v Bohatej, Park v Bábe, Park v Bardoňove, Park 
v Beladiciach, Park v Belej, Park v Bohuniciach, Park v 
Čičove, Park v Hájnej Novej Vsi, Park v Hokovciach, Park 
v Horných Lefantovciach, Park v Horných Semerovciach, 
Park v Hurbanove, Park v Klasove, Park v Kravanoch nad 
Váhom, Park v Kyneku, Park v Lapáši, Park v Leviciach, 
Park v Lipovej, Park v Malante, Park v Máni, Park v Mar-
celovej, Park v Michale nad Žitavou, Park v Močenku, Park 
v Mojmírovciach, Park v Novej Stráži, Park v novej Vsi 
nad Žitavou, Park v nových Zámkoch, Park v Palárikove, 
Park v Pustom Chotári, Park v Rúbani, Park v Rumanovej, 
Park v Santovke, Park v Šuriankach, Park v Tajnej, Park v 
Tesároch, Park v Topoľčiankach, Park v Tovarníkoch, Park 
v Želiezovciach, Park v Žitavciach, Park vo Svätom Petre, 
Park v Svodove, Park vo Veľkom Záluží, Rudnyanskeho 
park v Trávnici, Školský park v Trávnici, Toryšov park v 
Trávnici, Údolie Huntáka.

Prírodné pamiatky:
Bábske jazierko, Belanov kút, Bíňanský sprašový pro-
fil, Bystré jazierko, Čermiansky močiar, Čierne jazierko, 

Jahodnianske jazierko, Kamenický sprašový profil, Mean-
der Chrenovky, Mužliansky potok, Nitriansky dolomitový 
lom, Potok Chrenovka, Stará Žitava, Travertínová kopa, 
Trnovské rameno, Veľký Inovec, Visiace skaly, Vlčianske 
mŕtve rameno, Zlepencová terasa.

Chránené ložiskové územia:
Na území NSK sa taktiež vyskytujú lokality významné z 
hľadiska ťažby nerastného surovinového bohatstva ktoré 
sú zahrnuté v evidencii Chránených ložiskových území 
(CHLU). Na základe aktuálnej dokumentácie celkového 
počtu CHLÚ vyskytujúcich sa na území NSK k 31.5.2010, 
na území NSK sa nachádza približne 30 známych CHLÚ, 
poskytujúcich hospodárske úžitky. Najväčší výskyt týchto 
území je lokalizovaný v okresoch Topoľčany (7), Zlaté 
Moravce (6), Nitra a Levice (6).
Skladba nerastného bohatstva lokalizovaného na území 
NSK je diverzifikovaná. Prevládajú v nej predovšetkým sta-
vebné kompozitné materiály ako tehliarske suroviny (5- íly, 
tehliarska hlina), kremenec (3), keramické íly (5), andezit 
(4), štrkopiesky, vápenec a dolomity (2). K ďalším význam-
ným surovinám môžeme zaradiť i ložiská travertínového a 
onyxového mramora (okres Levice), polymetalických rúd 
(okres Zlaté Moravce) a lignitu (okres Levice a Nitra).
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P. č. Lokalita Okres Označ. vrtu Teplota vody v
°C

