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ZOZNAM AGENTÚR INTEGROVANEJ SIETE RRA:

BRATISLAVSKÝ KRAJ:
RRA Záhorie (Malacky), RRA Senec – Pezinok (Senec)
Trnavský kraj:
RRA Trnavského kraja (Trnava), RRA Ister (Dunajská Streda), RRA Galanta, RRA Senica
NITRIANSKY KRAJ:
RRA Nitra, RRA Komárno, RRA Ipeľ – Hron (Šahy), RRA Šaľa, RRA Južný región (Štúrovo), 
RRA Topoľčiansko (Topoľčany)
TRENČIANSKY KRAJ:
Trenčianska RRA (Trenčín), RRA Prievidza – Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
ŽILINSKÝ KRAJ:
ARR Žilina, RRA Kysuce (Čadca), ARR Sever (Dolný Kubín), RRA Turiec (Martin), RRA 
Liptov (Ružomberok)
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ:
KRA Banská Bystrica, Združenie pre rozvoj južného Slovenska – RRA Lučenec, RRA 
Združenie pre rozvoj regiónu Gemer – Malohont (Rimavská Sobota), RRA pre rozvoj regiónu 
stredného Poiplia (Veľký Krtíš)
KOŠICKÝ KRAJ:
RRA Moldava nad Bodvou, RRA Kráľovský Chlmec, RRA Rožňava, Spišská RRA (Spišská 
Nová Ves), RRA pre rozvoj dolného Zemplína (Trebišov)
PREŠOVSKÝ KRAJ:
SARA - RRA pre región Šariša (Bardejov), RRA Humenné, RRA Tatry – Spiš (Kežmarok), 
KRA Prešov, RRA Svidník, RRA Zemplín (Vranov nad Topľou)
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Vážené dámy a vážení páni,

regionálne rozvojové agentúry (RRA) majú významnú 
úlohu v oblasti budovania partnerstiev na miestnej 
a regionálnej úrovni. Sú regionálnymi informačnými centrami 
prvého kontaktu na štrukturálne fondy Európskej únie. Plnia 
úlohu nástrojov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky na podporu rozvoja predovšetkým 
zaostávajúcich regiónov.

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) vznikla v roku 
2000 spojením jednotlivých agentúr do súčinného celku. Cieľom takto vytvorenej 
siete bolo dosiahnuť možnosť efektívnej spoluúčasti na tvorbe koncepcií a stratégií 
regionálneho rozvoja, na programovaní, projektovaní a realizácii rozvojových aktivít. 

IS RRA sa podieľa na tvorbe legislatívy v oblasti regionálneho rozvoja 
a spoluvytváraní podmienok na komplexné riešenie trvalo udržateľného rozvoja 
regiónov Slovenska spolu s ostatnými aktérmi regionálneho rozvoja na Slovensku.

IS RRA vytvára priestor na spoluprácu odborníkov, zastúpených v jednotlivých 
členských agentúrach s rôznou profiláciou činností tak, aby mohli medzi sebou 
kooperovať, poskytovať dôležité informácie a služby, efektívne využívať odborný 
a vedecký potenciál, ktorý majú v regionálnych podmienkach k dispozícii. 
Zabezpečuje sa tak synergický efekt na regionálnej a nadregionálnej úrovni, zároveň 
sa podstatne znižujú náklady na dosiahnutie cieľov a poslania IS RRA a zvyšuje sa 
účinnosť práce jednotlivých RRA pri plnení stanovených úloh v oblasti regionálneho 
rozvoja.

