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VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2021 

 

Klaster regionálneho rozvoja (ďalej len KRR) je nezisková organizácia, dobrovoľné záujmové združenie 

právnických osôb. Združuje členov a partnerov z verejného, súkromného aj III. sektora. Výročná správa 

predstavuje pôsobenie KRR  a aktivity zrealizované v roku 2021.  

 

Štruktúra výročnej správy: 

1. Orgány KRR 
2. Členská základňa 
3. Financovanie KRR 
4. Aktivity KRR v jednotlivých oblastiach 
5. Záver 

 

1. Orgány KRR 
 

V roku 2021 pôsobili v KRR orgány spoločnosti ustanovené v zmysle platných STANOV združenia. Počas 

roka neprišlo k žiadnym zmenám v personálnej štruktúre orgánov. Výročná správa uvádza stav 

k 31.12.2021: 

 

Správna rada:  Štefan Murárik, predseda SR 

   Jozef Palla, člen SR 

   Miroslav Solčány, člen SR 

   Marko Semeš, člen SR 

 

Výkonný riaditeľ: Marek Turanský 

 

V priebehu roka 2021 sa konalo oficiálne zasadanie Správnej rady KRR štyri krát a to mesiacoch marec, 

máj, september a december. Situáciu tak ako v predchádzajúcom roku komplikovala pandémia 

súvisiaca s ochorením COVID-19, ktorá obmedzovala možnosti stretávania sa.  V roku 2021 sa nám však 
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napriek tomu podarilo zrealizovať Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo v Dolnej Krupej 24.9.2021. 

Komunikácia členov klastra a takisto komunikácia členov Správnej rady sa okrem toho realizovala 

predovšetkým prostredníctvom telefonických hovorov a takisto s využitím on-line komunikačných 

nástrojov ako Whats-up, Zoom, Skype, či MS Teams ale napriek pandémii sa nám podarilo uskutočniť 

aj množstvo osobných stretnutí, či už v sídle klastra ale aj u viacerých členov a partnerov klastra, čo 

považujeme za mimoriadne dôležité a prospešné.  

Môžeme skonštatovať, že oproti roku 2020 sa činnosť KRR v roku 2021, najmä čo sa týka interaktivity 

s členskou základňou výrazne zlepšila, začali sa formovať základy pracovných skupín pre riešenie 

spoločných tém a vo výraznej miere sme sa posunuli aj v implementácii projektov.  

2. Členská základňa 
 

V roku 2021 prišlo k zmene STANOV, čo prinieslo niekoľko zásadných zmien. O zmene stanov rozhodla 

na májovom zasadnutí Správna rada KRR a v septembri zmenu odobrilo Valné zhromaždenie v Dolnej 

Krupej. Okresný úrad v Trnave potvrdil zmenu stanov 18.10.2021. Najpodstatnejšou zmenou je iná 

štrukturalizácia členskej základne, pričom zostalo rozdelenie na stálych (riadnych), pridružených členov 

a sympatizujúcich členov avšak pribudlo vážené hlasovanie, pričom stáli členovia získali na Valnom 

zhromaždení váhu 2 hlasy a pridružení 1 hlas za každého člena Valného zhromaždenia. Sympatizujúci 

členovia nemajú hlasovacie právo, posilnila sa však ich možnosť podieľať sa na aktivitách KRR. 

Vzhľadom na skúsenosti s pandemického obdobia pribudla do stanov možnosť uskutočňovať rokovania 

orgánov KRR elektronickou formou.  

Správna rada na svojom decembrovom zasadnutí zároveň rozhodla, že pre stabilizáciu členskej 

základne, a súlade s novým článkom 4.5 aktuálnych stanov majú členovia možnosť požiadať 

o započítania jedného uhradeného členského príspevku na dva roky – pre rok 2021 a 2022  a v zmysle 

uhradeného členského príspevku sa ku koncu roka 2022 stabilizuje definitívne počet stálych 

a pridružených členov. Dovtedy sa môže status členstva spravovať novými stanovami alebo 

predchádzajúcim statusov – v prípade sporu takým statusom, ktorý je pre člena výhodnejší. Táto 

skutočnosť nevylučuje dobrovoľnosť uhradenie členského príspevku v každom roku. V súlade 

s uvedenými skutočnosťami očakávame zásadné zmeny v štruktúre členskej základne k 31.12.2022.  

Môžeme skonštatovať, že aktuálny počet členov klastra k času vydania tejto výročnej správy 

(10.07.2021) je 79, z toho podľa nových stanov prechodne  v roku 2022 majú všetci priznané 

hlasovacie právo – z toho 32 riadnych  členov (po 2 hlasy)  a 47 pridružených (po jednom hlase), pričom 

aktuálny stav odráža zmeny v tom, že časť pôvodnej členskej základe bola vyradená a boli nahradení 

novými členmi. Aktuálny stav odsúhlasí na najbližšom zasadnutí Správna rada.    

