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1. Úvod

Rôzne spojenia, rovnaký zážitok - slogan, ktorý spája produkty Nitrianskej organizácie cestovného ruchu. 
Stali sa súčasťou destinačného manažmentu v našom meste. 

 Už 4 roky môžu obyvatelia nášho mesta vnímať, že to tu žije inak. Vďaka novým projektom a fi nanciám, 
ktoré získala Nitrianska organizácia cestovného ruchu. Turista v Nitre môže napríklad absolvovať nové 
a netradičné zážitkové sprevádzanie s nordic walking paličkami  - Striebornú turistiku nielen pre seniorov 
napr. na vrch Zobor, kde sa mu naskytne výhľad na celú Nitru. 

 Každoročne v lete ožije Nitriansky hrad Stredovekým letom, kde v Diecéznom múzeu už čaká stredoveký 
mních, ktorý oboznamuje prítomných so stredovekou vzdelanosťou, metódami memorovania alebo 
spôsobom výučby písania hlaholiky. Po prehliadke Diecézneho múzea cesta vedie do Vazulovej veže za 
veľkomoravským veľmožom. 

 S tanečnou chuťou festivalov, ktoré sa spájajú najmä s gastronómiou a otvorením turistickej letnej 
sezóny prichádzajú do nášho mesta aj bubny a perkusie. S nimi mesto ožíva ako na karnevale. Teší nás, že sa 
nám podarilo dodržať základnú myšlienku festivalu Festival chutí  – prezentovanie kvalitných producentov 
a reštaurácii výlučne z nášho kraja. Jednotlivé jedlá dopĺňali oceňované vinárstva, lokálne pivo aj špeciality 
od menších producentov a pestovateľov. 

 Nitrianska organizácia cestovného ruchu v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, 
Nitrianskym samosprávnym krajom a Mestom Nitra pripravili v roku 2015 pre turistov v nitrianskom 
regióne zľavovú kartu. Karta prináša návštevníkom okamžité zľavy na ubytovanie, služby z oblasti 
gastronómie, návštevu pamiatok a zaujímavostí,  wellness, tradičné produkty z regiónu a ostatné služby. 

 Aj vďaka aktívnej spolupráci s podnikateľmi, ktorí prejavili záujem, sa nám podarilo rozprúdiť kolotoč 
podujatí a aktivít, ktoré predávajú naše mesto. Nielen hodnotné svetové ocenenia čokolád hovoria o ich 
šikovnosti. Podpora a spolupráca sa prejavuje postupne a pomaly, ale tešíme sa najmä tomu, že funguje. 
Naštartovala sa spolupráca s nitrianskymi univerzitami, so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch či so 
samotným Nitrianskym krajom. Cestovný ruch v našom meste a kraji to totiž potrebuje. Zvyšujú sa nám 
návštevy jednodňových turistov, ale to nestačí. Musíme pokračovať, aby sa zvýšil aj počet prenocovaní.

Mgr. Marta Hároniková
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2. O nás

Nitrianska organizácia cestovného ruchu bola založená v marci 2012. Jedná sa o samostatný právny 
subjekt pôsobiaci podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu registrovaný Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zakladajúcimi členmi NOCR sú Mesto Nitra, Rímskokatolícka 
cirkev Biskupstvo Nitra, ARRIVA NITRA, a. s., Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p. a LL real invest, 
s. r. o. Organizácia vznikla v zmysle národnej stratégie rozvoja turizmu a predstavuje moderný systéme 
strategického riadenia turistickej destinácie. Funguje na princípoch verejno-súkromného partnerstva, 
nakoľko združuje samosprávne, podnikateľské a iné subjekty pôsobiace v destinácii. Úlohou organizácie 
je preto zastrešenie riadenej spolupráce medzi čo najväčším počtom subjektov, ktoré tvoria a ovplyvňujú 
zážitok návštevníka a tiež ochrana záujmov našich členov. 