Mineral. mg/l Výdat. l/s Stav využívania

1. Mojmírovce Nitra - - - - perspektíva vybudovať

2. Ivánka pri Nitre Nitra - - - -

3. Poľný Kesov Nitra BPK-1 27,2 921,12 - vybudované a zámer rozširovať

BPK-2 48 1855,58 -

4. Komjatice Nové Komj.1 G 62 20 700,00 12 vybudované a zámer rozširovať

Zámky

5. Nové Zámky - Štrand Nové HNS – 1 21,6 517 - Vybudované a zámer rozširovať 
kapacity,

Zámky HVNZ –1 22 531,28 - služby – nie plošne

CNZ - 1 60 3 301,73 5

6. Diakovce Šaľa D/1 38 - 12 vybudované a zámer rozširovať

HgVD - 1 - - -

7. Plavé Vozokany Levice - - - - čiastočne vybudované a zámer 
rozširovať

8. Tvrdošovce Nové FGTv-1 69 2508,34 20 čiastočne vybudované a zámer 
rozširovať

Zámky

9. Komárno Komárno 1. FG K-1 31 1948 - vybudované a zámer rozširovať

10. Patince Komárno SB-1 26,5 8230

SB-2 27 715,27

11. Štúrovo - Vadáš Nové FGŠ-1 44 701,6 43 vybudované a zámer rozširovať

Zámky VŠ-1 39 743 44

12. Podhájska Nové GRP-1 70 19 000,00

Zámky Po-1 85 19675,3

13. Bardoňovo Nové GTB – I GTB – II 80 11024,05 50 zámer vybudovať

Zámky GTB - III 81 11024,05 24

90 11024,05 20

14. Margita – Ilona Levice HBV-1 25,1 1026,08 25 vybudované

HBV-2A 25 1007,18 25

15. Santovka Levice B- 4 22,8 1500 15,6 vybudované a zámer rozširovať

B-10 5829,6 -

Príloha 5 Charakteristika využívaných geotermálnych zdrojov podľa lokalít
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FO-3B) Podpora riadenia rizík poľnohospodárskych 
podnikov a ich predchádzania

Programované operácie v rámci fokusovej oblasti 3B sú 
zamerané prioritne na riešenie potreby č.6 definovanej v 
PRV 2014-2020 s názvom: „Prevencia pred negatívnymi 
dôsledkami povodní, s negatívnym dopadom na potenciál 
poľnohospodárskej výroby“. Na zmiernenie negatívnych 
dôsledkov potenciálnych povodní a zaplavenia pôdy sa 
budú podporovať preventívne opatrenia investičného cha-
rakteru, ktoré by na hydromelioračných kanáloch a na 
ich zariadeniach zabezpečili ochranu poľnohospodárskej 
pôdy pred ich nepriaznivými účinkami. Tieto kanály a čer-
pacie stanice zohrávajú významnú úlohu v prevencii pred 
škodami na poľnohospodárskej produkcii spôsobenými 
záplavami ako aj v období sucha zadržiavajú a privádzajú 
vodu do oblastí s nedostatkom vodných zdrojov (zadržiava-
nie vody v poľnohospodárskom území). Finančná podpora 
na obnovu melioračných kanálov bude poskytnutá len po 
preukázaní súladu podpory s Rámcovou smernicou o vode 
(RSV), konkrétne s článkom 4 (7), (8) a (9). Je potrebné 
ešte určiť opatrenia na úrovni projektu, ktoré budú v súlade 
s článkom 6 Smernice o biotopoch a Smernice o EIA, aby 
nedochádzalo ku kolíziám s územiami Natura 2000. Tieto 
opatrenia budú predstavovať najvhodnejšie opatrenia pre 
povodňami ohrozené územia a musia byť v súlade s plá-
nom riadenia povodňových rizík po tom, čo Smernica o 
povodniach (SP) bude transponovaná do legislatívy SR. 
V rámci 3B by sa mala doplnkovo zlepšiť informovanosť 
a povedomie poľnohospodárov o rizikách a zaobchádzaní 
s nimi prostredníctvom transferu vedomostí a cieleného 
poradenstva.

FO-4B) Zlepšenie vodného hospodárstva vrátane riade-
nia používania hnojív a pesticídov

