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Príklady dobrej praxe
z ostatných regiónov Slovenska a zo zahrani ia
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NEIVESTI NÉ PROJEKTY
Názov projektu: Kolektor pracovnej sily – špeciálna personálna agentúra
Financované z : program PHARE
Celkové náklady projektu: 49 710 EUR
Spolufinancovanie EÚ: 36 832 EUR
Žiadate : Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok
Partneri: Bratislavský samosprávny kraj, Regionálna rozvojová agentúra Lu enec
Realizácia projektu: november 2005 - september 2006
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
uba Pavlovová – luba.pavlovova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124
fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026
fax: +421 33 6414 028
Stru ný popis projektu: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má v rámci Slovenska
najnižšiu mieru nezamestnanosti, ktorá sa pohybuje na hranici 3%, ale pritom sú niektoré
skupiny obyvate stva, ktoré majú problémy zamestna sa, prípadne sú evidovaní
nezamestnaní. Medzi takéto ohrozené skupiny obyvate ov patria napr. absolventi
u ovských, stredných a vysokých škôl, zdravotne postihnutí ob ania a ob ania vo veku
nad 45 rokov (najmä ženy). Uvedené vychádza aj z Ak ného plánu zamestnanosti BSK,
ktorý bol pripravený na roky 2005 a 2006 s výh adom potrieb na najbližšie obdobie.
Z týchto dôvodov boli vytipované do projektu dve pilotné skupiny nezamestnaných, a to:
absolventi stredných a vysokých škôl, ob ania vo veku nad 45 rokov.
Hlavným cie om projektu bolo zvyšovanie zamestnanosti ohrozených skupín ob anov
v regióne prostredníctvom nového nástroja aktívnej politiky zamestnanosti tzv. Kolektora
pracovnej sily (KPS). Medzi ohrozené skupiny ob anov patria skupiny ob anov, ktorí sú
akýmko vek spôsobom znevýhodnení na trhu práce a to hlavne absolventi stredných
a vysokých škôl, ob ania vo veku nad 45 rokov a marginalizované skupiny - ob ania so
zdravotným postihnutím, ob ania s nízkou kvalifikáciou, etnické menšiny. Základnou
charakteristikou KPS je, že si vyberá a vzdeláva zamestnancov, ktorých potom poskytuje
iným zamestnávate om na rôzne dlhé obdobie za dohodnutú cenu. Ide o istú formu
leasingu pracovníkov. Všetky aktivity projektu, napr. analýza dopytu po profile pracovnej
sily na trhu práce v regióne, vypracovanie modulových školení pre ú astníkov a testov pre
pohovory, kariérové poradenstvo, nábory a vyškolenie prvých ú astníkov KPS a leasing
pracovníkov firmám, sú zamerané na testovanie tohto nového nástroja aktívnej politiky
zamestnanosti pre dve pilotné zamestnania: reprezentant firmy – zameraný na mladých
udí bez pracovných skúseností a pracovník obchodného oddelenia – zameraný na udí
45+.
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Špecifické ciele projektu:
-

nezamestnaným absolventom, starším ob anom a marginalizovaným skupinám
ob anov ponúknu špecifický program, ktorý vhodne kombinuje rekvalifikáciu
s odbornou praxou a skúsenos ami (prvými) v zamestnaní

-

firmám ponúknu novú a výhodnú, v zahrani í osved enú metódu riešenia
personálnych potrieb

-

slovenskému trhu práce ponúknu nový nástroj aktívnej politiky zamestnanosti, ktorý
pomôže nájs uplatnenie špecifickým skupinám nezamestnaných

-

rozšíri myšlienku Kolektora pracovnej sily do alších regiónov Slovenska a na
alšie cie ové skupiny

-

akreditova špecializovanú agentúru na poskytovanie služieb pre nezamestnaných
formou odskúšanou týmto pilotným projektom

Výsledkom projektu bolo vytvorenie vzdelávacích modulov pre nezamestnaných
uchádza ov o prácu, preškolenie skupiny 20 nezamestnaných, ich skúšobné umiestenie
vo vybratých firmách a pomoc pri h adaní zamestnania. Zárove bol potvrdený nástroj
aktívnej politiky trhu práce ako významný prínos k plneniu kritérií Lisabonskej stratégie.
Projekt mal dopad na zvýšenie zamestnanosti marginalizovaných skupín na trhu práce,
ke že v priebehu realizácie projektu sa vä šina nezamestnaných zamestnala (80%).
Vytvorili sa vzorové vzdelávacie moduly pre alšie školenia nezamestnaných.
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Názov projektu: Ako získa peniaze z fondov EÚ? – rekvalifika ný kurz pre mladých
evidovaných nezamestnaných vo veku 22 – 29 rokov
Financované z: program PHARE – Flexibilita trhu práce
Celkové náklady projektu: 63 589 EUR
Spolufinancovanie EÚ: 62 041 EUR
Žiadate : Bratislavský samosprávny kraj
Partneri: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Ob ianske združenie Všedné
dni, Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti, Nadácia Jozefa Murgaša
Realizácia projektu: máj 2004 – jún 2005
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
uba Pavlovová – luba.pavlovova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124
fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026
fax: +421 33 6414 028
Hlavným cie om projektu bola integrácia mladých nezamestnaných udí do pracovného
života posil ovaním ich zamestnate nosti prostredníctvom rekvalifika ného kurzu formou
e-learningu a distan ných školení.
Špecifické ciele projektu:
•

zvyšova zamestnanos uchádza ov o zamestnanie prostredníctvom programov
vzdelávania a prípravy šitých na mieru na požiadavky obcí,

•

podpora rastu zamestnanosti v regióne založená na kvalifikovanej a flexibilnej sile,

•

posilnenie udských zdrojov v zmysle zabezpe enia a vyváženého regionálneho
rozvoja v rámci bratislavského kraja,

•

rozvoj elektronického vzdelávania a zvýšenie digitálnej gramotnosti v regiónoch,

•

zvýšenie absorb nej schopnosti
erpa
finan nú pomoc z fondov EÚ
v bratislavskom kraji s dôrazom na samosprávne prostredie v zmysle ich využitia a
sociálneho a hospodárskeho rozvoja bratislavského kraja,

•

budovaniu a posilneniu funk nosti partnerských sietí v regiónoch.

Výsledky projektu: Projekt bol realizovaný vo všetkých okresoch Bratislavského
samosprávneho kraja: v Senci, Pezinku, Malackách a v Bratislave s víziou jeho
postupného celoslovenského nasadenia aj v ostatných samosprávnych krajoch.
Po as implementácie projektu bolo vyškolených pilotných 20 mladých uchádza ov
o prácu v oblasti projektového manažmentu v 6 špecializovaných vzdelávacích moduloch:
Inštitúcie a fondy Európskej únie; Vybrané politiky EÚ, podporné nástroje z EÚ; Projektový
manažment projektov EÚ; Písanie projektov a grantových návrhov; Finan ný manažment
neziskových a a verejných inštitúcií a Riadenie udí.
Všetci ú astníci projektu sa následne zamestnali prevažne vo verejnej správe, ale aj
v súkromnom sektore. Vzdelávací e-learningový systém následne získal oficiálnu
akreditáciu Ministerstva školstva SR.
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Názov projekt: Budovanie IT regiónu
Financované z: Európsky sociálny fond
Celkové náklady projektu: 8 255 000 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 7 842 250 Sk
Žiadate : Bratislavský samosprávny kraj
Realizácia projektu: január 2006 – august 2007
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
Eva Lovásiková – eva.lovasiokova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124
fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026
fax: +421 33 6414 028
Stru ný popis projektu: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) si uvedomuje rýchly rast
informa ných technológii a ich nevyhnutnos pri práci zamestnancov verejnej správy. A
tak ako vznikol systém ECDL - European Computer Driving Licence odpove ou na
problémy trhu práce a preukázaním schopnosti zvládnu základné informa né technológie
a zárove potrebu jednotnej kvalifikácie znalostí a zru ností pre ovládanie osobných
po íta ov a bežných po íta ových aplikácii sa BSK rozhodol pripravi projekt na
preškolenie zamestnancov verejnej správy.
Školenie pozostáva z nieko kých modulov ako napríklad používanie po íta a a správa
súborov, textový a tabu kový procesor i informácie a komunikácia. Školenie trvá 5
pracovných dní a približne po dvoch týžd och nasledujú 1d ové testy. Ú astníci, ktorí sa
na školenie prihlásia budú ma povinnos venova kurzu patri ný as a snaži sa ukon i
kurz získaním certifikátu ECDL, ktorý je platný a uznávaný v celej Európskej únii
a oskoro sa bude vyžadova ako základná podmienka pre vstup do zamestnania.
Projekt „Budovanie IT regiónu“ napomôže pracovníkom verejnej správy zorientova sa
v základných po íta ových programoch a aplikáciách a zlepší sa ich celková po íta ová
gramotnos .
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Názov projektu: Program druhej šance
Financované z: Európsky sociálny fond
Celkové náklady projektu: 1 845 850 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 1 384 388 Sk
Príspevok ŠR SR: 369 170 Sk
Žiadate : obec Markušovce
Stru ný popis projektu:
Projekt riešil požiadavky alšieho vzdelávania osôb s nízkou úrov ou vzdelania a
zru ností za ú elom zvýšenia adaptability pracovnej sily. Hlavným zameraním projektu
bolo doplnenie základného vzdelania mladistvých, ktorí nemali možnos , resp. vytvorené
podmienky na jeho ukon enie. Uplatnená bola rovnos príležitostí a poskytnutá
mladistvým druhá šancu na ukon enie základného vzdelania.
Pri tejto aktivite sa využili u ebné plány pre kurz na získanie vzdelania poskytovaného
základnou školou, schválené MŠ SR 14. mája 2003 s íslom 520/2003-41. Absolvovaním
kurzu na získanie základného vzdelania sa týmto mladým u om poskytla možnos
pokra ova v štúdiu na odbornom u ilišti, alebo absolvova rekvalifika ný kurz
akreditovaný MŠ SR pod a vlastného výberu. Zvýšili sa tak ich možnosti uplatnenia sa na
trhu práce.
Ciele projektu:
•
•
•

Doplnenie základného vzdelania osôb s neukon eným vzdelaním
Implementácia kurzov zameraných na získanie základných zru ností
Realizácia rekvalifika ných kurzov orientovaných na robotnícke povolania vhodné
pre vybranú cie ovú skupinu