Môžeme konštatovať, že väčšina členov klastra uhradila členské príspevky pre rok 2021 podľa nových 

stanov. 

 

 



Klaster regionálneho rozvoja  

Mikovíniho 217/4, P.O.BOX 138,   

917 01 Trnava 

IČO: 37 840 371   

DIČ: 2023 029 525  

 

 
 

3. Financovanie KRR  
 

KRR svoju činnosť zabezpečuje viac zdrojovým financovaním, najmä projektovej činnosti a iných 

príjmov a to aj vlastnej činnosti. V roku 2021  KRR pokračoval v transformačnom procese na prechod 

k projektovo orientovanej organizácii s plánom postupne zvyšovať podiel financovania z projektov 

a vlastnej činnosti. Môžeme skonštatovať, že uvedený cieľ sa darilo napĺňať,  čo je vidno aj 

v ekonomických ukazovateľoch organizácie.  

V aktivitách združenia zohralo významnú úlohu aj obnovenie členských príspevkov.  

Základné ekonomické ukazovatele roku 2021:  

Prijaté celkové výnosy  za rok 2021: 336.459,28 EUR 

Náklady celkové 2021: 308.720,05 EUR 

Hospodársky výsledok:  27.739,23  EUR  (26.430,87 EUR po zdanení) 

Z toho zdaňovaná časť: 8.722,41 EUR (zaplatená daň 1.308,36 EUR = 15%) 

4. Aktivity KRR v roku 2021 
 

Aktivity roku 2021 boli ešte značne obmedzené pandemickou situáciou súvisiacou s COVID-19. Napriek 

tomu sa nám podarilo pokračovať úspešne v implementácii projektov ale aj realizácii vlastných aktivít, 

či účasti na iných podujatiach. Začiatok roka bol pandémiou ovplyvnený najviac. Tento čas sme využili 

na pokračovanie v príprave aktivít projektov a hodnoteniu končiaceho certifikačného cyklu klastra 

z roku 2019 a príprave na novú certifikáciu 2021 s cieľom obhájiť udržanie bronzového certifikátu 

excelentnosti. V tomto čase sa uskutočnilo niekoľko desiatok on-line meetingov s členmi, partnermi 

ale aj zopár osobných stretnutí sprevádzaných prísnejšími obmedzeniami.   

Administratíva a chod organizácie 

Okrem iného KRR zabezpečoval počas celého roka bežný chod kancelárie a činnosť organizácie ako 

takej, čo bolo spojené s uskutočňovaním bežných prevádzkových vecí. Takisto bola zabezpečovaná 

príprava a komunikácia členov Správnej rady ako aj iných členov KRR, predovšetkým telefonicky a on-

line na rôznych platformách. KRR aj v roku 2021 zabezpečoval splnenie povinností potrebných pre 

udržiavanie registrácie v zákonnom registri Partnerov verejného sektora a pripravil doklady potrebné 

pre uskutočnenie účtovného auditu za rok 2021.   

Vylepšenie webovej stránky klastra 

Pre zvýšenie informovanosti členskej základne aj návštevníkov webu KRR a zvýšenie publicity sme 

spustili novú webovú stránku krr.sk, ktorá dostala nový dizajn aj funkcionality. Na webe je pravidelne 

aktualizovaná rubrika „novinky“, pribudol kalendár aj anglická verzia stránky.   
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Obhájenie BRONZE LABEL certifikácie excelentnosti 

V decembri 2019 Klaster regionálneho rozvoja získal bronzový certifikát v certifikačnom procese 

European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) so sídlom v Berlíne. Certifikát je platný na dva roky 

a preto bolo potrebné v roku 2021 opätovne prejsť procesom certifikácie, čo sa nám podarilo. KRR tak 

splnil cieľ a obhájil certifikát excelentnosti na ďalšie dva roky.  Zároveň sme v roku 2021 splnili 

podmienky pre vstup do Európskej klastrovej aliancie.  

ITF SlovakiaTOUR   

Toto tradičné podujatie, na ktoré sme boli pripravení bolo nakoniec pre pandemickú situáciu zrušené.  

 

Cyklopodujatie Spoznaj Mikroregión 11 PLUS na kolesách v roku 2021 až tri krát 

Aj v roku 2021 ako v predchádzajúcich ročníkoch sme zabezpečovali podporu tvorby obsahu a digitálne 

nástroje pre nášho člena Mikroregión 11 PLUS na cyklopodujatiach – 2x v jarnom a 1x jesennom okruhu 

„Spoznaj mikroregión na kolesách“. Jarné okruhy sa uskutočnili 19. júna so štartom v Cíferi – Páci,  

pokračoval cez obec Cífer, ďalej jeho miestnu časť Jarnú, obce Jablonec, Báhoň, Igram, Kaplnu, Čataj, 

Veľký Grob, Pusté Úľany, Pavlice, Voderady a Slovenskú Novú Ves a druhý 26. júna so zapojením južnej 

časti mikroregiónu a nových členských obcí Jelka a Jánovce, pričom obec Jelka je aj členom KRR.  