Počas takmer troch rokov pôsobenia vytvorila Nitrianska organizácia cestovného ruchu viacero 
zaujímavých balíčkov pre turistov, podporila nielen rôzne podujatia ale aj rozvoj infraštruktúry v meste. 
Úzka spolupráca s poskytovateľmi služieb cestovného ruchu prirodzene vyústila do ich prijatia za člena 
organizácie. Združenie právnických osôb, pod názvom Organizácia cestovného ruchu okresu Nitra (OCRON), 
sa stalo plnohodnotným členom NOCR ku koncu roka 2014. Členmi združenia podnikateľov sú termálne 
kúpalisko Thermal Kesov, nezisková organizácia Castellum spravujúca Diecézne múzeum v Nitre, Kaštieľ 
Mojmírovce, Akadémia tanca, čokoládovňa Bon Praline, tradičná nitrianska medovina TOMKA a reklamná 
agentúra ZoneMedia Digital. Spoločnými produktmi a propagáciou sa budú členovia naďalej snažiť Nitru 
ešte viac zatraktívniť pre návštevníkov.  

 2.1. Členovia Nitrianskej organizácie cestovného ruchu

Valné zhromaždenie

Mesto Nitra 
v zastúpení:  Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta

ARRIVA NITRA, a. s.                                
v zastúpení: Ing. Juraj Kusy, generálny riaditeľ

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p. 
v zastúpení: Ing. Eduard Krcho, riaditeľ

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 
v zastúpení: Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. , Diecézny biskup nitrianskej diecézy

LL Real Invest, s. r. o. (Hotel Mikado)      
v zastúpení: Ľuboš Laboš, konateľ

Organizácia cestovného ruchu okresu Nitra
v zastúpení: Ing. Emil Mucha, predseda predstavenstva
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Predstavenstvo
Predseda  PhDr. Ján Vančo, PhD. (Mesto Nitra)
Podpredseda Mgr. Ing. Martin Štofko (RKC Biskupstvo Nitra)
Člen  Mgr. Ing. Zuzana Vilčeková (ARRIVA NITRA, a. s.)

Dozorná rada
Predseda  Doc. Ing. Jozef Trandžík, PhD. (Mesto Nitra)
Podpredseda Mgr. Lívia Šumichrastová. (Mesto Nitra)
Člen   Ing. Mgr. Michala Mičíková (Agrokomplex)
Člen  Mgr. Anna Labošová (LL Real Invest, s. r. o.) 

Výkonná riaditeľka
Mgr. Marta Hároniková 
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3. Projekt Budovanie značky „Mesto Nitra“ so živou kultúrou, 
gastronómiou a tradíciami s cieľom propagovať produkty CR 
a mesto ako atraktívnu turistickú destináciu

 3. 1. Výška dotácie na jednotlivé aktivity projektu

Marketing a propagácia (účasť na veľtrhoch, workshopy, konferencie, vzdelávacie aktivity v rámci podpory 
CR, elektronický marketing, tvorba, tlač a zabezpečenie propagačných a informačných materiálov, tlačovín, 
výlepy, preklady do jazykových mutácií, prezentácia produktov a kampaní, mediálne kampane, marketing 
a propagácia regionálnej zľavovej karty, marketing a propagácia kampane „Víkend v meste“ 

Tvorba a podpora produktov cestovného ruchu (zabezpečenie, marketing a propagácia produktu CR 
„Stredovek na Nitrianskom hrade“; zabezpečenie, marketing a propagácia produktu CR „Regionálnej zľavovej 
turistickej karty“; zabezpečenie, marketing a propagácia produktu CR „Mesto Nitra“; doprava a preprava 
v rámci destinácie; propagácia a zabezpečenie zážitkových a pobytových balíčkov aj s degustáciami; 
zapožičiavanie kostýmov na aktivity; zabezpečenie propagačných a reklamných predmetov; propagácia 
a podpora športových a kultúrnych udalostí a podujatí; tvorba a zabezpečenie nových zážitkových trás 
a produktov CR) 

Infraštruktúra (pokračovanie v budovaní a zjednocovaní turistickej infraštruktúry; pokračovanie v obnove, 
úprave a údržbe hradného turistického chodníka; zabezpečenie informačných tabúľ a panelov)

Bežné výdavky

Aktivity Výška dotácie Čerpanie dotácie

Marketing a propagácia 11.300 € 11.302,08 €

Tvorba a podpora produktov
cestovného ruchu 30.000 € 29.997,68 €

SPOLU: 41.300 € 41.299,76 €

Vrátenie dotácie: 0,24 €

 

Kapitálové výdavky

Aktivity Výška dotácie Čerpanie dotácie

Infraštruktúra 15.000 € 15.000 €

SPOLU: 15.000 € 15.000 €

Vrátenie dotácie: 0 €
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 3. 2. Podujatia a zážitkové balíčky

