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1. Identifikácia organizácie  

 

Názov organizácie:  Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách 

Sídlo organizácie:       Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky, Inkubátor, č.dv. 412 

Kontakty:              Tel: 034/7743004. Fax: 034/7743005, Mob: 0915/726087 

    E-mail:  rrazahorie@rraz.sk, rrazahorie@gmail.com,                                            

       rrazahorie2@gmail.com 

    Web: www.rraz.sk, http://rraz.eskolenie.sk/login/index.php 

 

Právna forma:  Združenie právnických osôb 

Štatutárny zástupca a riaditeľ:   Ing. Milica Mašková,  

Projektoví manažéri: Ing. Radovan Karkuš, Adriana Drozdová 

Asistentka riaditeľky: Mgr. Katarína Kliková  

 

Agentúra je neziskovou organizáciou, ktorá svoje prostriedky využíva predovšetkým 

na rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a užšie  regiónu Záhorie. RRAZ má 

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 (MVRR SR, http://www.build.gov.sk), dnes Zákon č. 

539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. 

 
 

2. Predmet činnosti a základné poslanie  

 

a) 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, 
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•  

• 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 i mentoringu projektov a získavaní zahraničného, rizikového a 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 subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní 

regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ), 

• organizovanie spolupráce so zahraničnými 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 profesného vzdelávania a vzdelávania k získaniu odbornej 

spôsobilosti 

• organizovanie špecifického vzdelávania pre podnikateľské subjekty vstupujúce do 

priemyselných parkov 
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•  

• 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  

• napomáhnie 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. Splnenie úloh agentúry pre Ministerstvo výstavby  a regionálneho 

rozvoja  

 

 Na základe Zmluvy č. 55/610/2009 o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu 

úloh regionálnej rozvojovej agentúry má RRAZ zabezpečiť realizáciu nasledovných úloh: 

a) zabezpečovanie bezplatnej informovanosti  a publicity v súčinnosti s Centrálnym 

koordinačným orgánom pre operačné programy v Národnom strategickom referenčnom 

rámci Slovenskej republiky na roky 2007-2013 a pre operačné programy cezhraničnej 

spolupráce Slovenskej republiky na roky 2007-2013; 

b) zabezpečovanie bezplatného poskytovania poradenských služieb  tretím subjektom 

o možnostiach využívania  pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov 

financovania podľa § 4 zákona č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 

v rozsahu pracovného týždňa; 

c) zabezpečovanie bezplatného poskytovania informa čno-poradenských služieb  tretím 

subjektom pri príprave strategických a programových dokumentov na regionálnej 

a miestnej úrovni v rozsahu pracovného týždňa; 

d) evidencia záznamov o poskytnutí informácie  podľa písm. b) a c) tohto článku 

v rozsahu prílohy č.1 tejto správy v písomnej forme a ich zverejnenie a aktualizácia na 

spoločnom portáli Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr vždy 

k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca roka odo dňa zabezpečenia 

potrebných funkcionalít na portáli ISRRA, vrátane záznamov evidovaných odo dňa 

účinnosti zmluvy; 
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e) vytvorenie Informa čnej databázy  o základných údajoch, charakteristike, investičných 

možnostiach, vnútornom potenciáli územia v pôsobnosti prijímateľa (pre tieto účely bolo 

územie pôsobnosti pre RRAZ stanovené na okresy Malacky, Bratislava II a Bratislava IV) 

a ďalších požadovaných údajov podľa prílohy č.2 tejto správy a jej zverejnenie na 

webovej stránke prijímateľa (je zverejnená na http://www.rraz.sk/text/databazy) 

a spoločnom portáli ISRRA do 31.12.2009 (zverejnená je na 

http://www.isrra.sk/index.php?Doc=20); 

f) vytváranie partnerstiev  a rozvíjanie spolupráce  agentúry so zahraničnými partnermi, 

propagácia aktivít agentúry na medzinárodnej, regionálnej a miestnej úrovni 

a informovanie o tejto činnosti na spoločnom portáli ISRRA 

(http://isrra.sk/index.php?Doc=20) a  na webovej stránke RRAZ 

(http://www.rraz.sk/text/viac-o-agenture) 

g) zabezpečenie adresy elektronickej pošty a vlastnej webovej stránky  na účely 

plnenia úloh stanovených v zmluve; súčasťou webovej stránky podľa predchádzajúceho 

je informácia o členstve agentúry v ISRRA (http://www.rraz.sk/text/is-rra ) a odkaz na 

webovú stránku MVRR (je na http://www.rraz.sk/text/MVRR-SR ). 