Jesenný okruh 11. septembra viedol severnou a strednou častou Mikroregiónu 11 PLUS.  

Cyklistický maratón Zeleneč 

V roku 2021 sme podporili aj ďalšie nové formáty cyklistických podujatí, napríklad Cyklistický maratón 

Zeleneč, ktorého sa uskutočnil III. ročník a ktorý sa konal 21. augusta 2021.. V tomto ročníku bol KRR 

spoluorganizátor. Sme radi, že podujatie bolo veľmi úspešné, vzhľadom k aktuálnym pandemickým 

opatreniam. 

Okolo Slovenska a Energia na kolesách 

Výnimočným podujatím, do ktorého sa KRR zapojil v roku 2021 boli cyklistické preteky OKOLO 

SLOVENKSKA a sprievodné podujatie Energia na kolesách.  

Na najväčšej cyklistickej udalosti tohto roku “Okolo Slovenska”, ktoré sa konalo 15.9-19.9 s trasou z 

Košíc do Trnavy a sprievodného podujatia “Energia na Kolesách” sa klaster s asistenciou GoSlovakia 

zúčastnil vo všetkých štartovacích ako aj koncových mestách. Cieľom bola propagácia digitálnych 

okruhov pre verejnosť v štartovacích respektíve koncových mestách, ktoré boli dodané na akciu 

“Energia na Kolesách”. Okruhy boli k dispozícií na podstránke platformy GoSlovakia, a po odjazdení 

boli pretekári začlenení do súťaže o zaujímavé ceny. 

V rámci podujatia “Energia na Kolesách” vytvoril KRR v spolupráci s GoSlovakia.sk interaktívnu 

platformu, na ktorej boli k dispozícii zoznamy cyklistických okruhov pre verejnosť v jednotlivých 

mestách, v ktorých sa akcia uskutočnila a taktiež digitálna hra o Slovensku. Okruhy je možné absolvovať 

v mestách Košice, Spišské Podhradie, Dolný Kubín, Považská Bystrica, Trenčianske Teplice a Trnava. V 

rámci podpory podujatia sme vytvorili niekoľko desiatok bodov POI (point of interest) na jednotlivých 
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etapách. Zároveň sme mestám na trase odovzdali tabule, aby ich umiestnili v blízkosti bodov, ktoré 

popisujú. KRR zrealizoval počas podujatia Okolo Slovenska sériu animačných podujatí v etapových 

mestách s prezentáciou KRR. Uvedené formáty máme záujem ponúknuť a v budúcich ročníkoch.   

Klaster DAYs a sprievodné podujatia  

V júni 2021 KRR predstavil nový formát aktivít na podporu rozvoja regiónu s názvom Klaster Days. Prvý 

z formátov sa uskutočnil v Cíferi, kde mali možnosť rodičia s deťmi objavovať históriu obce a regiónu, 

objavovať pripravené body záujmu s vedomostnou hrou a súťažami a turistickým pochodom. Podujatie 

sprevádzal Maskot ŤUKY, ktorý sa v rámci prípravy na animačné aktivity KLASTER DAYS zastavil 

nečakane aj Materskej škole v Cíferi. Táto nečakaná návšteva okamžite vyvolala nadšenie detí ale aj 

pedagógov a ďalších zamestnancov. Toto nadšenie sprevádza odvtedy aj ďalšie KRR aktivity kam s nami 

ŤUKI chodí. ŤUKIHO využívame v rámci spolupráce s našim technologickým partnerom Slovak Telekom.  

Ďalší formát Klaster DAYs sme realizovali v septembri a bol venovaný technológiám. Podujatie sa 

uskutočnilo v nadväznosti na Valné zhromaždenie v Dolnej Krupej, pričom sa ho zúčastnili viacerí 

technologickí partneri, medzi inými SWAN, Slovak Telekom, Konica – Minolta a ďalší. Jeho súčasťou sa 

stal aj informačný seminár, ktorý sa niesol v znamení  “smart riešení pre regióny”. Počas seminára KRR 

ale aj jeho členovia a partneri predstavili riešenia  a možnosti  “Zapojenia prvkov kreatívneho priemyslu 

do propagácie regiónov”.  

