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1. Identifikácia organizácie 

 

Názov organizácie:  Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách 

Sídlo organizácie:       Záhorácka 15/A, 901 01 Malacky 

Kontakty:              Tel: 034/7743004, Mob: 0905/250548 

    E-mail:  rrazahorie@rraz.sk,  

   rrazahorie2@gmail.com,                                                

   rrazahorie1@gmail.com 

    Web: www.rraz.sk 

             www.facebook.com/rrazahorie 

Právna forma:  Združenie právnických osôb 

Riaditeľ RRAZ: Ing. Rudolf Sloboda 

 

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, protože 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.  

 

 

2. 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, 

http://www.rraz.sk/
http://www.facebook.com/rrazahorie
http://www.isrra.sk/
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 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 

 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. 
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3. Úlohy agentúry pre Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja 

 

 Na základe Zmluvy č. 802/D170/2015 o poskytnutí finančného príspevku na 

realizáciu činností regionálnej rozvojovej agentúry na rok 2014 podľa §14 zákona č. 

539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja mala RRAZ zabezpečiť realizáciu 

nasledovných činností dvoch aktivít č.1 a č.3: 
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Požadované a splnené ukazovatele: 

Aktivita 1: 

1a) Poskytovanie bezplatných informačno-poradenských služieb  

Počet klientov, ktorým sa poskytne informačná služba 46, z toho počet: 

         Plán  Realita 

- Obcí, verejný sektor:         34       49 

- neziskových organizácií:          1         2 

- podnikateľských subjektov:        10       10 

- fyzických osôb:           1                      28 

- zamestnancov žiadateľa:          2         5 

- podujatí, na ktorých sa RRAZ zúčastní:        5          9  

- osôb sledujúcich činnosť RRAZ na sociálnych sieťach:      5       25 

- aktualizácií na webe ISRRA:          2         2 

- aktualizácií na webe RRAZ:       250                     628 

1b) Médiá 

- počet článkov, inzercií v tlačených alebo on-line médiách:      1             2 

- počet organizovaných podujatí:                  2                       8 

- počet účastníkov podujatia:         10     188 
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Aktivita 3: Vyhľadanie regionálnych jedinečností  

 

 

Požadované a splnené ukazovatele: 

Aktivita 3: Zber návrhových listov regionálnych jedinečností v ministerstvom predpísanej 

štruktúre: 

         Plán  Realita 

- počet zamestnancov RRAZ participujúcich  

na vyhľadávaní regionálnych jedinečností:        2        2 

- počet spracovaných okresov :         3        3 

- počet vyhľadaných regionálnych jedinečností:                10                19NL+16         

- počet spracovaných obcí:                                                       34                     34                  

- počet osôb sledujúcich RRAZ na sociálnych sieťach:              3        25                      

- počet aktualizácií na webe RRAZ:                                          10                     35   
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4. Správa o  zrealizovaných úlohách RRAZ  

 V tomto roku Regionálna rozvojová agentúra Záhorie zabezpečovala plnenie úloh 

pre Ministerstvo dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja stanovených v zmluve 

a uvedených v horeuvedenej časti tejto správy a riešila mnohé ďalšie aktivity. Interní 

a externí pracovníci agentúry riešili vypracovanie prieskumu u prijímateľov sociálnych 

služieb mesta, zameraný na kvalitatívne zisťovanie u tých občanov mesta, ktorí využívajú 

aspoň jednu sociálnu službu, spracovanie analýzy poskytovateľov sociálnych služieb mesta,  

socio–demografickej analýzy, vyhodnotenie plnenia KPSS mesta,  koordinovali, 

spolupodieľali sa či spracovali  komunitné  plány obce ako zostavovateľ a koordinátor dvoch 

pracovných skupín vrátane verejnej diskusie a mesta  ako koordinátor štyroch pracovných 

skupín – seniori, rodiny s deťmi a mládež  (rodina v kríze, rodina ohrozená chudobou), 

osoby so zdravotným postihnutím a osoby v nepriaznivých životných situáciách.   

 

RRA Záhorie mala v roku 2015 cieľ, aby pracovník technicko-ekonomického 

vzdelania so zameraním na využitie technológií a projektový manažment získal odborné 

spôsobilosti na podnikanie a  poradenstvo v energetike. Z tohto dôvodu sa zúčastňoval 

odborných seminárov s týmto zameraním. V priebehu roka to boli semináre, konferencie 

a školenia organizované Slovenskou Inovačnou a Energetickou Agentúrou i MH SR, 

orientované na využitie vysokoúčinných technológií na zvýšenie energetickej efektívnosti 

najmä pre samosprávy ako Obnova verejného osvetlenia, Energeticky efektívne osvetlenie 

či Odborne o energetických auditoch a energetických službách. V Závere roka bola účasť na 

seminároch, školeniach a konferenciách zavŕšená úspešným vykonaním štátnej skúšky 

Odbornej spôsobilosti v zmysle Zák. 321/2014 na poskytovanie garantovanej energetickej 

služby. Týmto je RRA Záhorie schopná vykonávať komplexné poradenské služby v oblasti 

energetiky a energetickej efektívnosti. 