Štefan Repko
predseda Rady zástupcov IS RRA
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Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) je podporovaná 
v zmysle materiálu „Vytvorenie IS RRA“, schváleného uznesením vlády SR č. 
738/2000. Túto sieť metodicky a koordinačne zastrešuje Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, ktoré je s jednotlivými agentúrami siete v zmluvnom 
vzťahu a na základe uznesenia zabezpečuje podporu IS RRA a realizáciu 
ministerstvom stanovených úloh na miestnej úrovni. V rámci prístupového 
procesu začleňovania sa Slovenska do EÚ sa očakával nárast inštitucionálnych 
potrieb v predvstupovej etape, najmä na vytvorenie implementačných jednotiek 
a ich regionálnych centrál v rámci pomoci programov SAPARD, ISPA, PHARE 
2000+. Poslaním IS RRA v čase jej zriadenia bolo zabezpečovať v jednotlivých 
regiónoch Slovenska úlohy vyplývajúce z potreby integrovaného a efektívneho 
využívania prostriedkov poskytovaných EÚ a SR. Vstupom Slovenska do EÚ 
v máji 2004 sa potvrdila opodstatnenosť a potreba agentúr. Na základe potrieb 
regiónov, v ktorých agentúry pôsobia, sa RRA za 6 rokov existencie podpory IS 
RRA vyprofilovali na profesionálne organizácie, čo do značnej miery ovplyvnilo aj 
poslanie IS RRA. 

Vývoj v oblasti regionálneho rozvoja priniesol možnosť zapojenia sa agentúr 
do tvorby strategických dokumentov tak na celoštátnej, ako aj na regionálnej a miestnej 
úrovni. Agentúry sa zúčastňujú na tvorbe stratégií trvalo udržateľného rozvoja regiónov 
a navrhujú komplexné riešenia rozvoja, čím prispievajú k vyrovnávaniu regionálnych 
rozdielov v rámci celej SR. Profesné zázemie a kapacita umožňuje agentúram zapájať 
sa do všetkých fáz projektového cyklu od plánovania po implementáciu. Agentúry 
majú detailný prehľad o potenciáli regiónu, v ktorom pôsobia a prierezovo zasahujú 
do všetkých odvetví hospodárstva. To potvrdzuje ich univerzálnosť a zabezpečuje im 
jedinečné postavenie medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti regionálneho rozvoja. 
IS RRA je prostredníctvom svojho zástupcu členom expertnej skupiny Partnerstvo 
pre tvorbu NSRR 2007 - 2013 a EURADy – Európskeho združenia rozvojových 
agentúr so sídlom v Bruseli.

Poslaním IS RRA je vytvárať platformu pre zdieľanie spoločného potenciálu 
agentúr zaradených do IS RRA. Takto sa jednotlivým agentúram naskytá príležitosť 
poskytovať služby celého potenciálu IS RRA. Klienti z regiónov tak majú prístup 
k profesionálnym službám, ktorých kvalitu a rozsah reprezentuje a garantuje IS RRA. 
Výhodou siete je aj možnosť využívať skúsenosti overené jednotlivými agentúrami 
a spoluúčasť na tvorbe strategických regionálnych dokumentov, čím sa vytvárajú 
podmienky pre komplexné riešenie trvalo udržateľného rozvoja regiónov spolu 
s ostatnými aktérmi regionálneho rozvoja na Slovensku.
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Najvýznamnejším partnerom pre IS RRA je na úrovni štátnej správy Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré je garantom regionálneho rozvoja 
v Slovenskej republike.

Keďže IS RRA pokrýva územie Slovenska pomerne rovnomerne, môžu agentúry 
svojou činnosťou zohrať významnú rolu pri tvorbe, implementácii a technickej pomoci 
pre projekty aj v rámci NUTS III, NUTS II a NUTS I. Vyžaduje si to však vzájomnú 
koordináciu aktivít na príslušnej úrovni. Tieto úrovne predstavujú významný trhový 
potenciál IS RRA. Jednotlivé agentúry IS RRA pôsobia v regiónoch a mikroregiónoch, 
v ktorých boli zriadené. Integrovaná sieť pokrýva územie Slovenska v celistvosti, 
nielen ako súčet jednotlivých regiónov a mikroregiónov, čo následne vytvára 
synergický efekt.