Keďže  Nitra patrí k mestským destináciám, dôležitým prvkom turistickej atraktivity sú okrem pamiatok 
a prírody aj podujatia. Nitrianska organizácia cestovného ruchu sa od svojho založenia spolupodieľa na 
organizovaní či propagácii niektorých podujatí. Prvým podujatím, ktoré sme v roku 2015 usporiadali bolo 
Stredoveké leto na Nitrianskom hrade, ktoré je vlastným produktom NOCR. So sloganom Dotknite sa 
histórie a vráťte sa do stredoveku Nitrianskeho hradu sme tento projekt spustili v nedeľu 10. Mája 2015. 
Prezentácia dobového života prebiehala raz do mesiaca, od mája do septembra, vždy od 13.00 do 18.00 
hodiny.

 Prvým zastavením návštevníkov bolo 
Diecézne múzeum, kde ich stredoveký mních 
oboznámil so stredovekou vzdelanosťou, 
metódami memorovania, spôsobom výučby 
písania hlaholiky a mnoho iného. Vo Vazulovej 
veži veľkomoravský veľmož prezentoval 
rôzne historické zbrane a doplnky odievania. 
Vysvetlil ich funkciu, historické súvislosti ich 
vzniku a vývoja. Pri vstupe do veže remeselník 
prezentoval zručnosť našich predkov 
prostredníctvom výroby šperkov a práce 
s drevom a kožou. Záujemcovia sa dozvedeli aké 
dary prírody využívali Slovania v kuchyni a aké 
rituály boli používané v domácnosti. Deti si otestovali svoje zručnosti v zábavnom mestečku. Stredovekú 
atmosféru dotvárala živá dobová hudba na nádvorí Nitrianskeho hradu. 

 Nitrianska organizácia cestovného ruchu v roku 2015 po prvýkrát zastrešila aj medzinárodné podujatie 
Noc múzeí a galérií. Počas tohto jedinečného večera, ktorý sa konal 16. mája, sa v múzeách a galériách 
v Nitre konal netradičný program a zároveň súťaže o atraktívne ceny. V Slovenskom poľnohospodárskom 
múzeu si najmenší návštevníci skúsili jazdu na detskom elektrickom vláčiku, navštívili hospodársky 
dvor so zvieratkami a opekali si dobroty na ohnisku. V Nitrianskej galérii boli okrem aktuálnych výstav 
pripravené aj zaujímavé kvízy a výtvarná tvorivá dielňa. V Synagóge bola okrem stálej expozície „Osudy 
slovenských Židov“ pripravená prednáška „Svedectvo tých, ktorí prežili – vplyv holokaustu na životy 
obyčajných ľudí“. Diecézne múzeum ponúklo svojim návštevníkom okrem sprevádzania aj koncert kapely 
Páni času alebo premietanie fi lmu v Gotickej 
priekope. Ponitrianske múzeum si pre svojich 
návštevníkov prichystalo ukážky zo svojej 
činnosti a interaktívny program „Spoznávaj naše 
zvieratá“ spojený s prehliadkou výstavy „Život 
v lesných a vodných biotopoch“. Súčasťou 
programu bolo aj vystúpenie združenia 
MUSICANTICA SLOVACA. V aule Misijného 
domu na Kalvárii sa v pravidelných intervaloch 
premietal fi lm o Misijnom múzeu. 