Priami príjemcovia podpory:
• 60 osôb z vybraných obcí (Markušovce, Rud any, Porá ), ktorí nemajú ukon ené
základné vzdelanie, a sp ajú odporú anú vekovú hranicu od 15 do 18 rokov
Nepriami príjemcovia podpory:
• Rodiny, okolie a ostatní obyvatelia obcí, najmä z radov rómskeho etnika. Realizáciou
projektu a jeho publicitou sa upraví názor týchto udí na potrebu vzdelania svojich detí.
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Názov projektu: alšie vzdelávanie asistentov u ite ov a u ite ov so zameraním na
marginalizované skupiny
Financované z: Európsky sociálny fond
Celkové náklady projektu: 1 700 589 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 1 275 442 Sk
Príspevok ŠR SR: 340 118 Sk
Žiadate : Ob ianske združenie Dôstojný život
Stru ný popis projektu:
Cie om projektu bolo skvalitni
innos 98 pedagogických zamestnancov (u ite ov a
asistentov u ite ov) pracujúcich s
marginalizovanými skupinami prostredníctvom
vzdelávacích aktivít. Skvalitnenie ich innosti spo ívalo v ich zdokonalených sociálnych a
iných (najmä v oblasti projektového manažmentu) zru nostiach, v aplikácii poznatkov
najmä z oblasti multikultúrnej výchovy a výchovy k udským právam a v zlepšení
kooperácie medzi u ite mi a asistentmi u ite ov (aktivita 1).
K alšiemu skvalitneniu došlo podporou snahy vybraných 23 ú astníkov zvýši
kvalifikáciu získaním maturity (aktivita 2), resp. vysokoškolským štúdiom (aktivita 3).

si

Dôležitou sú as ou projektu bola diseminácia nadobudnutých skúseností, prezentácia
výsledkov pedagogickej práce asistentov u ite ov a u ite ov (aktivita 4) a vytvorenie
partnerstiev s vybranými strednými a vysokými školami (aktivita 1, 2, 3).
Ciele projektu:
Skvalitnenie innosti pedagogických zamestnancov (u ite ov a asistentov u ite ov)
pracujúcich s marginalizovanými skupinami prostredníctvom vzdelávacích aktivít, ktoré
spo ívalo v ich zdokonalených sociálnych a iných (hlavne v oblasti projektového
manažmentu) zru nostiach, v aplikácii poznatkov najmä z oblasti multikultúrnej výchovy a
výchovy k udským právam a v zlepšení kooperácie medzi u ite mi a asistentmi u ite ov.
Priami príjemcovia podpory:
• u itelia základných škôl, špeciálnych základných škôl, materských škôl
• asistenti u ite ov základných škôl, špeciálnych základných škôl, materských škôl
Nepriami príjemcovia podpory:
Projekt nepriamo zasiahol asi 1 200 žiakov a približne 600 pedagogických zamestnancov
základných škôl, špeciálnych základných škôl a materských škôl, na ktorých ú astníci
vzdelávacích aktivít pôsobia.
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Názov projektu: Profesijné poradenstvo pre žiakov základnej školy
Financované z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové náklady projektu: 5 155 870 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 4 124 696 Sk
Príspevok ŠR SR: 773 381 Sk
Žiadate : Základná škola s materskou školou v Tušickej Novej Vsi
Stru ný popis projektu:
Základná škola ako vzdelávacia inštitúcia poskytuje žiakom základné vzdelanie, rozvíja
poznávacie schopnosti, osobnostné predpoklady žiakov a pripravuje ich na stredoškolské
štúdium a vstup do pracovného pomeru. V posledných ro níkoch základnej školy sa žiaci
rozhodujú pre svoje budúce povolanie. Táto fáza je pre nich ve mi významná, pretože
práve týmto krokom v zna nej miere ovplyvnia celú svoju budúcnos . Skvalitnením
profesijnej poradenskej innosti na základnej škole sa ú innejšie radí žiakom pri výbere
vhodnej profesie v súlade s ich osobnostnými predpokladmi, potrebou trhu práce a s
oh adom na jeho perspektívny vývoj. V rámci výchovno-vyu ovacieho procesu je
obmedzený priestor na plánované aktivity, ktorými sa vytvorili optimálne podmienky na
kvalitnú poradenskú innos .
Ciele projektu:
Poradi žiakom pri výbere strednej školy a ich budúceho povolania
s oh adom na sú asné a perspektívne potreby trhu práce.

i zamestnania

Osoby, ktorých sa projekt bezprostredne dotýkal:
• u itelia – budúci poradcovia zapojení do vzdelávania
• žiaci 8. a 9. ro níka
• žiaci kon iaci povinnú školskú dochádzku v nižšom ro níku
• špeciálna skupina – rómski žiaci
Aktivity projektu:
• Rozvoj faktorov podporujúcich kvalitu a citlivos profesijného poradenstva pre žiakov ZŠ
• Zriadenie informa no-poradenskej poradne ako nástroja pre efektívne poradenstvo
• Zabezpe enie kvalitného a aktuálneho prísunu informácií žiakom s orientáciou na
sú asné a perspektívne kvalifika né potreby trhu práce regiónu
• Uplatnenie metodologických postupov s využitím variabilných foriem práce s rómskymi
žiakmi
• Prepojenie vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby prostredníctvom netradi ných
aktivít
• Pred ženie životného cyklu projektu implementáciou výstupných poznatkov smerom k
iným inštitúciám
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Názov projektu: ROMOR – „RÓMOVIA RÓMOM“
Financované z:
- A- stavebná as – z fondov EÚ a MPSVaR
- B – strojné vybavenie samostatný rozpo et na zakúpenie šijacej techniky – ÚP MPSVaR
- C – materiálne zabezpe enie – získanie zbytkov do 1 metra od ve kovýrobcov
konfekcie /tzv. podlimitné zbytky/- uzatvorenie darovacích zmlúv
Ekonomika projektu:
- 1 ks nohavíc – 285,- Skk x 50 ks /denná produkcia
mesa ná produkcia 1000 ks x 285,- 285 000,- SKK
ro ne 3 135 tis. SKK
mesa ný zisk 49 000,- SKK , ro ne 500 tis. SKK
vytvori previazanie asti rodinných prídavkov na zakúpenie ošatenia
/poskytovanie RP formou naturálnej dávky/ - nohavice
Žiadate : SVIK s.r.o.
Partneri: obec Ladomírova, obec Bukovce
Termín realizácie projektu: realizácia projektu v obci Ladomírova – 3 roky
Hlavným cie om projektu:
- vytváranie pracovných miest pre rómov
podpora kúpy našich výrobkov /zamedzenie kúpy ázijského tovaru/
ú elové využitie asti rodinných prídavkov
Špecifické ciele projektu:
Projekt je zameraný na šitie detskej konfekcie pre najnižšiu vekovú kategóriu od 2 – 10
rokov, osvojenie myšlienky „stara sa sám o seba“, zapojenie najmladšej vrstvy rómskej
populácie do výrobného procesu, zmeni doterajší denný režim, da im na vedomie, že
spolo nos s nimi po íta, zapoji ich do zastupite stiev na dedinách a mestách, aby sa
podie ali na spolo enskom žití
Organiza né a technické podmienky projektu:
realizácia projektu je závislá od stanoviska zainteresovaných strán, najmä štátu.
Rozhodnutie: kto bude nosite om tejto úlohy
- prevádzková jednotka v správe obce
zaradenie do kategórie „ chránených dielní“
teoretická a praktická príprava – orientova sa na SOU odevné
- zria ovanie dielní aj vrámci charít, trojkoalícia OBEC – CIRKEV - ŠTÁT
Technická príprava projektu: / o tomu predchádzalo/:
- stavebná as /vypracovanie projektu, ktorý spl al všetky kritériá na prevádzkovanie
výrobných prevádzok – obec ponúkla svoj objekt na rekonštrukciu a zriadenie
prevádzky
- výrobná as /technická príprava – dokumentácia zabezpe enie šijacej, žehliacej
techniky, strihovej dokumentácie
- personálna as / príprava rómskej populácie na SOU, ktorá pozostávala z teoretickej a
praktickej prípravy

Teoretická príprava – 3 skupiny: /rozdelenie do skupín pod a úrovne vedomostí/
I. skupina /absolventi 3-ro ného u ebné pomeru/ vybrali vedúcich dielní, kvalitárov
- II. skupina /absolventi 2-ro ného záu ného kurzu/ vybrali personál, ktorý pozná základné
asti výrobku – vie ho uši
- III. skupina /neukon ená ZŠ, vedia íta a písa / nau ili ich mechanicky robi úkony pri šití
výrobku, vytvorenie osobitných osnov pre výu bu teoretickej prípravy, vytvori skupiny 4-6
žiakov - SOU
- trvanie výu by minimálne 6 mesiacov pod pedagogickým dozorom
- praktická príprava – ovládanie všetkých operácií pri šití daného výrobku
- ukon nie teoretickej a praktickej prípravy – „závere ná skúška o spôsobilosti a
schopnosti“
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INVESTI NÉ PROJEKTY
Názov projektu: Rekonštrukcia spolo enského domu v Kostolišti
Financované z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové náklady projektu: 2 939 966 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 1 469 983 Sk
Žiadate : obec Kostolište
Realizácia projektu: júl 2006 – október 2006
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
Vlasta Kostelan íková – vlasta.kostelancikova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124
fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026
fax: +421 33 6414 028
Projekt Rekonštrukcia spolo enského domu v Kostolišti bol úspešne ukon ený v roku
2006. Hlavným cie om bolo zrekonštruova spolo enský dom. Rozšíri ho na polyfunk ný
objekt s možnos ou usporadúvania výstav, spolo enských a prezenta ných podujatí
s dôrazom na kvalitu a dosiahnu tak jeho moderný štandard.
Realizovaním projektu sa obec snažila vytvori také podmienky, ktoré umožnili a umož ujú
miestnym obyvate om a návštevníkom obce podie a sa na dianí v obci a aktívne
participova na komunitných aktivitách a zárove rozvíja svoje zru nosti a talent v rámci
kultúrnych, spolo enských a vzdelávacích aktivít v kvalitnom prostredí sp ajúcom
štandardy EÚ, vytvoril sa priestor a umožnil zvä ša mladým u om rozširova si
vedomosti, zru nosti a vzdelanie v oblasti informa ných technológií vhodnými
podmienkami.
Práve rekonštrukciou existujúceho spolo enského domu obec Kostolište vyriešila
požiadavky na zabezpe enie organizovania kultúrno - spolo enských podujatí, ktoré sa
každoro ne organizujú v obci. Docielila tak reprezentatívnu úrove objektu a tým zvýšila
štandard, atraktivitu a celkové vizuálne vnímanie obce. Prostredníctvom modernizácie
objektu informa no – technologickým vybavením prispela k rozvoju digitálnej gramotnosti
(on – line vzdelávanie, vyh adávanie informácií rôzneho druhu, sledova situáciu na trhu
práce at .) s dôrazom na mladú generáciu a jej požiadavky.
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Názov projektu: Úprava verejných priestranstiev v centrálnej
rekonštrukcia Zvonice v Krá ovej pri Senci