Klientmi agentúr sú prevažne aktéri regionálneho rozvoja a pochádzajú z troch 
segmentov:
� verejná správa (samospráva, štátna správa),
� podnikateľská sféra,
� tretí sektor, verejnosť.

Cieľové skupiny:
� Vláda SR a jednotlivé ministerstvá SR. IS RRA bola zriadená Ministerstvom 

výstavby a regionálneho rozvoja SR k napĺňaniu cieľov vlády v oblasti rozvoja 
regiónov Slovenska v súlade s regionálnou politikou Európskej únie. Podstatná 
časť financovania jednotlivých agentúr pochádza práve z dotácií zo štátneho 
rozpočtu, preto vláda SR a relevantné ministerstvá sú významnou cieľovou 
skupinou, na ktorú sa marketingová komunikácia IS RRA zameriava.

� VÚC, miestna samospráva. Jednou z hlavných úloh agentúr vyplývajúcich 
zo zmlúv uzatváraných medzi MVRR SR a RRA je poskytovanie komplexných 
informácií a odbornej pomoci VÚC a miestnym samosprávam. 

� Podnikateľská verejnosť. Hybnou silou v každom regióne je podnikateľská 
verejnosť, preto získavanie klientov z jej radov je prínosom pre rozvoj regiónov.

� Tretí sektor, verejnosť. Tretí sektor prezentuje názory širokej verejnosti, preto je 
významným hráčom v regionálnej politike a je potrebné s ním úzko spolupracovať. 
Uznanie odbornej verejnosti je dôležitý krok na ceste k vybudovaniu potrebného 
a žiaduceho imidžu v súlade s marketingovým plánovaním. 
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Konkrétne produkty jednotlivých agentúr IS RRA sa vo všeobecnosti dajú zaradiť 
do nasledovných produktových radov:
� informovanie verejnosti o štrukturálnej politike EÚ a možnostiach získania 

finančnej podpory na rozvojové aktivity,
� spracovanie konkrétnych projektov,
� spracovanie podnikateľských zámerov,
� školiaca a vzdelávacia činnosť,
� spracovanie regionálnych strategických dokumentov,
� propagácia regiónu.

Informovanie verejnosti
Jednou z významných úloh agentúr aj celej IS RRA je informovanie verejnosti 

o štrukturálnej politike EÚ a možnostiach získania finančnej podpory na rozvojové 
aktivity. Jednotlivé agentúry poskytujú potenciálnym žiadateľom základné informácie 
o štrukturálnych fondoch EÚ a iných zdrojoch, plnia úlohy regionálnych informačných 
centier.

Spracovanie konkrétnych projektov
Agentúry spracovávaním projektov sledujú rozvoj regionálnej infraštruktúry, 

podpory podnikania, podpory rozvoja mikroregiónov, miest a obcí, rozvoj cestovného 
ruchu a vidieka, medzinárodnej spolupráce a cezhraničných aktivít.

Spracovanie podnikateľských zámerov
Produkty tohto radu sa uplatňujú predovšetkým v regiónoch, kde nie sú zastúpené 

subjekty podporujúce podnikateľskú sféru (RPIC, CPK), ale nie je to pravidlom. 
Podnikateľské zámery sa pripravujú aj ako podklady k spracovaniu investičných 
projektov pre podnikateľov, žiadostí o finančnú podporu a tiež pre nezamestnaných, 
ktorí sa uchádzajú o podporu z Úradu práce na začatie podnikateľskej činnosti.