Digitalizácia bodov záujmu – v roku 2021 sme zdigitalizovali viac ako 1000 POI 

Digitalizácia a digitálne zručnosti sú jednými z prioritných úloh a oblastí, pred ktorými stojíme. Klaster 

regionálneho rozvoja prijal digitalizáciu ako výzvu a v rámci svojich možností sa snažíme byť 

nápomocní všade tam, kde je to možné. Keďže pôvodný klaster bol orientovaný v podstatnej miere 

na podporu turizmu a cestovného ruchu, máme pomerne blízko práve k tejto oblasti. Preto nám 

príde zmysluplné, že práve tu budeme nápomocní najviac. Aktívne sa podieľame na tvorbe 

digitálneho obsahu pre platformu goslovakia.sk, ktorá inovatívnym spôsobom sprístupňuje 

informácie o bodoch záujmu, ktoré z anglického označenia point of interest označujeme ako POI. 

Vytvorili sme unikátny interaktívny systém, máme k dispozícii a sprístupňujeme údaje o jednotlivých 

bodoch cez web a mobilné aplikácie. Sme otvorení každej spolupráci a postupne tak vlastnými silami 

ako aj za pomoci partnerov dopĺňame ďalšie a ďalšie údaje. K dispozícii je digitálna interaktívna 

mapa, podpora článkov a diskusií, prvky virtuálnej reality a množstvo ďalších funkcií. Digitalizáciu 

realizujeme aj prostredníctvom účasti v rôznych projektoch. Len za rok 2021 sme zdigitalizovali viac 

ako 1000 bodov v niekoľkých projektoch. Vybrané zdigitalizované body sú označené aj lokálne na 

mieste tabuľami s QR kódmi, ktoré po zosnímaní mobilným zariadením zobrazia informácie priamo v 

chytrej platforme. Údaje sú prepojené systémovo na podujatia v okolí, dostupných regionálnych 

výrobcov, umožňujú vytváranie lokálnej ponuky sieťovania lokálnych a regionálnych partnerov a 

množstvo iného. 

Stolové kalendáre na Kalendárny rok 2022 

Mikroregión 11 PLUS s podporou Klastra regionálneho rozvoja (KRR) vytvoril stolové kalendáre na 
kalendárny rok 2022. Snahou kalendára je predstaviť niektoré sakrálne objekty, nachádzajúce sa na 
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území obcí, ktoré patria do záujmového združenia obcí Mikroregión 11 PLUS. KRR v roku 2021 
poskytol prostriedky na obnovu viacerých sakrálnych objektov vo niekoľkých obciach 
mikroregiónu.  Sme radi, že príprava a vydanie stolového kalendára  pomôže sprostredkovať  pekné 
fotografie a informácie o sakrálnych pamiatkach. Kalendár je doplnený QR kódmi pri jednotlivých 
fotografiách, cez ktoré sa záujemca môže prostredníctvom mobilných zariadení dostať do databázy 
goslovakia.sk, a môže získať o zobrazených objektoch viac informácií.  

Spolupráca s “Máš vedieť” 

Jedna z podporených aktivít, ktorú sme realizovali v roku 2021 bola aj  spolupráca na kreatívnom 
projekte “Máš vedieť”, ktorý je zameraný na live kvízy, ktoré sú moderované online. Súčasťou online 
moderovania boli aj známi hostia, ktorí prinášajú prestíž a humor. Niektoré z cien sme ponúkli do 
súťaže aj my, čím sme chceli ešte viac zatraktívniť tento kreatívny projekt. Počas podporených častí 
bol KRR uvedený ako partner projektu.  

Projektové aktivity KRR 

Program ERASMUS + “Flexible up-skilling pathways for professionals in the field of tourism” 

(Flexitour project)  implementoval KRR počas celého roka 2021. Nadviazali sme na aktivity z roku 2020 

a pokračovali v rozpracovaní ďalších intelektuálnych výstupoch projektu ako aj v jeho manažovaní. 

Niektoré aktivity, najmä nadnárodné stretnutia, ktoré boli naplánované sa nemohli pre COVID-19 

uskutočniť.  V rámci projektu sú partneri zo Španielska, Grécka, Talianska a Slovenska. Asociovaným 

partnerom je aj Mikroregión 11 PLUS.  

 

Projekt mal  za úlohu vyvinúť a implementovať vzdelávacie moduly,  pre pracujúcich s agendou 

cestovného ruchu, pre ktorých sú v rámci projektu vyvíjané špecifické moduly počas intelektuálnych 

výstupov projektu, pričom vzdelávanie je určená jednak pre profesionálov v cestovnom ruchu, 

a v druhej línii pre pracovníkov samospráv, ktorý v časti svojej agendy pracujú s možnosťami rozvoja 

cestovného, chceli by si rozšíriť svoje obzory, praktické zručnosti, prípadne výmenu informácií zo 

zahraničnými partnermi.  

