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Správa o splnení  zrealizovaných úloh Regionálnej r ozvojovej 

agentúry  Záhorie za rok 2008   

 

ÚVOD  

Činnosť agentúry v tomto roku bola zameraná na poskytovanie konzultácií, 

poradenstva, tvorbu projektov, na podporu realizácie vlastných aktivít, zabezpečenie 

školiacich a vzdelávacích činností, rozšírenie reklamnej a propagačnej činnosti, 

skvalitnenie budovaného vzťahu k verejnosti a čo je asi najdôležitejšie na vybudovanie 

stabilného a kvalitného tímu RRAZ, s dôrazom na zabezpečenie ich vzdelávania, 

motivovania ako aj odborného rastu.  

V  prvom roku 2008 boli v agentúre postupne štyria pracovníci, traja dohodári, 

traja odborní lektori a riaditeľka, v závere roka jeden pracovník odišiel z dôvodu zmeny 

zamestnania kvôli bližšiemu dochádzaniu.  Agentúra sa v tomto roku okrem stabilného 

zamerania na verejný sektor pustila do vzdelávania malých a stredných podnikateľov 

zameraného na tri oblasti a to problematiku právnu, personálnu i marketingovú. O 

školenia bol záujem, mali úspech a celkovo sme vyškolili 75 účastníkov proti 30 

plánovaným ☺ 

 

PLNENIE AKTIVÍT V ZMYSLE ZMLUVY MEDZI MVRR A RRAZ. 

 

Regionálna rozvojová agentúra Záhorie v roku 2008 zabezpečovala 

informovanosť, poradenstvo,  publicitu, informačnú databázu o potenciáli regiónu, 

poskytovala informačné materiály, dopĺňala a aktualizovala materiály na portáli ISRRA 

ako aj zabezpečovala a poskytovala bezplatné informačno-poradenské služby ohľadom  
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fondov EÚ. Aktívne sa venovala získavaniu všetkých nových informácií o novom 

programovacom období, aktuálnych výzvach, zmenách, doplneniach. 

Hlavnou náplňou bolo poskytovanie informácií o fondoch EÚ, dostupných 

programoch a možnostiach, ďalej poskytovanie konzultácií, poradenstva a pomoc pri 

vypracovávaní projektov pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.  

Bolo zabezpečené bezplatné poskytovanie informačno-poradenských služieb ohľadom 

fondov Európskej únie v rozsahu minimálne 40 hodín 

týždenne, bola zabezpečená a spracovaná  informačná  

databáza o potenciáli regiónu  Malacky,  Bratislava II a IV 

a taktiež boli poskytované informačné materiály za účelom 

ich zverejnenia na portáli ISRRA. 

 

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ  

  V čase od januára do decembra 2008  pracovníci agentúry poskytli bezplatné 

mailové a osobné konzultácie pre približne 400 klientov, kde pomáhali s informáciami 

najmä k vypracovaniam projektov, ale aj vôbec k možnostiam čerpať štrukturálne fondy. 

Konzultácie boli osobné buď v priestoroch agentúry, alebo po dohode u klienta, alebo aj 

napr. na potravinárskej výstave Salima v dňoch 4. – 7. 3., kde sa s klientmi veľa 

diskutovalo o nových technológiách a možnostiach ich podpory... Bolo rozoslané  

množstvo informačných mailov, týkajúcich sa najmä informácií o štrukturálnych fondoch 

a nových aktuálnych výzvach, možnostiach, školeniach, 

seminároch...  
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MARKETINGOVÉ A VZDELÁVACIE AKTIVITY RRAZ 

Počas roka 2008 bolo vytvorených vyše 5000 ks reklamných materiálov, letákov, 

brožúr, cdčiek, pier, blokov, školiacich 

i študijných materiálov, plagátov, osvedčení 

a pod, z ktorých mnohé boli rozdané na rôznych 

akciách, výstavách, workshopoch a pod., vyšli 

rôzne infromačno-propagačné články 

v okresných periodikách, v magazíne Eurofondy, v obchodných správach, v Malackom 

hlase, v mesačníku  SOPK OPH, v špeciálnej prílohe Vzdelávanie denníka Pravda a 

pod. Na Info tabuli v budove podnikateľského Inkubátora je pravidelne  dopĺňané nové 

info, výzvy, možnosti, zaujímavosti, eurokompas a pod. Bol spracovaný návrh 

a následne aj zrealizovaná tlač reklamno-propagačného materiálu - hlavolamu 

skladacej kocky, ktorý sa stretol s výbornými reakciami. V tomto roku bolo 

zorganizovaných celkom 6 výstav, z toho 4 v Rakúsku a 2 na Slovensku, na ktorých 

bolo prezentovaných cca 300 historických 

a novodobých fotografií vrátane hovoreného i 

písaného komentára a ktoré videlo niekoľko tisíc 

návštevníkov. 

Agentúra zorganizovala sme celkom 14 stretnutí, 

školení, workshopov, z toho    3 v Rakúsku, s viac ako 500 účastníkmi  a rozdalo sa 

množstvo ks školiaceho i reklamného materiálu.  

Pracovníci agentúry v spolupráci s odborníkmi z daných tém spracovali 350 strán 

odborného   školiaceho    materiálu   z   oblasti    právneho   minima,  
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marketingu a riadenia ľudských zdrojov. Bola vytvorená nová časť webovej stránky 

o novom produkte e-learningu, ktorá je prístupná pre registrovaných užívateľov na 

http://rraz.eskolenie.sk/ a zároveň agentúra podala návrh na akreditáciu vzdelávacieho 

programu Právo, marketing a personálne riadenie v praxi podnikania.    

   

 

ZHRNUTIE  

Celkovo počas roku 2008 RRAZ  spracovala nové projekty v celkovej hodnote 

viac ako 50 miliónov Sk a spolu s projektovými zámermi v sume viac ako 173 miliónov. 

Aj keď ťažiskom činnosti agentúry je podpora verejnej správy ale i neziskových 

organizácií a občianskych či športových združení najmä formou projektov, konzultácií 

a informačných e-mailov, tento rok bola snaha opätovne sa zameriavať aj na 

podnikateľov.  V spolupráci s verejnou obstarávateľkou boli spracované 2 obchodné 

verejné súťaže a 5 verejných obstarávaní podnikateľskému i verejnému sektoru. 

Počas tohto roku do konca júna bola dokončená implementácia pre mesto 

Malacky cezhraničnému projektu „Spolupráca škôl prostredníctvom dokumentovania 

a prezentácie zmien v krajine na oboch stranách spoločnej hranice“, ktorý bol známy  
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viac pod  jeho akronymom „Fotoprojekt škôl – Malacky, Gänserndorf a ich okolia“, kde 

boli zabezpečené všetky slovensko-rakúske stretnutia, výstavy, školenia a workshopy, 

monitorovacie správy ako aj záverečná správa, ktorá mala „len“ 26 kg ☺. Od januára  

2007 do decembra 2008 agentúra zimplementovala projekt podnikateľskému subjektu 

pod skráteným názvom Skvalitnenie  a rozvoj poskytovaných služieb v okrese Ma, a v  

novembra 2008 bol ukončený vlastný projekt „Posilňovanie podnikateľských zručností  

prostredníctvom e-learningu v regióne Záhorie“, kde boli  zabezpečené a zrealizované 

všetky aktivity. 

 

 

 

V Malackách 09.01. 2008       
 
 
 
         Ing. Milica Mašková 

     Riaditeľka RRAZ 