asti obce a

Financované z: Európsky fond regionálneho rozvoja EFRR
Celkové náklady projektu: 13 724 999 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 6 842 500 Sk
Žiadate : obec Krá ová pri Senci
Realizácia projektu: september 2006 – október 2007
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
Vlasta Kostelan íková – vlasta.kostelancikova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124, fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026, fax: +421 33 6414 028
Predpokladaný termín ukon enia prebiehajúceho projektu je október 2007, ktorého
hlavným cie om je upravi a obnovi centrum obce Krá ová pri Senci. Revitalizáciou obce
sa zabezpe í jej zatraktívnenie, celkový vzh ad, skvalitnenie života, ím sa zvýši štandard
tohto priestoru a vytvoria sa vhodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. Obnovou
centrálnej asti územia, vytvorením tzv. oddychových zón úpravou námestí pri kaplnke
a pri kostole sa pozdvihne jej celkové vizuálne vnímanie, o ocenia nielen ob ania ale
taktiež návštevníci i turisti prechádzajúci daným územím.
Špecifické ciele projektu predstavujú skvalitnenie životných podmienok hlavne pre
obyvate ov obce, ale aj pre návštevníkov i turistov, skrášli a racionálne využi verejné
priestranstvá vhodné pre oddych. Nepriamo napomôc k zvýšeniu kvality miestnych
podmienok na možné podnikanie. Zvýši bezpe nos akajúcich cestujúcich výmenou
zastávky hromadnej dopravy, ktorá je sú as ou úpravy námestia pri kostole a vizuálne
vhodne zapadá do plánovaného novo vznikajúceho parku. Prínosom bude
i zrekonštruovaná Zvonica s terénnymi úpravami jej bezprostredného okolia, ktorá má
historický význam a strategickú polohu v rámci obce. Výstavbou resp. obnovou chodníkov
sa zníži prašnos , hlu nos a modernizáciou osvetlenia sa zvýši bezpe nos ob anov
obce.
Vä šina úprav je už zrealizovaných ím sa nap ajú ciele projektu.
Investi ný zámer pozostáva zo súboru stavebných aktivít :
• úprava námestia pri kostole, tzn. úpravy chodníkov, spevnených plôch, trávnych
plôch a zelene, zavedenie automatickej podpovrchovej závlahy zelene, osadenie
lavi iek, odpadkových košov, oplotenie s bránami, osadenie autobusovej zastávky
a verejného osvetlenia cyklotrasy,
• rekonštrukcia a úprava okolia Zvonice – zrealizova spevnenú plochu okolia
Zvonice odvodnenú do rieky s možnos ou parkovania, osadenie drobnej
architektúry,
• obnova a výstavba chodníkov s montážou verejného osvetlenia, v rámci
frekventovaných trás a v obytných zónach centrálnej asti obce,
• úprava námestia pri kaplnke, t.j. úpravy chodníkov, trávnatých plôch, osadenie
lavi iek, odpadkových košov a pod.
Realizovanie všetkých vyššie uvedených aktivít projektu bude ma silný lokálny dopad na
budúci rozvoj obce, prispeje sa tak k jej zatraktívneniu a skvalitneniu života.
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Názov projektu: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
V CENTRÁLNEJ

ASTI OBCE VINI NÉ

Financované z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové náklady projektu: 14 906 916 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 745 345 Sk
Žiadate : obec Vini né
Realizácia projektu: október 2005 – apríl 2006
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
Eva Lovásikoá – eva.lovasikova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124, fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026, fax: +421 33 6414 028
Obec Vini né sa nachádza v okrese Pezinok, v Malokarpatskom mikroregióne, na
Malokarpatskej vínnej ceste. Už v minulosti pôsobilo ako typické po nohospodárske sídlo,
pri om dominantnú úlohu od 14. storo ia hralo vinohradníctvo. Po nohospodársky
charakter si obec udržuje aj na alej, pri om sa kladie dôraz na pestovanie vini a a výrobu
vína. Tieto skuto nosti prispeli v posledných rokoch k rozvoju agroturistiky, rekrea ných a
športovo-oddychových možností a k za leneniu obce ako dôležitej sú asti Malokarpatskej
vínnej cesty.
Hlavným cie om projektu je obnova priestoru centrálnej asti obce Vini né. Obec sa
snaží realizovaním predloženého projektu vytvori také podmienky, ktoré napomôžu
miestnym u om zlepši a zvýši kvalitu obytného prostredia a zárove ponúknu
návštevníkom príjemné prostredie s možnos ou spoznávania tradi nej kuchyne,
miestnych vín a potravinárskych a remeselníckych produktov. Zvýšenie atraktivity centra
obce prestavbou ciest a chodníkov, modernizáciou osvetlenia, osadením drobnej
architektúry a revitalizáciou zelene je zárove cestou k vytvoreniu priestoru vhodného na
rozvoj aktivít a služieb súvisiacich s cestovným ruchom.
Kone ným cie om riešenia je zlepšenie životného prostredia a zvýšenie atraktivity obce
pre rozvoj cestovného ruchu. Úpravou námestia sa vytvorí atraktívny priestor, ktorý
z estetického h adiska bude zodpoveda požadovaným štandardom a poskytovanými
službami pritiahne návštevníkov do obce. Obec Vini né chce prostredníctvom
rekonštrukcie námestia vytvori priestor, ktorý bude slúži na zhromaž ovanie ob anov pri
rôznych spolo enských, kultúrnych a cirkevných akciách, napríklad hodoch i trhoch,
a aktivitách súvisiacich s propagáciou obce v rámci rozvoja cestovného ruchu.
Práve po et návštevníkov (z mestských aglomerácií, aj zo zahrani ia) je k ú ovým
rozvojovým faktorom alšieho zvyšovania kvantity a kvality miestnych služieb. Tento
rozvoj sa môže prejavi aj na zvýšení miestnej zamestnanosti, o prispeje k zníženiu
nedostatku pracovných príležitostí pre miestnych obyvate ov, a jej atraktívnosti ako miesta
ich žitia. Dojem z rekonštrukcie bude ma výrazný vplyv na as strávený v predmetnom
prostredí a periodicitu prípadnej alšej návštevy. Projekt môže výrazne ovplyvni rozvoj
cestovného ruchu a agroturistiky v širšom regióne. Cie om projektu je vytvorenie takých
miestnych podmienok na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, ktoré zabezpe ia rozvoj
celého regiónu. Dominantnými oblas ami rozvoja cestovného ruchu v obci sú: vidiecky
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turizmus, poznávací turizmus, tranzitný turizmus, cykloturistika a špecifické formy (rozvoj
športových aktivít – lukostre ba).
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Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu
Financované z: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Celkové náklady projektu: 18 855 622 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 17 912 841 SK
Žiadate : obec Kostolná pri Dunaji
Realizácia projektu: september 2006 – december 2007
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
Lovásiková Eva – eva.lovasikova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124
fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026
fax: +421 33 6414 028
Hlavným cie om projektu je rekonštrukcia kultúrneho domu a tým zlepšenie kultúrnej
infraštruktúry regiónu. Kultúrny dom má v obci významnú úlohu, vytvára priestor kde sa
môžu uplat ova miestne kultúrne a spolo enské organizácie. Predstavuje významný
objekt verejného stretávania sa a tým aj utužovania vzájomných vz ahov. Budovanie
obecného lokálpatriotizmu.
Rekonštrukciu kultúrneho domu a úprava jeho bezprostredného okolia považujú ob ania
obce aj obecné zastupite stvo v sú asnosti za prioritu z h adiska vytvorenia základných
predpokladov pre zlepšenie podmienok života v obci a realizáciu kultúrnych
a spolo enských podujatí pre obyvate ov obce. V sú asnosti obec nemá priestory pre
kultúrnu a osvetovú innos ob anov, ob ianskych združení a spolkov. Ob ania, najmä
mladí udia nemajú inú možnos len navštevova kultúrne podujatia v okresnom meste
alebo v okolitých obciach.
Spracovaný projekt rekonštrukcie kultúrneho domu a úpravy jeho bezprostredného okolia
okrem odstránenia statických nedostatkov stavby rieši aj vytvorenie vhodných priestorov
pre kultúrne a spolo enské podujatia v obci. Po rekonštrukcii kultúrneho domu sa vytvoria
v obci aj nové pracovné príležitosti naviazané na údržbu a prevádzku kultúrneho domu,
Centra vo ného asu, e-Clubu, archívu a obecnej knižnice.
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Názov projektu: Vybudovanie II. etapy cyklotrasy v rámci rozvoja obce Krá ová pri
Senci
Financované z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové náklady projektu: 6 737 608 SK
Spolufinancovanie EÚ: 3 368 804 Sk
Žiadate : obec Krá ová pri Senci
Realizácia projektu: júl 2007 – apríl 2008
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
Vlasta Kostelan íková – vlasta.kostelancikova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124
fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026
fax: +421 33 6414 028
Hlavným cie om projektu je samotné vybudovanie cyklotrasy s napojením na existujúcu
zokruhovanú cyklotrasu smerom k športovému areálu na ostrove Sigotka, následným
pokra ovaním cez most po brehu iernej vody ako i smerom k reštaurácii ierna voda po
brehoch slepého ramena iernej vody.
Zrealizovaním tohto cie a sa skvalitnia celkové podmienky rekreácie oddychového
cestovného ruchu nielen priamo v obci ale aj v regióne. Toto zlepšenie ocenia nielen
samotní miestni obyvatelia a obyvatelia z okolitých obcí a miest, ale hlavne domáci
a zahrani ní turisti a návštevníci.
Špecifické ciele projektu sú:
•