 

 

4. Správa o  zrealizovaných úlohách RRAZ   

 

Činnosť agentúry v tomto roku bola zameraná na bezplatné poskytovanie 

konzultácií, a poradenstva, tvorbu projektov,  na podporu realizácie vlastných aktivít, 

rozšírenie reklamnej a propagačnej činnosti, skvalitnenie budovaného vzťahu k verejnosti 

a čo je asi najdôležitejšie na vybudovanie stabilného a kvalitného tímu RRAZ.  

V tomto roku boli v agentúre dvaja projektoví manažéri,  riaditeľka a koncom roka sa 

podarilo získať na absolventskú prax jednu asistentku. V závere roka predstavenstvo na 

svojom zasadnutí schválilo personálne zmeny na poste riaditeľa a predsedu predstavenstva, 

kde  na post riaditeľa bol schválený doterajší projektový manažér Ing. Radovan Karkuš 

a doterajšiu predsedníčku predstavenstva vystrieda Ing. Milica Mašková. 

Agentúra sa v tomto roku okrem stabilného zamerania na verejný i podnikateľský 

sektor (realizácia schváleného projektu  v sume viac ako 62.000,- €) pustila do 

konzultačnej činnosti a tvorby projektov pre mládež a tretí sektor so špecializáciou na 

marginalizovanú skupinu obyvateľstva, kde bolo vypracovaných 14 projektov v celkovej 

sume 3 646 851,- €, kde sú momentálne schválené projekty tri , ktoré budeme aj 
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implementovať a na vyjadrenie k ostatným sa ešte čaká. Celkom agentúra spracovala 17 

projektov v sume 4 101 548,- €, tri pre verejnú správu v sume 392 697,- €. 

 

Vzhľadom na úspešný vzdelávací projekt v roku 2008 pre malých a stredných 

podnikateľov, ktorý je zameraný na tri oblasti a to problematiku právnu, personálnu 

i marketingovú, boli oslovené rôzne inštitúcie ohľadom spolupráce, napr. Úrad práce v 

Malackách, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, materské centrá, 

Slovenský živnostenský zväz a pod.  

K 31.12.2009 sa agentúra odsťahovala z doterajších priestorov Podnikateľského 

Inkubátora v Malackách a od nového roka sídli v nových priestoroch polyfunkčného domu 

Euro v Malackách na Záhoráckej č. 15/A, kde táto adresa bude aj sídlom agentúry. 

 

 

5. Zverejnenie výro čnej správy  

 

Výročná správa je zverejnená na Web stránke RRA Záhorie, v kapitole o agenture/výročné 

správy na http://www.rraz.sk/text/vyrocne-spravy.  

 

 
 
V Malackách 05.01. 2009       
 
 
 
            Ing. Milica Mašková 

 Predseda predstavenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
1. Záznam o poskytnutí informácie – súčasť Výročnej správy 
2. Informačná databáza o území –  súčasť Výročnej správy 
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3. Hodnotiace kritériá – samostatná príloha 
 
 
                        Príloha č.1 

 
 
 

Regionálna rozvojová agentúra  

Záhorie 
  

        
  

  ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ INFORMÁCIE   

  
        

  

Žiadateľ informácie   

Špecifkácia žiadateľa   Zastúpený 
  Dotknutá osoba (kto súhlas poskytol) 

Sídlo - Ulica č.d.   
  