 

Ďalším zameraním RRA Záhorie boli programy orientované na regionálny rozvoj 

a cezhraničnú spoluprácu, kde má agentúra niekoľkoročné skúsenosti napríklad aj formou 

účasti na seminároch, školeniach či konferenciách ako Vyšehradské fórum hlavných miest 

a regiónov 2015, Interreg Dunajský národný program, Implementácia ŠF v PO 2007 – 2013 

pre zástupcov RRA, Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti boja proti korupcii a boja proti 

podvodom – ochrana finančných záujmov EÚ v SR a podobne. 

Na základe účasti na predchádzajúcich seminároch, konferenciách, prednáškach 

a záverečných skúškach odbornej spôsobilosti boli pre samosprávy pripravované, resp. 

spracované štúdie na: 

1. zníženie energetickej náročnosti samospráv s využitím vysoko účinných technológií pri 

kombinovanej výrobe elektriny a tepla, tzv. KVET. Podľa nej sa v roku 2015 zrealizovali  
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2. viaceré stretnutia pri samosprávach v Gelnici, Košiciach, Slanskom regióne, 

Sobranciach, Sečovciach niektorých ďalších regiónoch Slovenska v zmysle Zák. 

321/2014 Zb. o ener. efektívnosti s cieľom znížiť energetickú náročnosť verejných budov.  

3. vybudovanie siete špecializovaných zberných dvorov určenej na separáciu odpadu 

a recykláciu. RRA Záhorie s predbežným súhlasom samospráv pripravuje finálnu verziu 

štúdie, ktorú dalo vypracovať združenie obcí Enviropark Pomoravie. Na základe 

prvotných výsledkov rokovaní sa myšlienka prevádzkovania vlastnej siete zberných 

dvorov stretla s priaznivým ohlasom. 

4. dobudovanie kanalizačnej siete so spoločnou ČOV pre vybrané samosprávy okresu 

Malacky. Do tohto projektu je uvažované zapojenie 8 samospráv. Kanalizačná sieť by 

bola podľa zámeru budovaná spolu s ďalšími sieťami a ukončená spoločnou ČOV. 

Z dôvodu využitia zemných prác pri kanalizácii bol zámer projektu vybudovania celej 

kanalizačnej siete predstavený jednému z mobilných operátorov, ktorý ich má záujem 

využiť na rozšírenie telekomunikačnej a internetovej siete ako pre verejný tak súkromný 

sektor. Na základe tohto zámeru sa bude v roku 2016 pokračovať v jednotlivých 

konkrétnych zadaniach. 

 

Na základe požiadavky zástupcov Bratislavského a Trnavského samosprávneho 

kraja RRAZ spracovala komplexnú stratégiu udržateľnosti a rozvoja zaujímavého 

a dôležitého projektu nielen pre Bratislavský samosprávny kraj, ktorej realizácia bola 

v novembri 2015 po mnohých rokovaniach úspešne potvrdená pre RRA Záhorie. Bez udania 

dôvodu a vysvetlenia však vedenie BSK svoje rozhodnutie v decembri 2015 zmenilo a 

ústnu dohodu nedodržalo, takže k následnému podpisu zmluvy medzi BSK a RRA Záhorie 

na pokračovaní a rozvoji projektu „Family Net“ neprišlo.   

 

Taktiež boli spracované a pripravené podklady k semináru, k organizácii mítingov 

a workshopu. Následná úspešná realizácia projektov v roku 2016 plne závisí na rozhodnutí 

predstaviteľov samospráv spolupracovať a zapojiť sa do realizácie pripravovaných štúdií 

a projektov, ktoré majú za cieľ uspokojiť potreby regiónu. Celkový úspech je priamo závislý 

na rozhodnejšom zapojení sa samospráv do realizácie projektov, ktoré v zahraničí vykazujú 

vysoké parametre úspešnosti.  

 

Počas celého roka bola zabezpečená permanentná aktualizácia informácií na 

www.facebook.com/rrazahorie ako aj  na webovej stránke www.rraz.sk, kde ku koncu roka 

prišlo k jej celkovému prerobeniu do nového systému.  
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K vyhľadávaným regionálnym jedinečnostiam boli spracované, vytlačené a rozdistribuované  

2 typy propagačno-informačných letákov, ďalej 1 informačný leták o činnosti agentúry, 

v týždenníku Malacko boli uverejnené dva články a  na portáli Azet bol uverejnený reklamný 

banner s logami rraz a isrra. Zo zaujímavých jedinečností bolo spracované video, ktoré 

nájdete na www.rraz.sk. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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 15.01.2016       
 
 
 
               Ing. Milica Mašková 

   Preds.predstavenstva 
 

http://www.rraz.sk/vznik-a-zameranie/vyrocne-spravy/