zatraktívnenie obce a zlepšenie podmienok pre cestovný ruch v regióne

•

zvýšenie návštevnosti obce a regiónu

•

zvýšenie informovanosti a propagácie obce, blízkeho okolia regiónu

•

zlepšenie podmienok pre živnostníkov a malých a stredných podnikate ov

Naplnenie cie a bude spo íva v realizácii aktivít ako je spevnenie, vybudovanie,
osvetlenie a ozna enie cyklistického chodníka dopravnými a priestorovými informa nými
zna eniami pozd ž celej navrhovanej trasy. Nevyhnutnou sú as ou vybudovania kvalitnej
cyklotrasy je rekonštrukcia mosta vedúceho na ostrov Sigotka ako aj revitalizácia okolitej
zelene so sadovou úpravou a zárove umiestnením zaujímavých prvkov drobnej
architektúry (gejzír, lavi ky a pod.). Prostredníctvom uskuto nenia týchto aktivít sa zlepšia
životné podmienky obyvate ov obce, rozšíri sa ponuka služieb cestovného ruchu a zlepší
sa samotný rozvoj obce.
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Názov projektu: Vinohradnícky náu ný chodník
Financované z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové náklady projektu: 821 100 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 410 550 Sk
Žiadate : mesto Pezinok
Realizácia projektu: december 2006 – júl 2007
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
Lovásiková Eva – eva.lovasikova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124
fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026
fax: +421 33 6414 028
Cie om projektu je produkt cestovného ruchu približujúci pôvodné prvky vinohradníckej
architektúry a vinohradnícke tradície v malokarpatskom regióne a dotvárajúci tak ponuku
vínneho turizmu, ktorý je v malokarpatskom regióne k ú ový. Projekt je zameraný na
rozšírenie doterajšej zvä ša gastronomickej a vínnej ponuky o nový prvok – trasu
Vinohradníckeho náu ného chodníka.
Mnoho návštevníkov prichádza do Pezinka práve kvôli degustácii miestnych vín
a ochutnávke regionálnych špecialít, ako aj návšteve Malokarpatského múzea so stálou
expozíciou vinohradníckych nástrojov, strojov a popisom techník spracovania vini a.
Vinohradnícky náu ný chodník, ako nový produkt cestovného ruchu, vhodne doplní a
rozšíri obzor záujemcom o túto oblas . Záujemci si môžu obzrie vini priamo v teréne a
dozvedie sa viac o víne a histórii vinohradníctva v malokarpatskom regióne.
Vinohradnícky náu ný chodník je prístupný všetkým záujemcom po as celého roka, i už
v sprievode zodpovednej osoby alebo individuálne pod a itineráru obsiahnutého
v tla enom prospekte. Na za iatku a na konci sú osadené mapy s trasou celého náu ného
chodníka
s ozna ením jednotlivých stanovíš , kde sú umiestnené informa né tabule. Sú as ou
Vinohradníckeho náu ného chodníka sú tiež obnovené, resp. zakonzervované objekty –
váhadlová stud a a peregský dom. Približne v strede trasy je vybudované aj oddychové
miesto s táboriskom.
Tento nový produkt cestovného ruchu by mal oslovi široké spektrum domácich
a zahrani ných turistov túžiacich okrem gastronomických zážitkoch aj po poznaní reálií –
viníc, resp. podmienok, v akých sa vini pestuje. V kone nom dôsledku by mal prispie
k pred ženiu a spestreniu pobytu v Pezinku. Mnohí návštevníci, ktorí využívajú Malé
Karpaty na turistiku, uvítajú popri oddychovom športe príležitos rozšíri si znalosti,
prípadne využi odpo ívadlá, ktoré sú sú as ou trasy Vinohradníckeho náu ného
chodníka.
Malokarpatský región už roky cielene formuje svoj vinársky imidž. Vinohradnícky náu ný
chodník rozšíri miestnu ponuku produktov cestovného ruchu dotvorením ponuky vínneho
turizmu.
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Názov projektu: Vytvorenie informa ného systému verejnej správy - Geoportálu bsk
Financované z : Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové náklady projektu:44 994 886 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 22 497 443 Sk
Žiadate : Bratislavský samosprávny kraj
Realizácia projektu: marec 2006 – november 2007
Kontaktná osoba: Brídzik Rudolf al. Filová Viera ?
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vníma potrebu vytvorenia kvalitného informa ného
systému na jeho území ako snahu o vytvorenie nástroja, ktorý umožní zvýši
konkurencieschopnos regiónu v spolo nom trhu EÚ.
Cie om projektu je vytvori podmienky na komunikáciu verejnej správy medzi
regionálnou a miestnou úrov ou (Úrad BSK – mestá, obce a mestské asti BSK)
a verejnos ou v sieti internet prostredníctvom integrovaných a bezpe ných systémov.
Informa ný systém verejnej správy – Geoportál BSK bude zabezpe ova získavanie,
poskytovanie a sprístup ovanie informácií, zhromaž ovanie, spracúvanie, prenos,
ukladanie, archiváciu a likvidáciu údajov. Informa ný systém bude predstavova funk ný
celok zabezpe ujúci cie avedomú a systematickú informa nú innos prostredníctvom
technických a programových prostriedkov.
Geoportál vo všeobecnosti umož uje kone nému užívate ovi prostredníctvom pripojenia
cez internet: vyh adávanie pod a ur itého atribútu, pod a asti slova, alebo za iato ných
písmen slova, sprostredkova dáta a služby medzi užívate om (Úrad BSK, mestá a obce,
štátna správa, špecializovaná štátna správa, odborné a vedecké organizácie, verejnos ,
súkromný sektor) a poskytovate om (Úrad BSK).
Projekt svojím obsahom priblíži ob anovi široké spektrum informácií o regióne, ktoré budú
vyjadrené vo forme tabuliek, grafov a interaktívnych máp: územnosprávne lenenie
a základné údaje o území (kraj, obvody, obce, hranice územných celkov a ich jednotiek –
urbanistických obvodov, katastrov), územnoplánovacia dokumentácia a podklady (kraja,
obcí, zón, urbanistické plochy), majetok VÚC (nehnute ný), sociálna infraštruktúra
(zariadenia sociálnej
infraštruktúry), kultúrne a historické hodnoty územia (história, kultúrne zariadenia, kultúrne
hodnoty, pamiatky), hospodárska základ a (subjekty, zdroje a ažba nerastných surovín,
pôdny fond, po nohospodárska pôda, rozvojové
hospodárske zóny), rekreácia a turizmus (zariadenia, areály, turistické, náu né a
cyklistické trasy), verejná doprava (cestná, železni ná, letecká, zmeny v doprave), verejné
technické vybavenie (vodné hospodárstvo, kanalizácia, energetika, zásobovanie plynom,
komunika né siete, odpadové hospodárstvo), životné prostredie a ochrana prírody
(vodstvo, príroda a povrchové javy, životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, ÚSES),
zariadenia BSK (kultúrne, školské, zdravotnícke, sociálne), bezpe nos obyvate stva,
rozvojové zámery, projekty EÚ, údaje zo s ítania obyvate ov, domov a bytov, obecnej
štatistiky a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Projekt u ah uje a rozširuje ú as ob ana na správe vecí verejných a ich styk s orgánmi
štátnej a verejnej správy. Prostredníctvom informatizácie služieb verejnej správy, u ah uje
styk podnikate skej sféry s orgánmi verejnej správy a priamo zefektív uje riadiace
a administratívne procesy vo verejnej správe prechodom na digitálnu administratívu.
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Názov projektu: Rekonštrukcia ZŠ Hrabušice
Financované z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové náklady projektu: 9 194 000 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 7 355 200 Sk
Príspevok ŠR SR: 1 379 100 Sk
Žiadate : Obec Hrabušice
Ciele projektu:
• udržanie vzu ovacieho procesu na základnej škole v obci Hrabušice a v spádových
obciach Betlanovce a Vydrník
• rekonštrukcia budovy ZŠ, ktorá je dlhodobo v technicky nevyhovujúcom stave
• ekonomické za lenenie prevádzky základnej školy, o sa prejaví na znížšní
prevádzkových nákladov
• efektívnejšie za lenenie rómskeho etnika do života obce
Investi ný zámer - aktivity:
Rekonštrukcia strechy, oprava fasády, výmena
vykurovacích rozvodov a telies, výmena okien
Stru ný popis projektu:
Základným východiskom projektu bolo udržanie vyu ovacieho procesu na ZŠ v obci
Hrabušice a v spádových obciach Betlanovce a Vydrník. Podnetom na vypracovanie
projektu bol dlhodobo nevyhovujúci technický stav budovy ZŠ.
Cie om projektu bolo ekonomicky zefektívni prevádzku ZŠ, o sa prejaví v znížení
prevádzkových nákladov a umožnení plnohodnotného prístupu k vzdelaniu de om
ob anov za spádovej oblasti, a tým sa naplnia základné predpoklady úšpešného
napredovania absolventov školy, ako aj pozitívny vz ah mládeže k obci.
V neposlednom rade bolo cie om aj efektívnejšie za lenenie rómskeho etnika do života
obce, k omu uvedená vzdelávacia ustanovize zásadným spôsobom prispieva formou
priameho kontaktu medzi rómskou mládežou. Projekt riešil udržiavacie práce a celkovú
modernizáciu ZŠ, pretože pôvodný stav nevyhovoval z h adiska existujúcich platných
noriem a predpisov v oblasti hygieny a tepelno – technických noriem.

225

Názov projektu: Zlepšenie podmienok výu by v Základnej škole v obci Mo i
Financované z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové náklady projektu: 6 697 742 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 5 357 714 Sk
Príspevok ŠR SR: 1 004 661 Sk
Žiadate : obec Mo a
Ciele projektu:
• zlepšenie podmienok a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu i kativít pre
žiakov
• využitie školy a jej priestorov na mimoškolské aktivity
• vybudovanie strediska záujmovej innosti pre regionálny rozvoj vzdelanostnej úrovne
obyvate stva so zameraním na zvyšovanie kvalifikácie hlavne v oblsti informa ných
technológií
• využitie priestorov školy na organizovanie rôznych kultúrnych a spolo enských
podujatí, o v neposlednom rade prispeje k integrácii najmä marginalizovaných skupín
obyvate stva
Investi ný zámer - aktivity: Prerobenie plochej strechy na sedlovú strechu, oprava
fasády, obnova podláh, výmena okien
Stru ný popis projektu:
Obsahom predkladaného projektu bolo zvýšenie energetickej efektívnosti budovy na
zabezpe enie plnohodnotného využitia budovy ZŠ pre vyu ovací proces a pre
mimoškolské aktivity. Realizáciou projektu sa dosiahne úspora finan ných prostriedkov,
ktorá umožní zvýši podiel výdavkov na nákup didaktických pomôcok, kvalitnejšie
záujmové a praktické vzdelávanie a v neposlednom rade podporí športové aktivity.
V rámci projektu sa vytvorili podmienky na podporu marginalizovaných skupín obce
a okolitých obcí, ím sa v nemalej miere zabezpe í zvýšenie úrovne regionálneho rozvoja.
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Názov projektu: Zlepšenie podmienok vzdelávania v Základnej škole v Oslanoch a
jej využitie ako celoregionálneho centra vzdelávania a športového strediska s
dôrazom na marginalizované skupiny
Financované z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové náklady projektu: 11 984 000 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 9 587 200 Sk
Príspevok ŠR SR: 1 797 600 Sk
Žiadate : obec Oslany
Stru ný popis projektu:
Rekonštrukciou ZŠ sa zabezpe il vyu ovací proces v hygienicky vyhovujúcom prostredí,
rovnako sa podporili mimoškolské aktivity pre rómske deti a priestory na šport sú
sprístupnené aj pre telesne hendikepované deti.
Modernými vyu ovacími metódami sa zníži po et detí zaradených do špeciálnych tried.
ZŠ je významným kultúrnym a spolo enským centrom v obci. V jej priestoroch sa
organizujú rôzne spolo enské stretnutia, tradi né udové slávnosti i regionálne športové
podujatia pre deti.
Ciele projektu:
• Zlepšenie podmienok na výchovu a vzdelávanie detí
• Splnenie základných hygienických noriem
• Odstránenie nevyhovujúcich materiálov
• Splnenie základnej bezpe nosti budov základnej školy
• Úspora tepelnej energie
• Dlhodobé udržiavanie a rozvoj vzdelávania a výchovy v súlade s koncepciou
rozvoja školstva projektu Milénium
Hlavné aktivity projektu
Základná škola:
• Výmena výplní a otvorov okien, dverí a presklených stien, výmena vnútorných a
vonkajších parapetov
• Rekonštrukcia šatní
• Demontáž a montáž zábradlia
• Rekonštrukcia ústredného kúrenia
• Rekonštrukcia sociálnych zariadení
• Rekonštrukcia a obnova fasády
• Rekonštrukcia fasády – ma by a nátery
Školská družina:
• Výmena okien a dverí, výmena parapetov
• Rekonštrukcia sociálnych zariadení
• Rekonštrukcia ústredného kúrenia a elektroinštalácie
• Osadenie nového krovu vrátane tepelnej izolácie strechy a položenia krytiny
• Zateplenie s omietkou
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Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia bývalého chirurgického pavilónu
(chirurgické oddelenie, urologické oddelenie, ortopedické oddelenie) pre potreby
psychiatrického oddelenia
Financované z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové náklady projektu: 12 631 414 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 10 105 131 Sk
Príspevok ŠR SR: 1 894 712 Sk
Žiadate : Žilinský samosprávny kraj, NsP Liptovský Mikuláš
Stru ný popis projektu:
Psychické ochorenie loveka je neraz prí inou jeho ( iasto nej alebo úplnej) invalidizácie,
ako aj astou prí inou nezamestnanosti, o ho ve a ráz odsúva na okraj spolo enského
záujmu i záujmu zamestnávate ov o jeho zamestnanie.
Projekt bol zameraný na dosiahnutie zvýšenia štandardu a kvality zdravotnej starostlivosti,
a to s osobitným zrete om na zlepšenie tejto starostlivosti o nezamestnaných a o
rómskych obyvate ov. Projekt sledoval humanizáciu a demokratizáciu psychiatrickej
starostlivosti.
Realizáciou projektu sa vytvorilo vhodné terapeutické prostredie (vkusné zariadenie
akárne, ambulancie, izby, terapeutické dielne, priestory na relaxáciu at .), ím sa
podporila
kreatívna innos pacientov, vhodne sa terapia pacientov doplnila
terapeutickým zamestnaním, o je aj predpokladom ich návratu do ekonomicky i
spolo ensky aktívneho života.
Ciele projektu:
• Zlepšenie technického stavu budovy pre potreby psychiatrického oddelenia
• Dosiahnutie vyššieho štandardu poskytovania zdravotnej starostlivosti orovnate nej
so štandardom krajín EÚ
• Zvýšenie kvality života obyvate ov
• Odstránenie technických nedostatkov budovy: oprava vonkajšej fasády budovy,
rekonštrukcia a modernizácia rozvodov vody, kúrenia, elektrických rozvodov
(slaboprúd, silnoprúd), výmena okien, výmena podlahových krytín, zlepšenie
estetického vzh adu budovy, vybavenie budovy vý ahmi, požiarna signalizácia a
inštalácia dorozumievacieho zariadenia
• Vybavenie oddelenia adekvátnymi sociálnymi priestormi pre pacientov i personál
• Odstránenie nedostatkov v dodržiavaní hygienických noriem vybavenia oddelenia
(sprcha, WC, kúpe ne at .)
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Názov projektu: Modernizácia a rekonštrukcia sociálneho zaradenia na zvýšenie
kvality poskytovaných služieb
Financované z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové náklady projektu: 3 507 978 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 2 806 382 SK
Príspevok ŠR SR: 526 197 Sk
Žiadate : Trnavký samosprávny kraj, Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
Stru ný popis projektu:
Projekt riešil rekonštrukciu priestorov domova sociálnych služieb, kde vznikli rehabilita né
miestnosti a priestory pre chránené (terapeutické) dielne. Charakter práce i chránené
dielne sú prispôsobené práci zdravotne postihnutých ob anov s využitím metód, ktoré
podporujú lie bu týchto udí, zmysluplné trávenie vo ného asu, vyjadrovacie prostriedky a
pod.
V zrekonštruovaných priestoroch na prízemí sa vytvorili tvorivé pracoviská, v ktorých budú
klienti DSS vytvára rôzne predmety jednoduchou technikou. Klienti domova sociálnych
služieb – znevýhodnené skupiny ob anov – sa pri práci v rámci terapie rota ným
spôsobom striedajú, vyrábajú pletené výrobky (napr. deky, šály, po ahy, košíky).
Na prízemí sa vytvorili rehabilita né priestory, ktoré pozostávajú z akárne, dvoch
rehabilita ných miestností a zo sociálneho zariadenia. Aktivity realizované v rámci týchto
dielní prispievajú k rozvoju kreatívnych schopností klientov domova a poskytujú im
príležitos na sebarealizáciu.
Ciele projektu:
•
•
•
•

