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Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách

1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Kontakty:

Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách
Záhorácka 15/A, 901 01 Malacky
Tel: 034/7743004, Mob: 0915/726087
E-mail: rrazahorie@rraz.sk,
rrazahorie2@gmail.com,
rrazahorie1@gmail.com
Web: www.rraz.sk
www.facebook.com/rrazahorie
Právna forma: Združenie právnických osôb
Agentúra je neziskovou organizáciou, ktorá svoje prostriedky využíva predovšetkým
na rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja, užšie regiónu Záhorie ale pôsobnosť má
v celej Slovenskej republike. RRAZ má za úlohu podporovať aktivizáciu ekonomického
rozvoja regiónu inštitucionálnym spojením verejnej správy, súkromného sektora a tretieho
sektora, pretože sa Regionálne rozvojové agentúry osvedčili ako účinný nástroj podpory
rozvoja regiónu v členských štátoch EÚ.
RRAZ je súčasťou Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr - ISRRA
(www.isrra.sk) vytvorenej na základe uznesenia vlády SR č.738/2000 Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR, neskôr Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja, ďalej 503/2001, 309/2014 Zákon z 15. októbra 2014, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
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Predmet činnosti a základné poslanie
rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce miest a obcí a ďalších subjektov,
koordinácia činností smerujúcich k trvalému rozvoju územia,
podpora a oživenie regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov,
spolupráca s okolitými združeniami podobného charakteru,
spolupráca so združeniami alebo skupinami zameranými na ochranu, pomoc a podporu
deťom a mládeži
orientácia na rozvoj regiónu v súlade s Národným plánom regionálneho rozvoja,
realizácia rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie
v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov,
aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním
cezhraničnej spolupráce a interregionálnej spolupráce,
podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónov a iniciovanie budovania
podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov,
zabezpečovanie technicko-ekonomických štúdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii,
monitoringu projektov a získavaní zahraničného či štartovacieho kapitálu,
poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva pre čerpanie
prostriedkov zo štrukturálnych fondov ako i iných dostupných zdrojov,
rozvíjanie a odovzdávanie odborných zručností v oblasti ľudských zdrojov formou
vzdelávania, poradenstva, publikačnej, informačnej i propagačnej činnosti
podpora podnikateľských aktivít a spolupráca s msp v tradičnej i inovatívnej oblasti
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• budovanie vzťahu k verejnosti regiónu organizovaním seminárov a výstav, ako aj
prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,
• koordinácia aktivít a spolupráca so subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní
regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
• organizovanie spolupráce so zahranič. partnerskými organizáciami a podpornými fondmi,
• zabezpečenie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií a iných štúdií,
• vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
• publikačná a vydavateľská činnosť
• organizovanie odbornej školiacej činnosti v oblasti regionálneho rozvoja, ľudských
zdrojov, komunikácie
• organizovanie vzdelávacích kurzov zameraných na získavanie podnikateľských
a manažérskych zručností,
• organizovanie vzdelávania v oblasti IT zručností, jazykových znalostí a v oblasti novej
legislatívy,
• organizovanie vzdelávania zamestnancov so zameraním na nové formy vzdelávania,
napr. e-learning
• organizovanie kurzov profesijného vzdelávania a vzdel. k získaniu odbornej spôsobilosti
• organizovanie špecifického vzdelávania pre podnikateľské subjekty vstupujúce do
priemyselných parkov
• organizovanie a podpora vzdelávania a špecializovanej, cielenej pomoci pri hľadaní si
zamestnania zamestnancov opúšťajúcich podnik (outplacement)
• organizovanie vzdelávania zamestnancov štátnej a verejnej správy, študentov
a absolventov vysokých škôl vstupujúcich na trh práce, zamestnancov malých
a stredných podnikov
• organizovanie sprievodných opatrení umožňujúcich zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít
• napomáhanie zabezpečovania realizácie transferu nových technológií do priemyslu
v regióne z hľadiska inovácie výrobkov, ich kvality i konkurencieschopnosti
• napomáhanie dosiahnutia stabilného a diverzifikovateľného podnikateľského prostredia,
rastu malých a stredných podnikov.

3.