Sekundárnym zmyslom projektu bolo zviditeľňovanie partnerov doma aj v zahraničí. Bola aj možnosťou 

realizovať nadnárodné stretnutia a prezentácie, čo sa v predchádzajúcom roku  nepodarilo ale v roku 

2021 áno. Uskutočnili sa nadnárodné projektové stretnutia na Slovensku aj v Španielsku.  Projekt má 

stránku projektového partnerstva flexitourproject.eu, kde je možné dozvedieť sa viac informácií. 

Predpokladané ukončenie projektu bolo v novembri 2021j, čo sa aj podarilo dodržať a aktivity projektu 

boli zavŕšené podaním Záverečnej monitorovacej správy. Po doplnení požiadaviek zo strany Agentúry 

bol projekt finálne odsúhlasený a schválený na ukončenie. Aktuálne prebieha záverečné vysporiadanie 

s partnermi projektu. Môžeme skonštatovať, že projekt hodnotíme celkovo ako veľmi úspešný, 

projektové výstupy budeme určite využívať aj v ďalšej činnosti KRR a v neposlednom rade nám 

zostávajú kontakty a otvorené možnosti spolupráce so získanými medzinárodnými partnermi.  

 

 V rámci projektu sme v roku 2021 uskutočnili niekoľko prezentácií projektu Flexitour – a to v Cíferi – 

Páci dňa 12.6., kde sa konalo medzinárodné multiplikačné podujatie. Dňa 27. júla sme organizovali 

v Zelenči v Pizza Roman edukačný seminár s praktickými ukážkami využitia POI a digitalizácie pre 

pracovníkov samosprávy a malých a stredných podnikateľov. Na konci augusta a začiatkom septembra 
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sa podarilo uskutočniť nadnárodné stretnutie v španielskej Malage a finálna prezentácia projektu 

v Dolnej Krupej na Slovensku 24.9.2021.  

Vedomostná hra – Pusté Úľany 

Dňa  8.10.2021 sme mohli preveriť výsledky nášho medzinárodného projektu Flexitour v praxi. Spolu 
s deťmi piateho a deviateho ročníka ZŠ Cífer sme zrealizovali digitálno – vzdelávaciu hru v Pustých 
Úľanoch. Pomocou zdigitalizovania bodov záujmu a ich využitia mali možnosť žiaci spoznávať svoj 
región. Súčasťou boli vedomostné otázky na stanovištiach v múzeu Abrahám, sakrálnych objektoch v 
obci Pusté Úľany a následne prírodopisné a technické otázky a úlohy v Gazdovskom dvore Náš Sen. 
Projekt Flexitour vytvoril predpoklady pre výnimočnú propagáciu regionálnych zaujímavostí spojenú s 
možnosťou testovania svojich vedomostí. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé aktivity. Súčasťou podujatia 
boli aj rôzne animačné aktivity, ktoré súťažiacim slúžili na spestrenie ale zároveň aj na preverenie ich 
pozornosti či zručností. Vďaka ochote priateľov z lukostreleckého klubu Geronimo a kúzelníkovi 
Slížovi mali deti výnimočné sprievodné aktivity.  

 

Program Európa pre občanov – “Strengthening Civic Participation in the functioning of 

Intermunicipal and Intersectoral actors in Europe” (InCOOP Project). Ide o medzinárodný projekt 

výmeny skúseností o občianskej participácii na verejnom rozhodovaní a aktivitách. Projektoví partneri 

sú zo Španielska, Portugalska, Poľska, Chorvátska a Slovenska. Účelom projektu je vzájomne predstaviť 

účastníkov, regióny, zozbierať dáta o občianskej participácii na verejných veciach.  

Musíme skonštatovať, že v roku 2021 sa v tomto projekte nepodarilo dosiahnuť plánovaný progres. 

Projektové aktivity sú úzko naviazané na personálne interakcie a tie sa žiaľ  v pandemických 

podmienkach nedali realizovať. Preferovali sme odloženie aktivít na čas po pandémii a v čase písania 

tejto výročnej správy (júl 2022) môžeme naznačiť, že všetky aktivity sme dobehli v roku 2022, čo nás 

veľmi teší.  

Napriek všetkému sa nám v roku 2021 v rámci projektu podarilo niekoľko on-line stretnutí 

s projektovými partnermi, čím sme udržali projekt v aktívnom móde. V júni 2021 sme vydali 

dvojjazyčnú projektovú brožúrku, ktorú sme distribuovali partnerom aj verejnosti.  

 

Projekt ERASMUS +  „Maximising learners motivation, engagement and learning through 
gamification“ (MAXIMUS project) implementuje  Klaster regionálneho rozvoja realizovať celý rok  
2021 a pokračovať bude aj v roku 2022. Ide o projekt vzdelávania a neformálneho vzdelávania. 
Pomocou viacerých modulov bude vyvinutý motivačný systém pre školy – učiteľov i žiakov základných 
aj stredných škôl, ktorý umožní rozvíjať paralelne s klasickým vzdelávacím procesom tie témy, prvky 
a potreby, ktoré škola určí ako dôležité. Zároveň však hernou formou (tzv. gamifikáciou) bude žiakov 
motivovať k riešeniu zadaných úloh a modulov,  ktoré budú variabilne prispôsobiteľné pre potreby 
každej školy. Projekt má partnerov z Grécka, Španielska, Portugalska a Slovenska a to tak zo so 
zastúpením škôl ako aj vzdelávacích inštitútov, vývojárov, či špecialistov na programovanie a aplikácie.  
 