Fokusová oblasť je zameraná na zachovanie kvality vôd, 
zvýšenie environmentálnej efektívnosti podpôr na ochranu 
pred znečistením vôd z poľnohospodárskej činnosti a 
zlepšenia hospodárenia s vodou, čím prispeje k riešeniu 
potreby č.8 a č.12 s názvami: „Zabezpečenie ochrany pôdy 
pred degradáciou a zachovanie kvality vôd“, „Prevencia 
proti prírodným katastrofám v lesoch, posilnenie ochran-
nej funkcie lesov a obnova po prírodných katastrofách“. 
K hlavným nástrojom minimalizujúcimi zaťažovanie vôd 
látkami patria udržateľné systémy hospodárenia na pôde 
zamerané na hospodárenie s hnojivami, manažment 

ochrany rastlín, manažment hospodárenia s vodou (nad 
rámec minimálnych požiadaviek hospodárenie (SMR a 
GAEC), ktoré sa uplatňujú v ekologickom poľnohospo-
dárstve a agroenvironmentálnych schémach. K ochrane 
prispievajú v rámci fokusovej oblasti 4B aj opatrenia orien-
tované na investície do prevencie a obnovy poškodených 
lesov a zlepšovania lesných ekosystémov a lesnícko-envi-
ronmentálne podpory. Obsahom programu je aj podpora 
vzdelávacích a poradenských služieb zameraných na zlep-
šenie hospodárenia s vodou v pôdohospodárstve, plnenie 
požiadaviek krížového plnenia (CC), ako aj podpora spo-
lupráce v environmentálnych projektoch.

FO-4C) Predchádzanie erózii pôdy a zlepšenie jej 
obhospodarovania

Dôležitými predpokladmi pre úrodnosť pôdy je dostatočný 
obsah organických látok, ako aj protierózna ochrana zabezpe-
čujúca ochranu pôdy. V snahe o účinnejšiu ochranu pôdy a 
zachovanie jej úrodnosti (potreba č.8 „Zabezpečenie ochrany 
pôdy pred degradáciou a zachovanie kvality vôd“) budú 
podporované na poľnohospodárskej pôde agrotechnické 
opatrenia zamerané na ochranu pred degradáciou pôdy a na 
zlepšenie kvality a úrodnosti pôdy (opatrenia podporujúce 
obsah humusu a také ktoré sú šetrné voči pôde, ďalej vytvára-
nie stimulov na zachovávanie TTP). K zvyšovaniu humusu v 
pôde prispeje aj ekologické poľnohospodárstvo, prostredníc-
tvom ktorého sa zlepší celkové obhospodarovanie pôdy. Ďalej 
budú podporované pilotné projekty zamerané na zaradenie 
opustených pôvodných TTP späť do užívania, čo bude pri-
spievať k cieľu FO 4C. Na ochranu pred prírodnými rizikami 
budú vybudované spoločné zariadenia z Projektov pozem-
kových úprav, ktoré prispejú k zamedzeniu erózii, vylepšeniu 
vodného režimu v krajine a zvýšeniu jej ekologickej stability. 
V oblasti protieróznej ochrany pôdy v lesoch sa fokusová 
oblasť 4C zameria na realizáciu šetrných foriem hospodárenia 
v lesných ekosystémoch, ktoré vedú k zmierňovaniu erózneho 
tlaku na obnovu lesného potenciálu poškodeného požiarmi 
a inými prírodnými katastrofami vrátane škodcov, chorôb a 
katastrofických udalostí a javov súvisiacich so zmenou klímy 
ako aj na obnovu a rozvoj ochrannej infraštruktúry. To má 
prispieť k zvýšeniu stability ochrannej funkcie lesov. Ďalej 
bude podporené vypracovanie a využitie plánov lesného 
hospodárstva v LH na zabezpečenie trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov. Ochrana proti degradácii pôdy vrá-
tane starostlivosti o TTP a lesy, sa nezaobíde bez aktívneho 
poradenstva, vzdelávania (zameraného hlavne na CC) a 
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šírenia dobrej praxe v tejto oblasti.