Mesto   PSČ   

Zastúpený 
  

Dotknutá osoba (kto súhlas poskytol) 

Tel.:   Fax.:   

E-mail:    

Hosp. odvetvie žiadateľa   Číslo informácie   

Operačný program   

Prioritná os   Opatrenie   Začiatok informácie   

Ostatné informácie    
  

Meno pracovníka, ktorý poskytol bezplatnú informáciu   

Dátum   Forma poskytnutia informácie:    Koniec informácie   
Na základe poskytnutých informácií svojim vlastnoručným podpisom vyjadrujem súhlas so spracovaním svojich osobných 

údajov v informačných systémoch Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR za účelom možnosti preveriť obsah a 

rozsah poskytnutej informácie, v rozsahu údajov uvedených v tomto zázname. Súhlas dotknutej osoby sa udeľuje v zmysle 

ustanovenia §7 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.                                                                                                 

Svojim podpisom potvrdzujem, že táto informácia mi bola poskytnutá bezplatne a že som bol 

poučený o možnosti overiť údaje z tohto záznamu zo strany MVRR SR a zároveň udeľujem súhlas 

na spracovanie mojích osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku:                                                         
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                                                    Príloha č. 2 
Informa čná databáza o území v pôsobnosti prijímate ľa na rok 2009 –    LAU 1 (úrove ň 
okresu)  
(na základe čl. I., ods.3, písm. e) „Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu 
úloh regionálnej rozvojovej agentúry“)   
 
1. história  

• krátky popis historického vývoja okresu po súčasnosť 
• historické pamiatky (stručný popis najvýznamnejších pamiatok)   
• mapa daného územia 

 
2. územie 

• hustota obyvateľov na km2  
• rozloha v km2 
• výmera územia  
 

3. obyvateľstvo 
• počet obcí (spolu) 
• počet obyvateľov (spolu ) 
• počet obyvateľov v mestách (spolu) 
• počet obyvateľov v ostatných obciach (spolu) 
 

4. sociálne štatistiky 
• ekonomicky aktívne obyvateľstvo (spolu) 
• ekonomicky neaktívne obyvateľstvo (spolu) 
• miera zamestnanosti 15-64 (spolu) 
• miera evidovanej nezamestnanosti (spolu) 
• počet uchádzačov o zamestnanie – absolventi (spolu) 

 
5. investičné možnosti v okrese  

•  budovy  
•  pozemky  
•  výhody poskytované investorom  
 

6. kultúra a šport (stručný popis možností a príležitostí) 
 
7. cestovný ruch (stručný popis možností) 

 
(zdroj: uvádzať ŠÚ SR s výnimkou č.1, č. 5, č. 6, č. 7) 
  
8. Charakterizovanie špecifických stránok a  identifikovanie ekonomického potenciálu 

sledovaného okresu.   
9. Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný program    hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja. 
10.  Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný územný plán  obce. 
11.  Zoznam miest, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do integrovaného plánu rozvoja 

miest.  
12. Zoznam obcí, ktoré v sledovanom okrese využívajú finančné nástroje Európskej komisie 

a EIB, konkrétne JEREMIE, JASPERS a JESSICA. 
13. Zoznam obcí, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do verejno-súkromných 

partnerstiev.  
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14. Zoznam obcí, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do programov cezhraničnej, 
medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce. 
 
 
 

15. Zoznam obcí v sledovanom okrese, na území ktorých sú podnikateľské činnosti 
zamerané na podporu inovatívnych procesov, transfer nových a environmentálnych 
technológií a poznatkovo náročných výrob s definovaním formy subjektu (napr. 
inkubátory, klastre, inovačné centrá, kompetenčné centrá aplikovaného výskumu 
a vývoja, technologické platformy, vedecko-technologické parky atď.).  

16. Zoznam obcí v sledovanom okrese, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod a 
verejnú kanalizáciu. 

17.  Zoznam obcí v sledovanom okrese, ktoré vyvíjajú spoluprácu s ďalšími obcami na 
území okresu (napr. formou mikroregionálnych združení, regionálnych združení atď.). 

18. Identifikovanie oblastí v sledovanom okrese, v ktorých je zaznamenaná najvyššia 
dochádzka za prácou.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