Projektové aktivity sme realizovali v roku 2021 aj v Španielsku, kde sme spolu s partnermi a ďalšími 
pozvanými hovorili o dovtedajších aktivitách a pláne postupu implementácie, vrátane uskutočnenej 
analýzy dotazníkov vzdelávacích inštitúcií a škôl. Na sklonku augusta a začiatku septembra sa podarilo 
zrealizovať  Nadnárodné projektové stretnutie v Malage. Zúčastnili sa ho všetci projektoví partneri.  
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Projekt „Digitalization as a tool for sustainable regional development – educational, environmental 

and social dimension“ (Digitalisation project) – je projekt získaný Klastrom regionálneho rozvoja 

z prostriedkov The Boeing Community Investment Fund (“BCIF”).   

V rámci projektu získaného zo zahraničného grantu sme pripravili sumár aktivít, ktorých značnú časť 

klaster zrealizuje v spolupráci s mikroregiónmi. Projekt je v súlade s cieľmi inštitucionálnej spolupráce 

a ďalšími ustanoveniami STANOV KRR.  

V rámci projektu Klaster regionálneho rozvoja zdigitalizoval v roku 2021 viac ako 500  bodov záujmu – 

najmä sakrálnych objektov, ale aj iných – najväčších zaujímavostí, prírodných, kultúrnych, historických 

.... a podobne. Časť týchto objektov bola označená aj v teréne tabuľami s QR kódom a prepojená do 

databázy goslovakia.sk – dostupnej aj v mobilných aplikáciách.  

V rámci projektu sa podarilo prispieť obciam Mikroregiónu 11 PLUS a Mikroregiónu Červenú Kameň na  

opravu niekoľko sakrálnych objektov (kaplnky, piety, kríže).  

Podľa plánu sme vytvorili aj sériu digitálnych náučných chodníkov, zrealizovali niekoľkých animačných 

podujatí, osadili prvky drobného exteriérového mobiliáru rustikálneho charakteru (lavice z guľatiny, 

cyklostojany, a podobne). Vysadili sme niekoľko desiatok vzrastlých  stromov v trasách náučných 

chodníkov. Túto aktivitu sme realizovali aj v obciach Mikroregiónu nad Holeškou. Výsadbou stromov 

sme zároveň prispeli k napĺňaniu cieľov a pôsobnosti KRR v oblasti životného prostredia. Projekt plní aj 

náučný a sociálny rozmer. Uskutočnili sme niekoľko animačných táborov pre deti, so zapojením 

znevýhodnených a marginalizovaných skupín, čím KRR napĺňa aj aktivity v sociálnej oblasti pôsobenia.  

Z čoho máme mimoriadnu radosť, je skutočnosť, že sa nám podarilo z prostriedkov projektu vytvoriť 

knižnú publikáciu o sakrálnych objektoch Mikroregiónu 11 PLUS a Červený kameň. Publikácia dostala 

názov STOPY MINULOSTI a je mimoriadne zaujímavá a aj obsahov hodnotná. Obsahuje fotografie 

všetkých sakrálnych objektov na území dvoch mikroregiónov a viaceré sú doplnené aj odkazmi na 

digitálne dáta.   

Projekt Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra „Podpora sieťovania podnikov v Klastri 
regionálneho rozvoja“ je najnovší projekt zo série schválených projektov, ktorý KRR začal realizovať 
od roku 2021 v súlade so Stratégiu klastrovej organizácie. Poskytovateľom príspevku je Ministerstvo 
hospodárstva Slovenskej republiky.  
 
Aktivity v rámci tohto projektu: 
 
Interaktívna prezentácia služieb správe 

Klaster regionálneho rozvoja v spolupráci s ďalším partnermi pripravil na 7.septembra 2021 
informačnú aktivitu pod názovom „Interaktívna prezentácia služieb správe“, ktorá sa uskutočnila v 
Bowling National Centrum na Turbínovej ulici č. 1 v Bratislav. Klaster regionálneho rozvoja tam 
prezentoval pripravovaný „Projekt spolupráce klastrov“, ktorý by mohol byť spoločnou prezentačnou 
platformou aktivít viacerých klastrov a mohol by integrovať informácie z niekoľkých súčasných 
portálov ako napríklad ecoportal.site, sluzbysprave.sk, či databázy goslovakia.sk. Cieľom je vytvoriť 
jednotnú platformu, na ktorej by mohla bežať aktualizovaná ponuka tovarov a služieb, či inovatívnych 
riešení členov a partnerov klastrov. Táto ponuka môže byť následne zjednotená na báze dostupnosti 
cez „klubovú alebo zľavovú kartu“. 
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Odborno–vzdelávacie podujatie v Malage, Španielsko 