FO-5C) Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných 
zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov 
a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky

Vytvorená synergia medzi navrhovanými opatreniami v 
FO 5C prispeje k riešeniu potreby č.10 - Zvýšiť energetickú 
efektívnosť a zvýšenie podielu využívania OZE. zvýšenie 
podielu využívania OZE. Vzájomná kombinácia všetkých 
zahrnutých opatrení a podopatrení vytvára kombinovaný 
efekt prispievajúci k plneniu špecifického cieľa 5C. FO 
5C bude má vedľajší vplyv aj na ostatné fokusové oblasti 
programu, treba očakávať pozitívne efekty v oblasti kon-
kurencieschopnosti a všeobecného rozvoja vidieckych 
regiónov. Produkcia biomasy bude podporená prostredníc-
tvom podpory založenia porastov rýchlorastúcich drevín. 
V rámci toho istého opatrenia sa budú podporovať investí-
cie do výroby, spracovania a využívania OZE, pričom 
všetku vyrobenú energiu spotrebuje podporený podnik na 
vlastnú činnosť. Ďalej budú podporené investície na budo-
vanie zariadení na energetické využívanie solárnej energie, 
veternej energie, vodnej energie a biomasy. K riešeniu 
potreby č.10 prispejú aj projekty spolupráce, ktoré umož-
nia spojenie viacerých subjektov v oblasti tvorby a využitia 
OZE a poľnohospodárov a tým aplikovať najnovšie inova-
tívne postupy pri využití OZE. Prostredníctvom podpory 
sa doplnkovo zabezpečí školenie poľnohospodárov, ktorí 
budú mať záujem o OZE. Uvedené opatrenia prispievajú 
k adaptácii na klimatické zmeny a znižujú záťaž na životné 
prostredie.

FO-5E) Podpora zachovania a sekvestrácie oxidu uhliči-
tého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve

K riešeniu potreby č.11 „Eliminácia dopadov a adaptácia 
pôdohospodárstva na zmeny klímy“ prispejú opatrenia, 
ktoré sú primárne programované v priorite 4 ale zároveň 
majú priamy vplyv aj na cieľ FO 5E. Na zlepšenie odolnosti 
a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov budú v 
rámci podporené investície do i.) umelej obnovy a výchovy 
ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä 
cielenou podsadbou zameranou na zmenu drevinovej 
skladby ii.) budovania a obnovy občianskej a poznávacej 
infraštruktúry v lesných ekosystémoch zlepšenie vekovej 
a drevinovej štruktúry lesa a iii.) zlepšenia hniezdnych 
príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodi-
verzitu lesných ekosystémov. Zlepšená odolnosť a zvýšenie 
ekologickej stability lesných ekosystémov prispeje k zabrá-
neniu uvoľňovania uhlíka. K zachovaniu sekvestrácie CO2 

prispeje aj udržanie zalesnenej poľnohospodárskej pôdy, 
ktorej zalesnenie bolo podporené v predchádzajúcich 
programových obdobiach (2004-2006 a 2007-2013). K cie-
ľovému ukazovateľu fokusovej oblasti 5E budú prispievať 
agroenvironmentálno-klimatické opatrenia, ktoré plošne 
zmierňujú eróziu a zabraňujú odbúravaniu zásob uhlíka 
z pôdy (zabezpečenie vegetačného pokryvu prostred-
níctvom podpory biotiopov TP). Ku správnej realizácii 
oboch opatrení je potrebné pre prijímateľov zabezpečiť 
transfer informácií a znalostí, ako aj cielené poradenstvo 
podporené finančne a zamerané na postupy hospodárenia 
zabezpečujúce sekvestráciu uhlíka.
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Tríbečsko-Inovecký 
región

• • • • • • • •
Nitriansko • • • • • • • • •
Tríbečsko-Požitavský 
región

• • • • • • • •
Šaliansky región • • • • • • • • •
Tekov • • • • • • • • •
Dolnohronský región • • • • • • •
Poiplie • • • • • • •
Región Šurian a 
Nových Zámkov

• • • • • • • • •
Štúrovsko • • • • • • •
Žitný ostrov • • • • • • • • •

Zdroj: RIÚS 2014 - 2020

Príloha 7 Územné investičné jednotky LAU 2 v NSK 2014 - 2020
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Zdroj: CORINE Land Cover (2012)
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Mapa č. 6 Počet obyvateľov vidieka NSK v roku 2014