Rozvoj kreatívnych schopností znevýhodnených ob anov a možnos ich
sebarealizácie
Zlepšenie kvality života klientov DSS
Zlepšenie a podpora lie by klientov využitím metód prispôsobených
znevýhodneným ob anom
Zlepšenie technického stavu a modernizácie budovy DSS

Investi ný zámer - aktivity:
• Rekonštrukcia podkrovia a zateplenie podkrovia
• Vybudovanie rehabilita ných (terapeutických) priestorov a chránených dielní
• Rekonštrukcia a vybudovanie hygienických zariadení
• Rekonštrukcia a úprava podláh pre bezbariérový pohyb
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Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bánov
Financované z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové náklady projektu: 9 515 218 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 7 612 174 Sk
Príspevok ŠR SR: 1 427 283 Sk
Žiadate : obec Bánov, Kultúrny dom
Stru ný popis projektu:
Projekt sa sústredil na odstránenie hlavných technických nedostatkov kultúrneho domu,
ktorým sa zabezpe ilo kvalitatívne zvýšenie úrovne východiskového stavu, zníženie
prevádzkových nákladov a vytvorenie nových pracovných príležitostí.
Zvýšením úrovne kultúrneho zariadenia v obci Bánov a jeho sprístupnením všetkým
sociálnym skupinám, teda aj marginalizovanému obyvate stvu, projekt prispel k vytvoreniu
prostredia rovnakých príležitostí.
Vybudovanie takejto infraštruktúry podporilo zvyšovanie kvality života a integráciu
znevýhodnených skupín do spolo enského a hospodárskeho života.
Ciele projektu:
• Odstránenie hlavných technických nedostatkov budovy kultúrneho domu
• Zníženie prevádzkových nákladov
• Vytvorenie nových pracovných príležitostí
• Výmena všetkých výplní otvorov – okien, dverí
• Zateplenie fasády budovy
• Zateplenie konštrukcie strechy
• Vytvorenie vstupnej asti pre návštevníkov – výmena osvet ovacích telies,
rekonštrukcia a obnova sociálneho zariadenia
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Názov projektu: Dôstojný stánok kultúry – vyššia kvalita života
Financované z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové náklady projektu: 21 272 667 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 17 018 133 Sk
Príspevok ŠR SR: 3 190 900 Sk
Žiadate : mesto Galanta, Mestské kultúrne stredisko
Stru ný popis projektu:
Projekt riešil rekonštrukciu Mestského kultúrneho strediska v Galante. Spolo enský
význam MsKS je ve ký, lebo jeho aktivity majú nielen mestský, ale aj regionálny,
celoslovenský, ba dokonca medzinárodný charakter.
Hlavnou nápl ou innosti MsKS v Galante je zabezpe enie a rozvíjanie:
• záujmovo-umeleckej innosti mládeže
• dovážanej kultúry (divadelné predstavenia, estrády, koncerty, kinematografia)
• prednáškovej innosti a besied
• výstavnej, propaga nej innosti
• klubovej innosti mládeže
Mestské kultúrne stredisko organizuje pre rómsku menšinu každoro ne nieko ko podujatí
kultúrno-spolo enského charakteru. Ako príklad možno uvies najvä šiu takúto akciu –
Romafest, o ktorý je oraz vä ší záujem nielen zo strany divákov, ale aj ú inkujúcich.
Ciele projektu:
• Zvýšenie hospodárnosti kultúrneho zariadenia
• Zlepšenie celkového stavu budovy MsKS
• Rekonštrukcia ústredného kúrenia
• Zateplenie fasády budovy
• Zateplenie strechy
• Výmena okien
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Názov projektu: Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu
Financované z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové náklady projektu: 1 367 763 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 1 094 210 Sk
Príspevok ŠR SR: 205 164 Sk
Žiadate : obec Lieskovce, Kultúrny dom
Stru ný popis projektu:
Stavba kultúrneho domu v obci Lieskovany bola realizovaná v rokoch 1968 až 1971.
Primárne mal kultúrny dom slúži pre kultúrne a športové podujatia ob anov obce.
Vykurovanie budovy bolo riešené len núdzovo, a to elektrickými spotrebi mi. Sála na
poschodí nebola zateplená, a tak jej vykurovanie nebolo možné. Kultúrny dom mohol by
využívaný len v letnom období.
Realizáciou projektu sa zlepšili podmienky na rozvoj kultúrneho vyžitia obyvate ov obce.
Opravená budova bude využívaná celoro ne na kultúrne a spolo enské akcie, na
realizáciu rôznych vzdelávacích programov, na športové aktivity, prevádzkovanie
informa ného centra a knižnice.
Ciele projektu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zateplenie budovy kultúrneho domu (zlepšenie tepelnoizola ných vlastností
budovy)
Zníženie spotreby energií
Umožnenie celoro ného využitia budovy
Zriadenie kultúrno-osvetového centra, ktoré umožní nezamestnaným a
marginalizovaným skupinám zapoji sa do aktívneho procesu vzdelávania a
spolo enského života
Výmena zna ne poškodenej strešnej krytiny, cez ktorú zatekalo do budovy
Zateplenie stropu budovy, ktorý pri výstavbe v roku 1968 vybudovali bez zateplenia
Zateplenie obvodového pláš a budovy
Výmena okien a vchodových dverí poškodených poveternostnými vplyvmi
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Názov projektu: Riešenie zamestnanosti skupiny ohrozenej sociálnym vylú ením
prostredníctvom separácie a kompostovania komunálneho odpadu
Financované z: Európsky sociálny fond
Celkové náklady projektu: 391 244 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 312 979 Sk
Príspevok ŠR SR: 78 245 Sk
Žiadate : obec Raslavice
Stru ný popis projektu:
Hlavný zámer projektu bolo dosiahnu zavedenie funk ného systému nakladania s
odpadmi, ktorý bude založený na minimalizácii množstva a škodlivosti odpadu, separácii
jednotlivých zložiek na recykláciu a kompostovanie v sú innosti s obyvate mi rómskej
komunity.
Aktivity projektu:
• Zníženie nezamestnanosti v rómskej osade
• Zníženie nákladov obce na odvoz a zneškod ovanie odpadov
• Zníženie nákladov obce na odstra ovanie iernych skládok
• Riešenie neplatenia miestneho poplatku za zber, odvoz a zneškod ovanie odpadu
Aktívny prístup, zapojenie sa obyvate ov rómskej osady do aktivít tohto projektu prispelo
k zlepšeniu verejnej mienky majoritného obyvate stva Raslavíc o Rómoch
Enviromentálne aktivity:
• Zníženie množstva produkovaného odpadu
• Zlepšenie stavu životného prostredia v obci, odstránenie iernych skládok
• Zvýšenie povedomia lenov rómskej komunity a vä šia zodpovednos
správanie k životnému prostrediu
Zdravotné aktivity:
• Odstránenie potenciálneho zdroja šírenia infek ných ochorení a zdroja
parazitov (muchy, hlodavce)
• Odstránenie ve kokapacitných kontajnerov a iernych skládok