Školiaca a vzdelávacia činnosť
Školiaca a vzdelávacia činnosť je zameraná predovšetkým na témy v oblasti 

regionálneho rozvoja, štrukturálnej politiky EÚ a možností získavania zdrojov 
na rozvojové projekty. Témy realizovaných školiacich a vzdelávacích aktivít sú však 
širšie a záleží od možností jednotlivých agentúr a tiež reálnych potrieb v regióne ich 
pôsobnosti.
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Spracovanie regionálnych strategických dokumentov
Agentúry sa aktívne podieľajú na vypracovávaní PHSR, regionálnych 

rozvojových štúdií v súlade s koncepciou rozvoja celého regiónu podľa územno-
plánovacej dokumentácie, sociálno-ekonomických analýz pre región a iných 
dokumentov regionálneho významu, ktoré vychádzajú z vyšších plánovacích 
dokumentov. 

Propagácia regiónu
RRA prezentujú svoju činnosť a región ich pôsobenia prostredníctvom 

propagačných a informačných materiálov, publikácií, web stránok, médií ako aj 
účasťou na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch. Každoročne sa 
zúčastňujú výstavy regionálneho rozvoja FOR REGION v Banskej Bystrici spojenej 
so slávnostným udeľovaním cien ministra VVRR SR pre RRA, ktoré dosiahli najlepšie 
výsledky za predchádzajúci rok.

Uvedené produktové rady podporuje a monitoruje Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. Sú zahrnuté do okruhu úloh v jeho zmluvách s jednotlivými 
agentúrami a sú spoločné pre všetky agentúry IS RRA. Okrem produktov v týchto 
radoch, vzhľadom na rôznu profiláciu jednotlivých agentúr, existujú ešte aj iné 
produkty poskytované jednotlivými agentúrami. Agentúry v rámci IS RRA poskytujú 
svoje produkty priamo klientom bez medzistupňov. V tomto prípade zohráva veľkú 
úlohu vnútorná logistika organizácie, ktorá je v jednotlivých agentúrach rozdielna. 
Na splnenie poslania IS RRA bude nutné vytvoriť a v agentúrach prijať jednotnú 
metodiku distribúcie produktov.

IS RRA má ako celok vzhľadom na svoje územné pokrytie a široký záber 
činností v rámci Slovenska veľmi dobré postavenie, lebo je jednou z mála 
inštitúcií svojho druhu pôsobiaca v regionálnom rozvoji. Jednotlivé ministerstvá 
majú v rámci svojej pôsobnosti vytvorené špecializované siete. Na úrovni NUTS 
III pôsobia štruktúry vyšších územných celkov. Iná je situácia, ak posudzujeme 
agentúry IS RRA s agentúrami založenými na komerčnej báze, ktoré sa tiež 
zameriavajú na spracovanie projektov, podnikateľských zámerov a programov 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí. Integrovanú sieť zriadenú MVRR SR 
tvoria RRA, ktoré sú záujmovými združeniami právnických osôb fungujúce ako 
neziskové organizácie s kvalifikovanými ľuďmi so skúsenosťami, čo je zárukou 
profesionálneho prístupu.
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Oblasti a aktivity pôsobenia IS RRA
Vzdelávanie a odborná príprava:
� akreditované vzdelávacie aktivity zohľadňujúce regionálne špecifiká,

Zamestnanosť a rozvoj ľudských zdrojov, trh práce:
� komplexné rekvalifikačné programy a programy zamestnanosti na základe 

požiadaviek regiónu realizované v súlade s Lisabonskou stratégiou,
� aktivity v oblasti trhu práce, v oblasti vytvárania pracovných návykov a podmienok 

pre samozamestnanie,

Podpora podnikateľského sektora:
� aktívne nástroje podpory MSP, 
� účasť na príprave kvalitných podnikateľských zámerov,

Vstup zahraničného kapitálu do regiónov SR:
� príprava prostredia pre investorov a spracovanie databáz a ponúk 

pre potenciálnych investorov,
� pomoc pri vyhľadávaní malých investorov pre projekty,

Inovačný potenciál regiónov:
� spolupráca s vedecko-výskumnými inštitúciami, vysokými školami a univerzitami, 
� motivácia MSP na zavádzanie inovačných prvkov a pomoc pri vytváraní sietí 

týchto MSP,

Podpora regionálneho rozvoja:
� informovanie potenciálnych žiadateľov o možnostiach financovania projektov,
� programovanie, príprava, implementácia a monitorovanie regionálnych projektov,