Mapa č. 7 Zmeny počtu obyvateľov v okresoch vidieka NSK počas obdobia 2010 – 2014
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Mapa č. 8 Migrácia obyvateľstva vidieka NSK v roku 2014

Mapa č. 9 Celkový pohyb obyvateľstva vidieka NSK v roku 2014
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Mapa č. 12 Nezamestnanosť vidieka NSK v roku 2014

Mapa č. 13 Vývoj nezamestnanosti v okresoch vidieka NSK
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Zdroj: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja (2015)
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Mapa č. 15 Mestá a ich suburbánne zóny v NSK
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Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia (2015)
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Mapa č. 17 Navrhované chránené vtáčie územia v NSK
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Mapa č. 20 Zapojenie obcí na verejné vodovody v NSK

Mapa č. 21 Geotermálne vrty a minerálne pramene v NSK
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Zdroj: Atlas krajiny SR (2002)

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(!(
!(

!(
!( !(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

Zlaté
Moravce

Komárno

Levice

Nitra

Nové
Zámky

Šaľa

Topoľčany

Mapa zdrojov a využiteľnosti podzemných vôd v Nitrianskom
samosprávnom kraji

0 20 40 60
km

Õ«Ó
S

Legenda

hranica NSK

hranica okresu

hranica KÚ

Využiteľné množstvo podzemných vôd
v hydrogeologickom rajóne [l.s-1.km-2]

< 0,20

0,20 - 0,49

0,50 - 0,99

1,00 - 1,99

2,00 - 4,99

5,00 - 9,99

> 9,99

Odber podzemnej vody
!( prameň
!( studňa

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

Mapa č. 22 Zdroje a využiteľnosť podzemných vôd v NSK
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Mapa č. 23 Využite poľnohospodárskej pôdy v okresoch NSK

Mapa č. 24 Zmeny využitia poľnohospodárskej pôdy v okresoch NSK počas obdobia 
2010 – 2014



98 www.unsk.sk

Stratégia rozvoja vidieka – NSK  |  2016 – 2022

Zdroj: Atlas krajiny SR (2002)
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Mapa č. 25 Mapa pôdnych typov v Nitrianskom samosprávnom kraji
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Zdroj: Environmentálna regionalizácia SR (2010)
          SHMÚ, Databáza REZZO, NEIS (2013)
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Zdroj: Atlas krajiny SR (2002)
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Mapa č. 31A, 31B, 31C Kaštiele, hrady, zámky, múzeá a sakrálne objekty na vidieku NSK
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Õ«Ó
S

1 Kostol Panny Márie s Rotundou dvanástich apoštolov v Bíni

2 Kostol sv. Mikuláša, biskupa v sazdiciach

3 Kostol reformovanej cirkvi v Kalinčiakove

4 Kostol sv. Juraja, mučeníka v Kostoľanoch pod Tríbečom

5 Kostol sv. Štefana, kráľa v Kolíňanoch

6 Kostol Panny Márie Nanebovzatej v Diakovciach

7 Diecézne múzeum v Nitre

8 Katedrála sv. Emeráma v Nitre

9 Kostol sv. Michala Archanjela v Dražovciach

10 Rotunda sv. Juraja pod Marhátom v Nitrianskej Blatnici

Významné sakrálne pamiatky

Mapa č. 33 Regionálna typológia priečelia na vidieku NSK
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Mapa vývoja počtu návštevníkov okresov NSK
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Zdroj: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja (2015)
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Zdroj: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja (2015)
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Mapa č. 34 Regióny cestovného ruchu v NSK

Mapa č. 35 Vývoj počtu návštevníkov v okresoch vidieka NSK počas obdobia 2009 – 2013
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Zdroj: Regionálna integrovaná územná stratégia (2015)
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Mapa č. 37 Územné investičné jednotky LAU 2 v NSK 2014 - 2020
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