za svoje

výskytu

Ciele projektu:
•
•
•
•
•
•

Zvýši zamestnanos obyvate ov rómskej osady ohrozených sociálnym vylú ením
Zníženie množstva produkovaného odpadu, prostredníctvom jeho separácie
Environmentálna výchova
Založenie kompostoviska
Zužitkovanie produktu z kompostoviska na údržbu a zve a ovanie obecnej zelene
a parkov
Zapojenie lenov komunity do riešenia verejných vecí
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MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY
Názov projektu: MINEU – banícke priemyselné dedi stvo
Financované z: CULTURE 2000
Celkové náklady projektu: 281 716 EUR
Spolufinancovanie EÚ: 133 223,5 EUR
Žiadate : Ayuntamiento de la Unión (Murcia, Spain)
Partneri: Research and Development Centre (Cartagena, Spain), Regional
Development Agency Senec-Pezinok (Slovakia), Deutsches Bergbau Museum (Bochum,
Germany), RDA Bre Archimede (Salerno, Italy)
Realizácia projektu: september 2005 – august 2006
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
Lovásiková Eva – eva.lovasikova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124, fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026, fax: +421 33 6414 028
Priemyselné dedi stvo je sú as ou kultúrneho a historického dedi stva miest a obcí.
Niektoré mestá boli v minulosti významnými banskými mestami, no asom z nieko kých
dôvodov museli zanecha ažbu a v sú asnosti sa snažia využi toto dedi stvo ako
sú as spolo enskej histórie. Vzh adom na dlhé obdobie pretrvávajúcej ažby sa menil aj
ráz životného prostredia v týchto oblastiach, ktorý sa vyzna uje prítomnos ou banských
strojov, komínov a šácht. Zabezpe i regeneráciu týchto oblastí, ich ochranu a šírenie
vedomostí je v záujme mnohých obcí, asociácií a alších subjektov na lokálnej,
regionálnej a národnej úrovni.
Cie om projektu bolo spropagova vytipované banské oblasti a nájs vhodný spôsob ako
využi nefunk né priestory baní, ktoré boli uzavreté i už kvôli vy erpaniu rudných zásob
alebo boli zavreté z dôvodu zlého pôsobenia na životné prostredie.
Úvodné stretnutie sa konalo v La Unión, región Murcia, Španielsko. Následne sa konal
kreatívny workshop (opä v La Unión), na ktorom sa zú astnili odborníci ( i už historici,
archeológovia, banskí inžinieri, marketingový manažéri i odborníci v cestovnom ruchu) zo
všetkých partnerských krajín aby zadefinovali možnosti využitia banských diel, areálov
a priestorov. Ukážka dobrej praxe ako sa to dá robi sa uskuto nila na poznávacom
pobyte v nemeckom Bochume v apríli 2006 a v slovenskom Pezinku v júni 2006. Celý
projekt sa uzavrel za iatkom septembra v banskej oblasti Cesena v Talianksu.
Výstupom projektu je:
- prezenta né DVD o vytipovaných banských oblastiach krajín zú astnených
partnerov;
- kreatívny workshop za ú elom výmeny a skúseností;
- seminár v Pezinku, na ktorom boli prezentované možnosti využitia starých
uzavretých banských šácht a oblastí. Sú as ou seminára bolo otvorená banská
výstava v priestoroch Mestského múzea v Pezinku a sprievodnou akciou bola
banská slávnos , tzv. šachtág, ktorá sa doteraz slávi v historických banských
mestách.

234

Názov projektu: CIEN – Good Practices in Citizenship and Coexistence in European
Neighbourhoods
- Príklady dobrej praxe v oblasti získavania ob ianstva a
spolužitia v euróspkom priestore
Financované: INTI – Integration of Third Country Nationals, Integrácia príslušníkov
z tretích krajín
Celkové náklady projektu:395 153 EUR
Spolufinancovanie EÚ: 314 605 EUR
Žiadate :
Partneri: Diputacio de Barcelona, Španielsko, Institucione Centro Nord Sud Pisa,
Taliansko, Mesto Starograd Gda sk, Po sko, Mesto Mannheim, Nemecko, Falkenbergs
Bostads, Švédsko, Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok, Slovensko
Realizácia projektu: október 2006 – marec 2008
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
Viera Sláviková – viera.sláviková@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124
fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026
fax: +421 33 6414 028
Implementácia medzinárodného projektu CIEN predstavuje širší rámec tém, ktorými sa má
RRA Senec - Pezinok záujem zaobera v rámci svojej innosti. Projekt je zameraný na
aktuálnu problematiku migrantov, ktorá je žia na Slovensku stále na okraji záujmu,
napriek neustálemu nárastu tejto skupiny na našom území.
Projektový zámer vznikol z narastajúcej snahy mnohých lenských štátov EÚ zabezpe i
vhodné podmienky na život, dostupné byty a h ada možnosti riešenia negatívnych
konzekvencií segregácie a zanedbaných astí miest, v ktorých skupiny migrantov
predstavujú vä šinu obyvate ov. Skúsenosti štátov EÚ ako krajín dlhodobo prijímajúcich
imigrantov ukazujú, že štvrte a asti miest s nedostato nou až chýbajúcou infraštruktúrou
sú obvykle prvou destináciou pre spomínané skupiny.
Rovnaké trendy sú
zaznamenávané aj v krajinách na juhu Európy, ktoré sa stávajú úto iskom migrantov
z krajín mimo EÚ len v poslednej dobe. Tiež je viac ako pravdepodobné, že nové lenské
štáty EÚ sa v blízkej budúcnosti taktiež stanú cie ovými krajinami pre imigrantov.
V posledných rokoch mnohé európske mestá prijali opatrenia na úrovni mestského
plánovania s cie om posilni sociálnu inklúziu, presadzova skuto né spolunažívanie
obyvate ov a predchádza prejavom rasizmu a xenofóbnych incidentov vo štvrtiach so
štrukturálnymi problémami, kde sa grupujú populácie migrantov.
Hlavným cie om projektu CIEN je vytvára a zhromaž ova poznatky o politikách a
prístupoch k získavaniu ob ianstva a koexistencie migrantov s autochtónnym
obyvate stvom, ktoré vznikli v európskom priestore s vysokým percentom imigrantov z
krajín mimo EÚ a posil ova vzájomnú výmenu týchto poznatkov.
CIEN spadá pod program EÚ – INTI, konkrétne podprogram “Podpora sietí a výmeny
informácií a príkladov dobrej praxe”, ktorý vznikol s cie om podporova medzinárodnú
výmenu, zavádzanie a vzájomný transfer dobrých praktík. Metódy, nástroje a procesy
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patriace pod príklady dobrej praxe sú adaptované do odlišného kontextu. Je to spôsob na
disemináciu získaných výsledkov, informácií a dokumentov.
V rámci projektu sú realizované nasledovné aktivity:
návrh koncep ného a metodologického rámca v oblasti presadzovanie princípu
spolunažívania na základe prezentovania skúseností z EÚ,
príprava Príru ky dobrej praxe na podporu modelov získavania ob ianstva a
spolunažívania v európskom priestore,
presadzovanie a šírenie informácií o projekte a princípe spolunažívania medzi
širokou verejnos ou – laickou aj odbornou.
Projekt CIEN si kladie za úlohu zvýši diskusiu a prebudi záujem o otázky vz ahujúce sa
na populáciu migrantov na Slovensku, priblíži túto as komunity bežným ob anom
a poskytovaním pravdivých informácií zmier ova iasto ne negatívny postoj k migrantom.
Po as realizácie projektu sú do aktivít zapájané aj alšie mimovládne inštitúcie pôsobiace
v tejto oblasti, so záujmom prepoji už prebiehajúce projekty a zvýši tým pozitívny dopad
na riešenie stále narastajúcej potreby zaobera sa touto otázkou.
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Názov projektu: ENEA – European Network of Enterpreneurship Angels – Európska
sie anjelov podnikate ov
Financované z: LLL – Long Life Learning, Program celoživotného vzdelávania, Leonardo
da Vinci
Celkové náklady projektu:362 253 EUR
Spolufinancovanie EÚ: 290 092 EUR
Žiadate :
Partneri: Unioncamere Liguri – Regionálna obchodná komora, Taliansko, Centro ligure
per la produttivita – Ligurské centrum produktivity, Taliansko, Obchodná a priemyselná
komora Herning – Ikast – Brande – Asskov, Dánsko, Univerzita Reid Kerr, Ve ká Británia,
Agentúra regionálneho rozvoja a EuroInfo centrum Liberec, eská republika, Regionálna
rozvojová agentúra Senec – Pezinok, Slovensko
Realizácia projektu: október 2006 – september 2008
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
Viera Sláviková – viera.slavikova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124
fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026
fax: +421 33 6414 028
Stru ný popis projektu: Projekt ENEA patrí k alším projektom realizovaným RRA
Senec – Pezinok zameraným na cie ovú skupinu malých a stredných podnikate ov a to
prostredníctvom podpory vzdelávacích a samovzdelávacích procesov ako aj samotného
vzniku tejto formy podnikania. Myšlienka vzniku projektu ENEA súvisí s neustále akútnou
potrebou podpory za ínajúcich podnikate ov a osôb zvažujúcich svoje podnikate ské
zámery. Projekt sa zameriava na riešenie nedostato ných metodologických
a vzdelávacích prístupov pri asistencii za ínajúcim podnikate om s cie om zlepši túto
situáciu. Cie om projektu je prostredníctvom zlepšenia podporných vzdelávacích
mechanizmov prispie k zvyšovaniu po tu novovytvorených podnikate ských subjektov
ako aj k poklesu po tu zanikajúcich, už existujúcich podnikate ov. ENEA je zameraná
najmä na malé a stredné podniky, ktoré by sa výraznou mierou mali zapája do
zvyšovania konkurencieschopnosti a udržate nosti ekonomických aktivít na lokálnej a
regionálnej úrovni. Projekt je zameraný na prípravu inovatívnych prístupov k riešeniu
danej problematiky a dosiahnutie zosúladenia procesu podpory podnikate ských subjektov
na celoeurópskej úrovni.
Riešením tejto zaujímavej témy sa zaoberá široké partnerstvo zložené zo starých, ale aj
novo pristúpených štátov EÚ a pri riešení jednotlivých úloh tak dochádza k vzájomnej
výmene skúseností ako aj názorov a prístupov k riešeniu podpory novo vznikajúcich
podnikate ov. V partnerstve sú zastúpené obchodné komory, vzdelávacia inštitúcia
a regionálne rozvojové agentúry pracujúce na lokálnej úrovni s cie om podporova
hospodársky rozvoj a prosperitu.
Hlavnými výstupmi projektu sú:
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identifikovanie profilu ideálneho Tútora špecializovaného
novovzniknutým a za ínajúcim malým a stredným podnikate om,