Doterajšie fungovanie agentúr preukázalo opodstatnenosť IS RRA, ktorá 
získala povesť profesionálnej inštitúcie v regionálnom rozvoji. Plošne pokrýva celé 
územie Slovenskej republiky (spolu 34 agentúr) a má pracovníkov s niekoľkoročnou 
praxou vyškolených v regionálnom rozvoji. Práve to je veľká konkurenčná výhoda, 
prostredníctvom ktorej sa dá dosiahnuť významné postavenie agentúr v procese 
informovania, programovania, prípravy rozvojových projektov a tiež v ich 
implementácii a monitorovaní. Detailný prehľad o potenciáli regiónu zabezpečuje 
agentúram jedinečné postavenie a vytvára dobré predpoklady pre efektívnu 
spoluprácu so subjektmi pôsobiacimi v oblasti regionálneho rozvoja doma 
i v zahraničí.
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Dear ladies and gentlemen, 

Regional Development Agencies (RRA) play a significant role in the area of building 
partnerships on local and regional level. They are the region’s first contact points and 
information centres as regards the structural funds of the European Union. They 
function as the tools of the Ministry of Construction and Regional Development of the 
Slovak Republic to support the development of those regions lagging behind.

An Integrated Network of Regional Development Agencies (IS RRA) was 
established in 2000 by merging single agencies into a synergistically functioning unit. 
The aim of the unit merged was to achieve the most effective cooperation in the 
creation of regional development concepts and strategies, in the programming, 
projecting, and performance of development activities.

IS RRA participates in the creation of legislation in the area of regional development 
and to help create conditions for a complex approach towards sustainable development 
within the regions of Slovakia together with other actors of regional development in 
Slovakia.

The IS RRA creates room for the cooperation of experts represented in single 
member agencies with a variety of different activities  so that they can cooperate and 
exchange important information and services, take full advantage of the professional 
and scientific potential they have at heir disposal within the conditions present in 
the region. This way, it is possible to safeguard a synergistic effect on the regional 
as well as transregional level and at the same time decrease significantly the costs 
to achieve the objectives and missions of the IS RRA network and increases the 
effectiveness of the activities deployed by single regional development agencies in 
fulfilling the tasks set out in the field of regional development.

Štefan Repko
Chairman of the Club of Representatives of IS RRA
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INTEGRATED NETWORK OF REGIONAL DEVELOPMENT 
AGENCIES 

The Integrated Network of Regional Development Agencies (IS RRA) is supported 
on the basis of the document “The creation of the IS RRA” which was approved 
by the Resolution of the Government of the Slovak Republic No. 738/2000. This 
network is coordinated and managed, as regards the methodology, by the Ministry of 
Construction and Regional Development of the Slovak Republic that has entered into 
a contractual relationship with single network agencies and provides support for the 
IS RRA network through the resolution to foster the performance of the tasks set out 
by the ministry on the local level. What was expected within the EU accession process 
in Slovakia was an increase in the institutional needs in the pre-accession stage 
to create implementation units and their regional headquarters using the support 
provided within the SAPARD, ISPA, PHARE 2000+ programmes. The mission of 
the IS RRA at the time of its establishing was to fulfil in single regions of Slovakia 
the tasks resulting from the need to take advantage in an integrated and effective 
way of the resources provided by the EU and the Slovak Republic. The accession 
of Slovakia to the European Union in May 2004 has proven the requirement and the 
necessity to have such agencies. Based on the needs of the regions within which 
the regional development agencies operate, they have, within the past 6 years of 
supporting IS RRA network, specialised and become professional organisations, 
what has influenced, into a considerable extent, also the mission of the IS RRA 
network.