Odborno-vzdelávacie podujatie sa uskutočnilo dňa 3. septembra, 2021 v priestoroch vzdelávacieho 
strediska spoločnosti Cesur, člena skupiny Coremsa. Na stretnutí sme stihli prehliadku nie len 
priestorov vzdelávacieho strediska Cesur, ich učební praktického vzdelávania a inovatívnych 
technických odborov, ale mali sme aj možnosť navštíviť technologický park v Malage. Počas stretnutia 
prebehla rovnako aj diskusia k obsahu pripravovaného Memoranda o spolupráci medzi Klastrom 
regionálneho rozvoja a Grupo Coremsa – Andalusian Technology Park ako podpora vytvárania 
prepojení a synergií medzi aktérmi v rámci medzinárodnej spolupráce a v medzinárodných 
projektoch.  

Digitálny vedomostný kvíz 

Klaster regionálneho rozvoja dlhodobo podporuje digitalizáciu regiónov a tentokrát sme pripravili v 
spolupráci s  ďalšími partnermi a členmi klastra aj vedomostný kvíz a cyklookruhy pre Energia na 
kolesách. Viac sa môžete dozvedieť na: energianakolesach.goslovakia.sk.  
Väčšina projektových aktivít sa rozbehne v roku 2022.  
 
Výstava s prvkami kreatívnej priemyslu 
 
Zúčastnili sme sa aj malej Medzinárodnej výstavy s prvkami kreatívnych remeselných výrobkov, 
výmeny skúseností moderného cestovného ruchu za účasti partnerov z Francúzska, Chorvátska a ČR 
organizovanej v Ratíškoviciach na Morave dňa 28.10.2021 ako súčasti iného medzinárodného projektu. 
 
Informačné aktivity a stretnutia 
 
Zralizovali sme aj sériu informačných aktivít, na ktorých sme predstavili podstatu projektu „Podpora 
sieťovania podnikov v Klastri regionálneho rozvoja“, pričom sme zároveň prezentovali aj aktivity 
aktuálnych členov KRR a možnosti využívania nástrojov vytvorených v projektoch KRR.  
 
Aktivita "Karavany" Rybníky Opatovce " "Moderný turizmus s digitálnymi aplikáciami  Go camping" 
29.5.2021 
Aktivita "Pác Kúpalisko" -  "zapojenie prvkov kreatívneho priemyslu do propagácie regiónu" 
/označovanie bodov záujmu, náučné trasy" - pre širokú odbornú verejnosť – 12.6.2021 
Aktivity "Dolná Krupá" -  "zapojenie prvkov kreatívneho priemyslu do propagácie regiónu"  - pre členov 
a partnerov KRR  
Informačné stretnutie  a príprava projektu v oblasti výskumu, vývoja inovácií s členmi KRR Smart Cities 
Klub  a i+inovation, s.r.o., Bratislava 
Pracovné stretnutie zástupcov klastrov v Nitre na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPÚ 
k téme regionálnych centier obehového hospodárstva 
 

 
Nové projekty  

V roku 2021 sme podávali aj 1 nový medzinárodný projekt, kde sme vystupovali ako hlavný projektový 
partner a v jednom sme boli ako zahraničný partner.  
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Erasmus + 

V rámci novej výzvy vypísanej programom Erasmus +, ktorá sa orientuje na digitalizaciu a zvýšenie 

fyzickej aktivity v športe sme podali nový projekt. Cieľ projektu je vytvoriť inteligentný a inovatívny 

softvér, ktorý pomôže športovým klubom s riešením viacerých problémov, ktoré predstavujú zápisky a 

manuálna práca, veríme, že povedomie o športe sa zvýši, a preto dôjde k integrácii nových členov. 

Všeobecnými cieľmi je digitalizácia športového sektora, prispôsobenie tejto platformy masívnym 

športovým klubom, zvýšenie počtu hráčov, čím by sa zvýšili aj pohybové aktivity. Projekt bol 

vyhodnotený až v roku 2022, žiaľ do úspešného pridelenia grantu nám chýbali 2 body. (pri 100 bodovej 

maximálnej stupnici to bolo tesné, ale sme stotožnení s tým, že hranica vždy niekde musí byť 

a pokúsime sa o nové výzvy) 

zaPOIsa.sk  

Vytvorili sme základy nového vlastného projektu na podporu rozvoja regiónov, princípov spolupráce 

a dobrovoľníctva. Ide o kreatívny projekt, ktorý bol ku koncu roka 2021 v príprave a jeho aktivity 

predstavíme v roku 2022. 