Úlohy agentúry pre Úrad vlády Slovenskej republiky

Na základe Zmluvy č. 1034/2017 o poskytnutí dotácie na projekt regionálnej
rozvojovej agentúry na rok 2017 podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja v znení neskorších predpisov mala RRAZ zabezpečiť realizáciu nasledovných aktivít
projektu „Rozšírenie spolupráce organizácií v regióne záhorie prostredníctvom procesu
Duálneho vzdelávania s cieľom posilnenia existujúcich podnikateľských subjektov –
RODUPEX“.
Hlavným cieľom bolo prostredníctvom vytvoreného partnerstva medzi štátnym, súkromným
a neziskovým sektorom podporiť zmenu profesijnej orientácie žiakov základných škôl, a tak
podporiť kvalitatívny rozvoj výrobných firiem v regióne Záhorie.
Na vytvorenom základe zrealizovaných aktivít z minulých rokov bolo potrebné ďalej rozvíjať už
vzniknuté partnerstvá ako aj postaviť nové a ďalej mentorovať sieť spolupracujúcich
výrobných firiem v regióne Malacky.
Podarilo sa doplniť vytvorenú sieť z roku 2016, pozostávajúcu z firiem, ktoré sú významnými
a kľúčovými hráčmi z hľadiska zamestnávania v regióne, ale aj z hľadiska pridanej hodnoty
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výroby. Vyvrcholením všetkých aktivít uvedeného projektu bola účasť a participácia všetkých
partnerov a zapojených firiem na Duál Day Malacky, kde sme privítali vyše 700 detí
z malackého okresu.
Špecifický cieľ bol nastavený ako podpora a mentoring vytvorenej platformy partnerstva
spolupracujúcich subjektov v regióne Malacky a okolia - medzi výrobnými firmami v regióne
Dolné Záhorie (Malacky), vzdelávacími ustanovizňami, odvetvovým Slovenským
plastikárskym klastrom, zapojeným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách
ako aj Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Malackách. Všetci
aktéri sa zhodli na tom, že ideálny stav by bol, keby realizácia Duálneho vzdelávania
prebiehala tak, aby sa do roku 2018 podarilo vytvoriť aspoň jednu triedu v jednom študijnom
alebo učebnom odbore s 20 študentmi z regiónu okresu Malacky.
V rámci projektu bolo zrealizovaných niekoľko aktivít:
Aktivita 1 - Prezentácia situácie v regióne Záhoria – firiem a škôl ako aj ich zamerania,
rozvojových cieľov, učebných alebo študijných odborov, škôl zapojených do duálneho
systému vzdelávania
Výstupmi boli
Program spolupráce s jednotlivými základnými školami v okrese Malacky v roku 2018
Informačná brožúra pre podporu duálneho vzdelávania
Aktualizácia video filmu pre podporu duálneho vzdelávania v okrese Malacky Databáza výchovných poradcov a jednotlivých aktivít v okrese Malacky
Aktivita 2 - Zorganizovanie stretnutia s firmami v regióne Záhorie, ktoré sú v procese
prípravy alebo realizácie duálneho vzdelávania – DuálDay pre cieľové skupiny žiakov
základných škôl z okresu Malacky (žiaci 7 a 8 ročníkov), výchovných poradcov zo
základných škôl a učiteľov.
Aktivita 3 - Zorganizovanie firemného dňa na podporu malej spoločnosti so slovenským
kapitálom, podnikajúcej v strojárskej výrobe a v kovovýrobe. Uvedená spoločnosť investuje
finančné prostriedky do výskumu ale predovšetkým do inovácií technológií zaradenej do
Duálneho vzdelávania – Podpora profesijnej orientácie žiakov základných škôl v okrese
Malacky, kde bolo v programe okrem exkurzie pre žiakov základných škôl aj konzultácie s
odborníkmi pre skupinu študentov SOŠ, prezentácia firmy a jej úspechov.
Aktivita 4 – vytvorenie programu spolupráce s jednotlivými základnými školami v okrese
Malacky v roku 2018 a jeho samotná realizácia podľa plánovaných aktivít – návšteva firiem
na základných školách, návšteva stredných odborných škôl zapojených do duálneho
systému v okrese Malacky na základných školách, návšteva žiakov vo firmách, školách exkurzie (Dni otvorených dverí), podpora aktivít CPPPaP na školách atd.
Aktivita 5 - aktívna spolupráca na aktivitách pracovnej skupiny Duál v oblasti plastikárskeho
priemyslu, kde sa riešila napr. príprava nového učebného a študijného odboru v oblasti
spracovania plastov. Výstupom boli - Učebná osnova pre učebný (3 ročný odbor) pre
spracovanie plastov, Učebná osnova pre študijný (4 ročný odbor) pre spracovanie plastov,
Učebná osnova pre vyššie odborné vzdelávanie (18+) pre spracovanie plastov.
Poznámka: v okrese Malacky sú 4 veľké spoločnosti spracúvajúce plasty (Plastic Omnium
Auto Inergy Slovakia s.r.o., Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o., RF, spol.s.r.o., IAC Group
(Slovakia), s.r.o., Forbo Siegling s.r.o.) a 1 stredná spoločnosť (Inteva Products Slovakia
spol. sr.o.). Tieto firmy nie sú schopné zapojiť sa do Duálneho vzdelávania v oblasti
Výročná správa 2017

Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách
spracovania plastov, pretože v SR neexistujú odbory, ktoré by momentálne pre prax
vychovávali stredoškolsky vzdelaných zamestnancov.
„Veľtrh práce – Job Expo 2017“, 27-28.4.2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre Paralelne
s uvedeným veľtrhom prebiehala aj výstava Mladý tvorca. SPK v partnerstve s RRAZ
realizovalo pred žiakmi stredných škôl prezentáciu na podporu štúdia v oblasti spracovania
plastov
Fotodokumentácia z Duál Day Malacky:

4. Zverejnenie výročnej správy
Výročná správa je zverejnená na
Web stránke RRA Záhorie,
v kapitole O agentúre/výročné
správy na http://www.rraz.sk/vznik-a-zameranie/vyrocne-spravy/ .
V Malackách 25.04.2018

Ing. Milica Mašková
Preds.predstavenstva
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