 V sobotu 6. júna sa na Svätoplukovom námestí 
v Nitre konal Festival chutí Nitrianskeho kraja. 
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 K Jahodovej Nitre sa v pridal gastronomický festival Ochutnám v Nitre, kde sa prezentovali kvalitní 
producenti a reštaurácie výlučne z Nitrianskeho kraja. Jednotlivé jedlá dopĺňali oceňované vinárstva, lokálne 
pivo aj špeciality od menších producentov a pestovateľov. V rámci osláv sviatku sv. Urbana na hlavnom 
pódiu vystúpili folklórne súbory. O tanečnú show sa postarala Akadémia tanca či najmenší tanečníci 
z Old School Brothers. Nemenej pôsobivé boli piesne Karola Duchoňa v podaní Luda Kuruca. Už po druhýkrát 
sa stal súčasťou otvorenia letnej sezóny v Nitre aj Medzinárodný festival bubnov a perkusií drumpoint 
Slovakia 2015. Bubeníci z 8 krajín sveta sa počas workshopov venovali rytmom samba reggae a samba 
batucada, ktoré spoločne predviedli publiku v sobotu večer na Svätoplukovom námestí. V najväčšom 
karnevalovom sprievode na čele s exotickými tanečnicami bubnovalo viac ako 130 bubeníkov. To, že majú 
Nitrania záujem o bubny dokázali aj v nedeľu na verejnom bubeníckom workshope, kde si pod vedením 
dirigenta vyskúšali, aké je byť členom bubeníckeho orchestra. Mozaiku pestrého programu dotváral Deň 
otvorených dverí v Divadle Andreja Bagara, ktorý zaznamenáva z roka na rok stúpajúci záujem. Pestrý 
program celého festivalu ukončila známa slovenská skupina Polemic, ktorá roztancovala a rozospievala 
celé Svätoplukovo námestie.

 V dňoch 27. - 30. septembra 2015 sa 
v Nitre uskutočnil už 10. ročník Svetového dňa 
cestovného ruchu. Podujatie   združilo   Mesto   
Nitra,    Nitriansku   organizáciu   cestovného  ruchu  
a   Katedru manažmentu kultúry  a turizmu   FF    
UKF   v   Nitre.    Spoločné   podujatie   bolo  
zamerané  na    podporu   cestovného    ruchu   
a umožnilo   nielen   občanom   Nitry   dozvedieť  sa  
viac o zaujímavých miestach v Nitre, o príčinách 
a riešeniach cestovného (ne)ruchu. 

 Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 
v nedeľu, 27. septembra v Nitrianskej Synagóge. 
Záujemcovia si mohli vypočuť pútavé prednášky 
o beduínoch v Sýrskej púšti, o rozvoji kultúrneho cestovnému ruchu v Petre. Mladí cestovatelia porozprávali 
o svojej expedícii po Afrike – LA DAKAR 2015. Záver patril cestovateľskému BUBO premietaniu a nevšedným 
zážitkom z cestovania Transsibírskou magistrálou.

 Mesto Nitra pripravilo pre záujemcov bezplatné prehliadky pod názvom „Reč nitrianskych pamiatok“, 
tentokrát ste sa mohli vydať do Zoborského kláštora a po stopách sv. Svorada. Sprístupnený bol areál 
Martinského vrchu a zaradená bola aj obľúbená prehliadka Horného mesta a areálu Nitrianskeho hradu. 
V utorok 29. septembra sa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa konala Medzinárodná vedecká 
konferencia študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov na tému „Príčiny a riešenia cestovného (ne)
ruchu“. Posledný deň bol určený pre študentov stredných a vysokých škôl, ale aj všetkých priaznivcov 
cestovania z radov širokej verejnosti. Záujemcovia si vypočuli pútavé zážitky z ciest po Patagónii, Etiópii 
ale aj po Slovensku na bicykli. Nepál a cestovnú kanceláriu Fulmaya Travel predstavila Dorota Nvotová 
a o nových trendoch v gastronómii porozprával šéfkuchár Jaroslav Žídek. Pozvanie prijala Emire Khidayer 
– prvá žena v slovenskej diplomacii pre oblasť Blízkeho východu, ktorá porozprávala o svojich pracovných 
začiatkoch a skúsenostiach v oblasti diplomacie. 

 Nitrianska organizácia cestovného ruchu a Mesto Nitra aj v roku 2015 pripravili obľúbenú 
ŠARKANIÁDU. Podujatie sa konalo v sobotu 10. októbra na Kalvárii v Nitre so začiatkom o 13.00 hodine. 
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Najoriginálnejšie a najatraktívnejšie šarkany 
boli odmenené hodnotnými cenami. Okrem 
maľovania na tvár si návštevníci mohli vyrobiť 
jesennú gaštanovú dekoráciu v tvorivej dielni 
ARTES alebo navštíviť Misijné múzeum so 
sprievodcom v slovanskom kostýme.

 Okrem uvedených podujatí sa Nitrianska 
organizácia cestovného ruchu podporila formou 
propagácie aj podujatia ako je už tradične 
Nitra, milá Nitra..., Raňajky v tráve (Piknik na 
Dražovskom kostolíku) či čoraz navštevovanejší 
Nitriansky vínny festival. 