 

Inštitucionálna spolupráca 

Únia klastrov Slovenska – aj v roku 2021 pokračovali aktivity spojené s členstvom KRR v Únii klastrov 

Slovenska. KRR sa v zastúpení riaditeľom KRR zúčastnil rokovania Valného zhromaždenia, viacerých on-

line aktivít a pripomienkových konaní realizovaných a zabezpečovaných Úniou klastrov Slovenska. 

Opäť oceňujeme vynikajúcu spoluprácu. 

SIEA (Slovenská Inovačná a energetická Agentúra) je podporným partnerom klastrovej politiky na 

Slovensku.  V roku 2021 sme s ich podporou obhájili bronzový certikát excelentnosti a zúčastnili 

niekoľkých zaujímavých podujatí, ako napríklad Klastrový deň v SIEA. 

Smart Cities KLUB 

Aj v priebehu roka 2021 prebehli stretnutia a výmeny skúseností medzi predstaviteľmi KRR a Smart 

Cities Klub-om. Podpísali sme aj Memorandum o spolupráci a začali pracovať na niekoľkých spoločných 

projektových zámeroch.  

Memorandá o spolupráci 

Podarilo sa nám podpísať aj niekoľko Memoránd o spolupráci s významnými partnermi – napr. SWAN, 

Slovak Telekom, Konica-Minolta, Smart Cities Klub, a španielsky partner CESUR.  

Klaster regionálneho Rozvoja (KRR) pokračuje v aktívnom zapájaní nových partnerov, ktorých účasť a 
partnerstvo s KRR môže priniesť jeho členom nové zaujímavé výhody.  
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5. Záver: 
 
 
 
V období roka 2021 mal Klaster regionálneho rozvoja  riadne ustanovené všetky orgány spoločnosti. 

Správna rada rokovala operatívne podľa a zasadal 4 krát na riadnom stretnutí.  Valné zhromaždenie sa 

uskutočnilo jeden krát v súlade so stanovami, ktoré sa v roku 2021 menili a dopĺňali. V členskej základni 

prišlo k niekoľkým zmenám. Boli vyradení členovia, ktorí dlhodobo vykazovali pasivitu. Ďalší v zmysle 

nových stanov získali ako pridružený členovia – prechodne pre rok 2022 hlasovacie právo s jedným 

hlasom na Valnom zhromaždení, čím chceme zabezpečiť väčšiu angažovanosť a participáciu členskej 

základne na rozhodovaní a aktivitách KRR. Počet členov ku dňu výročnej správy (10.7.2022) je totožný 

s počtom predchádzajúceho roka.  

Výrazne sa však zvýšila aktivita riadnych členov, čo sa odzrkadlilo aj v počte a kvalite aktivít, ktoré 

klaster priamo organizoval alebo ktorých sa zúčastňoval a to na Slovensku ako aj v zahraničí. Dozorná 

rada sa neschádzala a preto na najbližšom Valnom zhromaždení bude podaný návrh na zmenu 

a doplnenie Dozornej rady.  

Kancelária organizácie pracovala riadne, pričom sledovala kľúčové zameranie na projektovo 

orientovanú organizáciu. O tom svedčí progres v implementácii aktuálnych projektov, obzvlášť 

s medzinárodnou účasťou, ale aj tvorba nových vlastných projektových aktivít a účasti na podujatiach.  

Značnú časť aktivít klastra vypĺňali bilaterálne stretnutia a diskusie s členmi, partnermi a potenciálnymi 

novými členmi a partnermi klastra, najmä tými, ktorí mali o aktivitu záujem. Vďaka implementácii 

projektu „Podpora sieťovania podnikov v Klastri regionálneho rozvoja“ bola vytvorená personálna 

základňa pre činnosť organizácie a podpore jej celkového fungovania.   

Klaster v roku 2021 hospodáril s dosiahnutím zisku vo výške 27.739,23 EUR, čo je mimoriadny silný 

pozitívny výsledok a to tak vďaka úspešnej implementácii projektov ale najmä členských príspevkom 

a vlastnej hospodárskej činnosti.  

Prehľad aktivít pomerne výstižne vyjadruje celá výročná správa a môžeme skonštatovať, že napriek 

pandemickej situácii Klaster regionálneho rozvoja zásadne rozvinul svoju činnosť, intenzívnejšie bola 

zapojená členská základňa do aktivít, prišli noví aktívnejší členovia, vrátane dvoch univerzít, čo je veľmi 

pozitívne. Rok 2022 bude ďalším míľnikom v rozvoji KRR, čo už vieme povedať v čase vzniku tejto 

správy.   

 

Spracoval: Marek Turanský, riaditeľ KRR 

v Trnave, 10.07. 2022 