The development in the area of regional development has brought about the 
possibility to include the agencies in the process of creating strategic documents 
on the national as well as regional and local level. The agencies participate in the 
creation of the region’s sustainable development strategies and propose complex 
development solutions, whereby contributing to the balancing out of regional 
disparities in the whole country. The professional platform and capacity enable 
the agencies to participate in all the stages of the project cycle from planning to 
implementation. The agencies have a detailed overview of the potential of the region 
in which they are located, and have an influence on all layers and branches of the 
economy, which proves their universal operability and guarantees for them a unique 
role among the subjects active in the area of regional development. The Integrated 
Network of Regional Development Agencies is represented by its representative 
and thus a member of the expert group Partnership for the Creation of the National 
Strategic Reference Framework for the period 2007-2013 and of EURADA – the 
European Association of Development Agencies seated in Brussels.
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The mission of the Integrated Network of Regional Development Agencies 
is to create a platform to share common potential of the agencies included in the 
network. This way it shall be possible to safeguard to single agencies the possibility 
to provide services within the whole area of the IS RRA network, which enables the 
clients in the regions to have access to professional services, the quality and scope 
of which is represented and guaranteed by the network itself. What is the advantage 
of the network here is the fact that it is possible to take advantage of the experience 
gained and verified by single agencies and to cooperate in produce strategic regional 
documents, with conditions being created to tackle in a complex way the issue of 
sustainable development of the regions in cooperation with other players in the field 
of regional development. 

The most important partner of the IS RRA network on the level of state 
administration is the Ministry of Construction and Regional Development of the 
Slovak Republic that is the institution having surveillance over the issue of regional 
development in Slovakia.

Due to the fact that the IS RRA network covers the territory of the Slovak 
Republic more or less evenly, the agencies have a chance to play an important role 
in the process of creation, implementation, and provision of technical assistance 
as regards the projects within the NUTS III, NUTS II and NUTS I regions. However, 
this requires mutual coordination of activities on the relevant level. These levels 
represent an important market potential for the IS RRA network. Single IS RRA 
network agencies operate in the regions and micro regions in which they had 
been established. The integrated network covers the entire market and not merely 
a sum of single regions and micro regions, which, in turn, creates the synergistic 
effect.

The clients of the agencies are mainly the players in the field of regional development 
active in the following three segments:
� public administration (self- government, state administration),
� entrepreneurial sphere,
� third sector, general public.

Target groups:
� The government and the ministries of the Slovak Republic.  The Integrated 

Network of Regional Development Agencies has been established by the Ministry 
of Construction and Regional Development of the Slovak Republic to fulfil the aims 
and objectives of the government in the field of regional development in Slovakia 
in compliance with the development policy of the European Union. A substantial 
part of the finances allocated to single agencies comes from the grants allocated 
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by the government, which is why the government and the relevant ministries 
are an important group at which the marketing communication of the network is 
targeted.

� Higher territorial units, local self-government. One of the main tasks of the 
agencies resulting from the contracts entered into by and between the Ministry 
of Construction and Regional Development and single Regional Development 
Agencies is to provide comprehensible information and expert assistance to 
higher territorial units and local self-governments. 

� Entrepreneurial public. Entrepreneurial public represents a very important impetus 
in every region. It is therefore of paramount importance to acquire clients from 
this field and it is the basic precondition for regional development.

� Third sector, general public. The third sector presents the opinions of the 
general public, which is why it has become an important player in the field of 
regional policy. It is therefore necessary to cooperate closely with the sector. 
The recognition expressed by the expert public is an important step forward on 
the way towards building the necessary and required image in harmony with 
marketing planning. 

Specific products of single network agencies may in general be divided into the 
following product lines:
� informing the general public about the structural policy of the European Union and 

of the possibilities  to obtain financial support to foster development activities,
� elaboration of specific projects,
� processing of business prospects,
� training and vocational activities,
� elaboration of regional strategic documents,
� promotion of the region.