 K najobľúbenejším a najvyužívanejším zážitkovým balíčkom už dlhodobo patrí produkt Po stopách 
nitrianskych legiend, počas ktorého sa návštevníci vydajú na putovanie po stopách zaujímavých legiend 
a objavujú krásy Horného a Dolného mesta Nitry. Zažívajú legendy o kobylkách, zemetraseniach a požiaroch, 
legendy O troch prútoch kráľa Svätopluka, Pribinovi, Corgoňovi alebo legendu o sv. Emerámovi. Na nádvorí 
hradu si vypočujú legendu o Vazulovi alebo legendy o strašidlách pod Zoborom. 

  3. 3. Marketing a propagácia 

V roku 2015 NOCR vydala novú propagačnú brožúru, prostredníctvom ktorej prezentujeme to najlepšie 
z Nitry spolu so zážitkovými balíčkami pre turistov. Brožúra bola vydaná tak v slovenskom ako aj 
v anglickom jazyku. Zároveň bola vyhotovená v elektronickom formáte tak aby mohla byť distribuovaná aj 
prostredníctvom elektronických marketingových nástrojov. Elektronický marketing sme počas roka 2015 
využívali najmä na prezentáciu a zviditeľnenie 
zážitkových balíčkov, podujatí Nitra, milá Nitra či 
Stredovekého leta na Nitrianskom hrade. 

 Intenzívne sme využívali aj reklamu na 
facebooku, ktorá bola cielená na vybrané 
miesta po celom Slovensku. V roku 2015 sme 
začali aj s kampaňou „Mesto Nitra“, pomocou 
ktorej sa snažíme dostať Nitru do povedomia 
potenciálnych návštevníkov ako moderné mesto 
s bohatou históriu, kultúrou a gastronómiou. Od 
júna do septembra 2015 sa uskutočnila prvá fáza, 
počas ktorej sa uskutočnil prieskum zameraný 
na vnímanie Nitry ako cestovateľského cieľa. 

 Stále využívaným propagačným nástrojom ostáva inzercia v printových médiách. Okrem lokálnych 
médií (MY Noviny, Echo) sme využili aj celoslovenské médiá (Potulky po Slovensku). Zážitkové balíčky sme 
prezentovali aj v ponukovom katalógu cestovnej kancelárie NITRAVEL.  

 Často využívaným prostriedkom na propagáciu produktov je výlep plagátov na mestské informačné 
skruže, výlep plagátov v autobusoch MHD. Využívanou formou je aj propagácia prostredníctvom 
billboardov po celom Slovensku.  
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 V rámci propagácie Nitry ako cestovateľského cieľa sme sa v roku 2015 zúčastnili viacerých 
medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu. Prvým bol veľtrh Ferien Messe vo Viedni. Už tradične sme 
sa zúčastnili ITF Slovakiatour 2015 v Bratislave, kde sme sa prezentovali v rámci expozície Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. Navštívili sme taktiež Budapešť na výstave Utazás. V Nitre sme sa zúčastnili výstav 
Gardenia (16. – 19. 4. 2015) a Agrokomplex – Regióny Slovenska (20. – 23. 8. 2015).

 Dňa 6. októbra 2015 sme zorganizovali celodennú prezentáciu pre médiá. V rámci press tripu mali 
novinári možnosť navštíviť dominantu mesta Nitriansky hrad ako aj verejnosti menej prístupnú Diecéznu 
knižnicu. V rámci predstavenia Nitry ako gastronomickej destinácie ochutnali novinári gaštanové menu 
zostavené šéfkuchárom reštaurácie ROUGE z Hotela MIKADO, regionálne víno ale aj  poctivé mäsové 
špeciality. Nechýbala ani degustácia tradičnej medoviny v takmer 300 ročnej pivnici spojená s odborným 
výkladom. Cieľom press tripu bolo predstaviť Nitru ako modernú mestskú destináciu a prostredníctvom 
novinárov a médií sprostredkovať zážitok z mesta širokej verejnosti. 

  3. 4. Projekt „Víkend v meste“

Počas ITF Slovakiatour 2015 sa konala úvodná 
tlačová konferencia k projektu „Víkend v meste“.