na

asistenciu

definovanie a navrhnutie európskeho vzdelávacieho modulu pre špecializovaných
Tútorov a ich certifikovanie na európskej úrovni.
Po as implementácie projektu prebehlo zhodnotenie situácie v jednotlivých partnerských
krajinách s cie om zisti aktuálny stav a podmienky pre za ínajúcich podnikate ov so
záujmom zisti ich skuto né potreby a pomoc, ktoré by v procese zakladania a
rozbiehania svojich podnikate ských aktivít uvítali. Na základe porovnania výsledkov tejto
analýzy bol navrhnutý profil ideálneho tútora – odborníka, ktorý svojimi teoretickými
vedomos ami ako aj praktickými skúsenos ami dokáže u ah i náro nú fázu založenia
firmy a realizácie podnikate ského zámeru. Odborníci z partnerských krajín navrhli
vzdelávací modul, ktorý by bolo možné uplat ova na celoeurópskej úrovni. alším
projektovým výstupom sú didaktické materiály predstavujúce ucelený balík dôležitých a
užito ných informácií, ktoré by mali zjednoduši novovzniknutým podnikate om ich
za iato né štádium. Po as trvania projektu sa realizujú vo všetkých partnerských
krajinách pilotné školenia, ktorých cie om je otestova navrhnutý tréningový modul
a odskúša ho v praxi. Po absolvovaní školení sa najúspešnejší tútori vzájomne stretnú
a absolvujú spolo né medzinárodné školenie v Janove pod gesciou talianskeho
koordinátora projektu. Cie om závere ného medzinárodného školenia tútorov je overi
navrhnutý modul školení, vytvori priestor pre vzájomnú diskusiu medzi školiacimi sa
tútormi ako aj ich trénermi a na jej základe urobi doplnenia a prípadne zmeny v školiacom
module.
Projekt ENEA je pre jeho realizátorov ve kou výzvou, nako ko sa venuje aktuálnej téme,
ale tiež spája skúsenosti ako aj potreby rôznych štátov EÚ s cie om vytvori unifikovaný
tréningový modul pre tútorov – asistentov procesu zakladania malých a stredných
podnikov. V rámci jeho realizácia dochádza k vzájomnému obohacovaniu sa parterov
svojimi skúsenos ami, výmene prístupov k riešeniu tejto problematiky s cie om pripravi
dokument, ktorý by bol využite ný alšími subjektmi pracujúcimi v tejto oblasti v rámci
celej EÚ.
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Názov projektu: Nadregionálna stratégia zamestnanosti Bratislava – Viede
Financované z: Interreg IIIA SR - Rakúsko
Celkové náklady projektu: 4,9 mil. Sk
Spolufinancovanie EÚ: 2,45 mil. Sk
Žiadate : Bratislavský samosprávny kraj, SR
Partneri: Hlavné mesto SR Bratislava, SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, SR,
Konfederácia odborových zväzov SR, Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny – Bratislava,
Trnava, Pezinok, Malacky, SR, Bratislavská regionálna komora Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory, SR, Magistrát Viede , Rakúsko, Wiener ArbeitnehmerInnen
Fonderungsfond, Rakúsko, MA 27-EU Strategie und Wirtschaftsentwicklung, Rakúsko,
Arbeitsmarktservice Landesgechäftsstelle Wien, Rakúsko, Lechner, Reiter&Riesenfelder
Sozialforschung, Rakúsko
Realizácia projektu: júl 2005 – marec 2007
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
Elena Globanová – elena.globanova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124
fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026
fax: +421 33 6414 028
Projekt bol zameraný na riešenie problematiky zamestnanosti v spolo nom hrani nom
regióne Slovenska a Rakúska.
Hlavnými cie mi projektu boli:
-

príspevok ku stabilizácii pracovných miest, tvorbe nových pracovných
príležitostí a riešeniu problémov zamestnanosti v celom regióne Centrope v tejto fáze medzi Slovenskom a Rakúskom

-

vybudovanie štruktúry pre systemetickú kontrolu regionálnych aktérov
ovplyv ujúcich trh práce a subjektov poskytujúcich služby zamestnanosti v
regióne Centrope s cie om zefektívni tvorbu nástrojov aktívnej politiky
zamestnanosti

-

transfer know-how v oblasti prípravy a implementácie koopera ných
združení (klastrov) v podnikate skom prostredí

-

rozvoj spolupráce medzi subjektmi samosprávneho regionálneho riadenia,
ktorá v kone nom dôsledku môže vies v budúcnosti k integrácii nástrojov
podpory zamestnanosti v celom cezhrani nom regióne

V rámci projektu boli realizované spolo ne vytipované aktivity zamerané na zintenzívnenie
spolupráce inštitúcií trhu práce a odborného vzdelávania. Sú as ou spolupráce bolo aj
odovzdanie dobrej praxe pri budovaní klastrov z Rakúska na Slovensko. V rámci projektu
sa spolupracovalo aj na dopracovaní Stratégie zamestnanosti Bratislava-Viede , ktorej
podstatná as bola vypracovaná v rámci predchádzajúceho projektu s podobným názvom
Nadnárodná stratégia zamestnanosti Viede -Bratislava.
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Projekt bol mimoriadne úspešný z h adiska vytvorenia medzinárodného partnerstva,
vytvorenia siete inštitúcií trhu práce, vytvorenia siete medzi spolupracujúcimi školami
odborného vzdelávania, boli prerokované rôzne problémy trhu práce v regiónoch na
oboch stranách hranice, v rámci projektu bolo realizované vzdelávanie v nemeckom
jazyku pre mestskú políciu v Bratislave a Pezinku a pre úrady práce, sociálnych vecí a
rodiny a bola zrealizovaná výmena žiakov odbornej Vinárskej a ovocinárskej školy
v Modre v podobnej škole v Hollabrune v Rakúsku na oboznámenie sa s úrov ou
a kvalitou odborného vzdelávania v oboch štátoch. Boli zrealizované viaceré disemina né
aktivity v rozhlase, televízii a lánky v tla i.
Projekt mal ve ký význam najmä z dlhodobého h adiska, boli vytvorené kontakty medzi
inštitúciami trhu práce, pracovníci slovenských inštitúcií sa oboznámili s fungovaním
niektorých podobných inštitúcií v Rakúsku, realizované jazykové vzdelávanie podnietilo
pracovníkov vzdelávaných inštitúcií k predkladaniu projektov, aby mohlo pokra ova
vzdelávanie alej.
Výsledky projektu sú prezentované aj v rámci Centrope a teda má oprávnené
pokra ovanie v oblasti spolo ného budovania trhov práce. Na jeho základe boli pripravené
nové projekty.
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Názov projektu: Cyklotrasy bez hraníc – vytvorenie jednotného rámca budovania
siete cyklotrás na území Bratislavského samosprávneho kraja
Financované z: PHARE - CBC
Celkové náklady projektu: 70 393,5 EUR
Spolufinancovanie EÚ: 52 593 EUR
Žiadate : Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok, SR
Partneri: Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Weinviertel
Tourismus GmbH
Realizácia projektu: september 2005 – september 2006
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
Lovásiková Eva – eva.lovasikova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124
fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026
fax: +421 33 6414 028
Projekt mal za cie zmapova sú asnú situáciu cyklotrás a identifikova najoptimálnejšie
komunikácie vhodné na vybudovanie cyklotrás a cyklochodníkov v rámci Bratislavského
samosprávneho kraja s prepojením na Trnavský samosprávny kraj, Rakúsko, Ma arsko
a eskú republiku. Do projektu boli zapojené dotknuté orgány štátnej správy, odborná
a laická verejnos , ale najmä zástupcovia samospráv v rámci kraja.
Najvýznamnejším výsledkom projektu je Koncepcia rozvoja siete cyklotrás na území
Bratislavského samosprávneho kraja. Koncepcia rieši systém zna enia a vedenia
všetkých cyklotrás na území Bratislavského samosprávneho kraja. Všetky navrhované
cyklotrasy sú popísané a je k nim aj spracované schematické ako aj grafické vyzna enie.
Koncepcia zárove zoh ad uje všetky prírodné, kultúrne ako aj ekonomické aspekty.
Spracovanie Koncepcie rozvoja siete cyklotrás, ktorá bola schválená zastupite stvom
Bratislavského samosprávneho kraja a stala sa tak záväzná pre všetky subjekty
zaoberajúce sa touto problematikou, predstavuje 1.fázu. Druhá fáza je spracovanie
a príprava projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie alebo povolenie. Následne
sa za ne realizova 3.fáza, v rámci ktorej sa budú môc konkrétne cyklotrasy
a cyklochodníky bu zrenovova alebo nanovo vybudova .
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Názov projektu: CompServ SME – Rozvoj kompetencií malých a stredných podnikov
prostredníctvom sebavzdelávania v oblasti služieb
Financované z: Leonardo da Vinci
Celkové náklady projektu: 519 660,5 EUR
Spolufinancovanie EÚ: 382 337 EUR
Žiadate : RDA Senec - Pezinok
Partneri: ISOB – Institute for Scientific Technology,Gesellschaft f r Ausbildungsforschung
und Berufsentwicklung, Landeshauptstadt M nchen-Referat f r Arbeit und Wirtschaft,
AMU Center Aalborg, Glasgow Opportunities, Malta Mentoring Society, Malta Federation
of Industry, CECOA – Vocational Training Centre for the Trade, LEDA Partenariat,
Slovak Chamber of Entrepreneurs, Bratislava Self-Governing Region
Realizácia projektu: október 2005 – september 2007
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
Lovásiková Eva – eva.lovasikova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124
fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026
fax: +421 33 6414 028
Hlavným cie om projektu je podpora samovzdelávacieho procesu v podnikate skom
sektore prostredníctvom vytvorenia nového manuálu pre malé a stredné podniky
pôsobiace v oblasti služieb, ktorý bude definova spôsob a možnosti interného
samovzdelávania svojich zamestnancov v rámci podnikov. Tento bude vypracovaný
skupinou špecialistov a budú vyškolení facilitátori, ktorí prostredníctvom rôznych
metodických nástrojov otestujú použitie manuálu v praxi v konkrétnych malých
a stredných podnikoch.
Špecifické ciele projektu:
-

zostavi interkulturálny pracovný tím
a zabezpe ujúci udržate ný potenciál,

garantujúci

-

vytý i špecifiká každého regiónu zapojeného do projektu pre vhodné spracovanie
manuálu, ktorý bude použite ný pre daný región,

-

spracova manuál, zameraný na podporu samovzdelávacieho procesu v malých
a stredných podnikoch,

-

testovanie samovzdelávacieho procesu
organizáciách) vyškolenými facilitátormi,

-

analýza výsledkov v rôznych testovacích sub-sektoroch (cestovný ruch, a pod.)

-

monitorovanie a hodnotenie aktivít.

V rámci projektu bol otestovaný priamo v praxi
z najdôležitejších produktov projektu. Na základe
vzdelávacích potrieb v testovaných sektoroch.
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Manuál pre facilitátorov, jeden
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manuály