 Súčasťou projektu je päť mestských 
turistických destinácií vrátane Nitry. Prvou 
aktivitou bolo vytvorenie spoločného 
facebookového profi lu, kde sa pravidelne 
uverejňujú príspevky všetkých piatich destinácii. 
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme 
v spolupráci so sekciou cestovného ruchu 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR (MDVaRR SR), Slovenskou agentúrou 
pre cestovný ruch (SACR), Nitrianskou 
organizáciou cestovného ruchu usporiadalo 
21. októbra 2015 Workshop cestovného ruchu, ktorý nadviazal na televíznu kampaň SACR v talianskej 
televízii RAI „Slovensko - krajina priateľov“. Podujatie otvorili veľvyslanec SR v Ríme Ján Šoth, štátny 
tajomník MDVaRR SR František Palko a splnomocnený minister Ministerstva kultúry a cestovného ruchu 
Talianskej Republiky Uberto Vanni d´Archirafi . Cieľom podujatia bola propagácia Slovenska ako cieľovej 
destinácie smerom k najvýznamnejším talianskym touroperátorom a novinárom s prioritným zameraním 
na celoročný turizmus na Slovensku.

 V rámci prezentačných blokov vystúpili generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu MDVaRR SR Ivana 
Magátová, hovorca SACR Martin Šebesta a viceprimátor mesta Nitry a zároveň predseda predstavenstva 
Nitrianskej organizácie cestovného ruchu Ján Vančo. Prezentácia Slovenska bola zameraná na celoročný 
turizmus na Slovensku a mestá Bratislavu, Košice, Trnavu, Nitru, Banskú Štiavnicu. Súčasťou podujatia 
bola aj virtuálna prezentácia Slovenska prostredníctvom 3D okulusov, zapožičaných zo Slovenského 
pavilónu na svetovej výstave EXPO 2015, ochutnávka špecialít slovenskej kuchyne, slovenských 
vín, medoviny a prezentácia krojov, fujary a iných predmetov slovenskej ľudovej umeleckej tvorby.
Talianski predstavitelia záujmových subjektov z oblasti cestovného ruchu využili možnosť nadviazať priame 
partnerské kontakty so slovenskými predstaviteľmi z oblasti turizmu. Podujatie bolo bezprostredne 
sledované miestnymi médiami, čo prispelo k pozitívnej propagácii Slovenskej republiky v Taliansku.

11

víkend v meste - prezentácia slovenských miest v Ríme



12

  3. 5. Turistická zľavová karta 

Nitrianska organizácia cestovného ruchu v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, 
Nitrianskym samosprávnym krajom a Mestom Nitra pripravili pre turistov v nitrianskom regióne zľavovú 
kartu. Karta prináša návštevníkom okamžité zľavy na ubytovanie, služby z oblasti gastronómie, návštevu 
pamiatok a zaujímavostí,  wellness, tradičné produkty 
z regiónu a ostatné služby. V rámci kraja projekt 
podporilo viacero významných partnerov - ako napr. 
termálne kúpaliská Wellness Patince, Thermalpark 
Nitrava, Termálne kúpalisko Komárno, múzeá a galérie: 
Vodný  mlyn Bohunice, skalné obydlia  v Brhlovciach, 
Podunajské múzeum, Vodný mlyn Kolárovo, Slovenské 
poľnohospodárske múzeum v Nitre, Nitrianska  galéria 
či Nitriansky hrad. K atrakciám v regióne patrí aj Zubria 
zvernica, Národný žrebčín, Výstavisko Agrokomplex, 
Kaštieľ Mojmírovce, Chateau Belá. Ku gastronomickému zážitku prispeje okrem skvelých reštaurácií aj 
čokoládovňa Bon Praline, medovina Tomka či viaceré vinárstva. Zľavu na ubytovanie poskytnú hotely 
nielen v Nitre ale v celom kraji, okrem iných Hotel Mikado. 

 Do projektu sa doposiaľ zapojilo 70 partnerov, tento počet sa môže do budúcna zvyšovať. Výška 
zliav sa pohybuje od 5% do 50%. Kartu je možné zakúpiť na pultoch zapojených prevádzok, informačných 
kancelárií a ostatných predajných miest vrátane internetovej stránky www.regionnitracard.sk. Distribúcia 
kariet je vo vybraných ubytovacích zariadeniach aj formou pobytových balíkov, kedy ju návštevník dostane 
bezplatne ako bonus k ubytovaniu.

turistická zľavová karta
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4. Finančná správa a účtovná závierka 
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