Názov projektu: EUCERTICON – Európsky certifikát pre renovácie a sanácie v
stavebníctve
Financované z: Long Life Learning – Program celoživotného vzdelávania, Leonardo da
Vinci
Celkové náklady projektu: 354 158 EUR
Spolufinancovanie EÚ: 265 579,5 EUR
Žiadate : Bratislavský samosprávny kraj, SR
Partneri: Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok, SR, Zväz stavebných
podnikate ov Slovenska, SR, KMU Forschung Austria, Rakusko, Národné združenie pre
malé a stredné podniky – NASME, Bulharsko, CE - NOVA CZ, R, Handwerkskammer
Trier, Trier Chamber of Crafts and Trades, Nemecko, Timisoara Architecture Students
Organisation, Rumunsko
Realizácia projektu: január 2007 – december 2008
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
Elena Globanová – elena.globanova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124, fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026, fax: +421 33 6414 028
Malé a stredné podniky predstavujú jeden z hlavných pilierov rozvoja ekonomiky EÚ.
V sú asnosti potrebujú k dispozícii kvalifikovanú pracovnú silu, ktorej zru nosti
a vedomosti budú zhodné s o akávaniami pracovného trhu.
Sektor stavebníctva disponuje ve kým potenciálom absorbova nové technológie,
zabezpe i rýchly transfer inovácií a vytvori ve ké množstvo nových pracovných miest.
Projekt EUCERTICON je implementovaný v rámci programu EÚ Leonardo da Vinci
prostredníctvom partnerov s praktickými skúsenos ami v oblasti stavebníctva zo 6 krajín.
Ide o široké partnerstvo zainteresovaných subjektov zah ajúce aktívne vzdelávacie
inštitúcie, sociálnych partnerov a rozvojové organizácie. Regionálna rozvojová agentúra
Senec – Pezinok projekt iniciovala a pripravila, vedúcim partnerom projektu je Bratislavský
samosprávny kraj.
Našim spolo ným cie om je vytvorenie nového Európskeho certifikátu pre renovácie
a sanácie, ktorý v sú asnosti v stavebníctve neexistuje a ktorý zárove reflektuje
požiadavky malých a stredných podnikov.
Tento hlavný cie bude dosiahnutý prostredníctvom vytvorenia nových vzdelávacích
modulov pre 8 profesií: murár, omietkár, podlahár/pokrýva , natiera , inštalatér, obklada ,
elektrikár, kúrenár, ktoré budú následne za lenené do jedného Integrovaného modulu pre
renovácie a sanácie. Vytvorené vzdelávacie moduly budú po as realizácie projektu
overené na konkrétnej stavbe v každej partnerskej krajine.
Po absolvovaní kurzu a odskúšaní zru ností na stavebnom objekte bude absolventom
kurzu vydaný certifikát platný v EÚ, ím budú podporené a rozšírené možnosti
kvalifikovaného uplatnenia sa najmä malých a stredných stavebných firiem, ale aj
živnostníkov nielen v EÚ, ale aj mimo tohto regiónu.
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Názov projektu: Germánske osídlenie pri Dunaji v priestore Bratislavskej brány
ako širšie hospodárske a sociálne zázemie Carnunta a Gerulaty „Carnuntum –
Gerulata“
Financované z: Iniciatíva INTERREG III A Rakúsko - Slovensko
Celkové náklady projektu:2 897 540 Sk
Spolufinancovanie EÚ: 2 752 663 Sk
Žiadate : Mestské múzeum v Pezinku
Partneri: Slovenské národné
Niederösterreich, Rakúsko

múzeum

–

Archeologické

múzeum,

SR,

Land

Realizácia projektu: február 2007 – jún 2008
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok – www.rrasenec-pezinok.sk
Lovásiková Eva – eva.lovasikova@region-bsk.sk
Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 350 01 110 / 111/ 122/ 124
fax: +421 2 350 01 111
Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 1 (budova starej radnice 1. poschodie)
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 6414 026
fax: +421 33 6414 028
Hlavným cie om projektu je získanie komplexnej informácie o charaktere, štruktúre,
hustote, rímskeho a germánskeho osídlenia v širšom okolí Bratislavy – okres Pezinok,
Senec a prihrani nej oblasti Rakúska – Carnuntum Petronel. Cie om je získa štatistické
po ty sídlisk na ur itom území, z ktorého by sa následne dali aplikova nové informácie
o hustote, štruktúre, charaktere a vzájomnom prelínaní jednotlivých archeologických kultúr
na slovenskej a rakúskej strane hraníc.
Prostredníctvom projektu sa skompletizujú roztrieštené informácie a poznatky o rímskej
dobe a osídlení na našom a rakúskom území a zárove sa spracuje hmatate ný materiál
(analýza, digitálna mapa, publikácia i zborník nájdených predmetov), ktorý bude slúži
ako podklad pre alšie výskumy, štúdium pre odborníkov z praxe. Do projektu sú zapojení
aj študenti archeológie. Poznatky, ktoré získajú pri terénnych výskumoch, môžu v prvom
rade využi ako podklad do diplomovej práce a zárove si rozšíria svoje vedomosti v praxi.
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Názov projektu: THARA EQUAL nEwC_baselines (AT- 2-11/27)
Financované: Európsky sociálny fond (50% národného spolufinancovania Rakúskym
federálnym ministerstvom hospodárstva a práce)
Žiadate : Spolupráca rómskych a nerómskych organizácií vo Viedni
Partneri: Nadnárodná spolupráca: “Otázka vedomostí” (Slovensko, Ma arsko a Fínsko)
Fínsko (Otvorené dvere – FI60), Ma arsko (Školenie a zamestnanos ... – HU 16),
Slovakia (MAXIM – SK70)
Realizácia projektu: júl 2005 - jú 2007
Kontakt: www.thara.at
Stru ný popis projektu: Kvalifika ný a aktiva ný projekt integrácie Rómov a Sintov
medzi 14 – 25 rokov na trh práce vo Viedni, informa né centrum politiky trhu práce
zameriavajúce sa na Rómov a Sintov
Ciele projektu:
Projekt je zameraný na na sociálne a odborné poradenstvo, prípravné opatrenia a
u ovské vzdelanie.
stavanie na dosiahnutých výsledkoch, skúsenosti, vedomosti a kontakty
posilnenie pravdepodobnosti úspešného vstupu a integrácie na trh práce
u enie sa robením, nadobudnutie sebadôvery a k ú ových kvalifikácií pre trh práce
Ú astníci: 325 mladých Rómov a Sintov, z ktorých približne 45% boli ženy
Výsledky a výstupy projektu: školenia (jazyk, IT, médiá, obchodné správanie, at .),
sociálne a odborné poradenstvo, (inter-)kulturálne pracovné stretnutia, kvalitný projekt,
publikácie
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Názov projektu: Mri Buti - „moja práca, moje zamestnanie“
Financované z: Európsky sociálny fond
Celkové náklady projektu: Národné financovanie Rakúskym federálnym ministerstvom
hospodárstva a práce 2005 – 2008, vrátane regionálnej expanzie
Kontakt: Johanna Delacher
Tel.: 0676 / 83730 – 408
E-Mail: j.delacher@eisenstadt.caritas.at
Stru ný popis projektu: Flexibilný nízkoprahový projekt zamestnania zameraný na
reintegráciu Rómov v okrese Oberwart (Burgenland), Modul v rámci EQUAL Development
Partnership “IdA” (Širší trh práce – Integrácia prostredníctvom práce) 2003 – 2005
Hlavným cie om projektu:
•
•
•

Vytvorenie perspektívy na trhu práce a pozitívnych pracovných skúseností,
prelomenie dlhotrvajúcu nezamestnanos , príspevok k živobytiu,
Práca na hodinovej alebo dennej báze s oh adom na sú asnú osobnú motiváciu
a produktivitu
oblas práce: prevádzka lesa, „second-hand“ obchody a istenie šatstva

Cie ová skupina: nezamestnaní Rómovia, mnohí z nich sú dlhodobo nezamestnaní
alebo na sociálnej podpore
Ú astníci: 83 osôb, vrátane 39 žien
Miera integrácie: 18,1%
Hlavné aktivity projektu:
Opatrenia v oblasti kvalifikácie a zamestnania, analýza situácie cie ovej skupiny na trhu
práce, vedecké monitorovanie a diseminácia výsledkov, podpora v jednotlivých
problémových oblastiach, profesionálne rady a u enie sa pri práci, základné vzdelanie,
interkulturálne vzdelávanie, podpora zdravia, zníženie dlhov, tvorba sietí a výmena
skúseností
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Názov projektu: MAXIM „Marginalizácia a Xenofóbia - Identifikácia mechanizmov
predchádzania vylú enosti prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti a
zamestnate nosti Rómov formou partnerskej spolupráce súkromného a verejného
sektora“ (SK- 70)
Financované z: Európsky sociálny fond
Celkové náklady projektu: 8 646 000,- Sk
Spolufinancovanie EÚ a ŠR: 8 213 700,- Sk, sponzor U.S. Steel Košice: 432 300,- Sk
Žiadate : Košický samosprávný kraj
Partneri:
Národní: KSK, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, Košice n.o., Mesto Košice,
obec Ve ká Ida, obec Družstevná pri Hornáde
Nadnárodní: Meriskoski Vocational Training Centre, Oulu, Finland, Kanonmedia, Wien,
Austria, Ec - Pec Alapítvány, Educating and Employing Roma School Coordinators of
Equal Opportunities, Ma arsko
Realizácia projektu: marec 2005 – jún 2007
Kontakt:
Silvia Hricková, projektový manažér
Úrad Košického samosprávneho kraja
tel. .055/7268222, 0903/921 059
hrickova.silvia@kosice.regionet.sk
Hlavným cie om projektu je komplexným miestnym pôsobením zvýši zamestnanos a
zamestnate nos Rómov a tým prispie k zníženiu miery ich sociálneho, hospodárskeho a
spolo enského vylú enia zo života spolo nosti.
Stru ný opis projektu:
Projekt vytvorí miestne tímy v troch odlišných komunitách, ktoré formou miestnych analýz
vytvoria databázy záujemcov o prácu. Formou aktívneho vyh adávania zamestnávate ov,
testovania nástrojov motivácie zamestnávate ov zamestnáva Rómov a sú asného
vzdelávania záujemcov o prácu sa dosiahne zmena postojov, prístupov a praktík
potenciálnych zamestnávate ov a tým znižovanie miery xenofóbie a rasových predsudkov
na trhu práce.
Projekt je sú asne zameraný na overenie dlhodobej udržate nosti agentúrnej štruktúry,
ktorá by sa prekonávaním rozpoznanej xenofóbie a rasových predsudkov zameriavala na
zvýšenie zamestnanosti a zamestnate nosti Rómov.
Projekt je založený na:
a) identifikácii daností, potrieb, možností, predpokladov a východísk Rómov
b) cielenom vzdelávaní a pôsobení na cie ové skupiny (cez akreditované kurzy)
c) presved ovaní a motivovaní zamestnávate ov
d) posil ovaní udskej kapacity všetkých aktérov
Tvorba systému prevencie marginalizácie a podpory umiest ovania osôb dlhodobo
nezamestnaných, nízko kvalifikovaných a iných znevýhodnených skupín na trh práce.
Hlavným cie om projektu je zvýši po et Rómov zapojených do spolo enskej de by práce
a tým zamedzi ich vylú eniu zo spolo nosti. Projekt vytvoril takzv. „sprostredkujúce
agentúry“ v troch lokalitách (Družstevná pri Hornáde, Ve ká Ida, Luník IX), ktoré
zamestnávajú 3 osoby pre potreby projektu Tieto miestne tímy majú trojakú funkciu :
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a) vyh adáva a motivova Rómov zú astni sa na projekte
b) zaregistrova uchádza ov a spolupracova s nimi na h adaní optimálneho zaradenia do
pracovného procesu prípadne predchádzajúceho vzdelávania a tréningu
c) vyh adáva zamestnávate ov a ponúka pracovníkov, ktorí sú alebo pripravení okamžite
za a pracova alebo sa zacvi i na danú prácu
Projekt pre potenciálnych zamestnávate ov ponúka:
• možnos poskytnutia uchádza a o zamestnanie, ktorý je evidovaný v registroch
projektu a ktorý má záujem pracova
• možnos nahradenia pracovníka novým z databázy projektu MAXIM (v prípade
choroby, absencie alebo nespokojnosti s výkonom práce)
• možnos vyškoli nezamestnaných pracovníkov pod a potrieb firmy na špecifické
práce
• v prípade prís ubu zamestnania viacerých osôb bezplatnú aistenciu a pomoc pri
vypracovaní rozvojového projektu firmy v novom období 2007 – 2012.
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