Informing the general public
One of the very important roles of the agencies as well as the whole network is 

to inform the general public about the structural policy of the European Union and 
of the possibilities to obtain financial support to foster development activities. Single 
agencies provide potential applicants with basic information on the structural funds 
of the European Union and the other sources, while at the same time playing the role 
of regional information centres.

Elaboration of specific projects
By elaborating projects, the agencies monitor the development of the regional 

infrastructure, support business activities and the development of micro regions, 
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towns and villages, development of tourism and rural development, international 
cooperation as well as cross-border activities.

Processing of business prospects
The products of this line are of use predominantly in the regions in which there 

is no representation of the subjects supporting the entrepreneurial sphere (RPIC 
– Regional Consultancy and Information Centres, CPK – First Contact Centres), 
this, however, is not a general rule. Business prospects are handled as underlying 
documentation to elaborate investment projects for entrepreneurs, financial support 
applications as well as for the unemployed seeking support at the Labour Office to 
start a business activity.

Training and vocational activities
Training and vocational activities are targeted mainly at the topics in the field of 

regional development, EU structural policy and the possibility to take advantage of 
the resources to support regional development projects. However, the topics of the 
training and vocational activities carried out are broader and what sort of activities 
are executed is the matter of single agencies and dependent on the real needs of the 
region in which those agencies are located.

Elaboration of regional strategic documents
The agencies participate actively in the elaboration of the PHSR- Economic 

and Social Development Programme, regional development studies in compliance 
with the development concept of the whole region according to the zoning plan 
documentation, social and economic analyses of the region and other regional 
development documents that build upon the contents of higher planning 
documents. 

Promotion of the region
Regional Development Agencies present their activities and represent the 

region in which they operate by disseminating promotion and information materials, 
publications, web site addresses, by media and via participating in exhibitions and 
fairs held in Slovakia as well as abroad. Every year, they participate in the regional 
development exhibition titled FOR REGION held in Banská Bystrica that features 
the ceremonial conferral of awards by the Minister of Construction and Regional 
Development of the Slovak Republic on the most successful Regional Development 
Agency of the past year.
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Whereas the said product lines are supported and monitored by the Ministry of 
Construction and Regional Development of the Slovak Republic and are included 
as task ranges set out in the contracts entered into by single agencies, these 
product lines are common for all the agencies included in the network. Apart from 
the products included in the lines, according to various activities developed by 
single agencies, there are also other products offered by those agencies. Within 
the IS RRA network, the agencies offer their products directly to the clients without 
employing the services of intermediate parties. What plays an important role in 
such cases is the internal logistics of the organisation that is a bit different in single 
agencies. In order to fulfil the mission of the network it shall be necessary to create 
and adopt in the agencies a clear product distribution methodology.

IS RRA network operating within Slovakia as one unit according to the areas it covers 
as well as the areas in which it develops its activities has a unique position because it is 
one of a few institutions taking activities in regional development. Under the spheres of 
single ministries operate specialised networks. Structures of the higher territorial units 
function on the level of NUTS III. The situation seems somewhat different if we consider 
single agencies within IS RRA network with commercial companies specialising in the 
elaboration of projects, business prospects and the programmes of economic and 
social development of rural areas. An integrated network established by the Ministry 
of Construction and Regional Development is created by RRA that are associations of 
legal entities acting as non-profit making organisations employing qualified and skilled 
people with experience, which is the guarantee of a highly professional approach.

Areas and activities of the IS RRA
Education and vocational training:
� accredited educational activities taking into consideration specific features of the 

region.
Employment, human resources development and the labour market:
� complex retraining programmes and employment programmes based on the 

requirements of the region carried out in compliance with the Lisbon Strategy,
� activities in the field of labour market, creating work habits and conditions for self-

employment.
Entrepreneurial sector support:
� active tools to support SMEs, 
� participation in the preparation of high quality business prospects.
Influx of foreign capital into the regions of the Slovak Republic:
� preparing the environment for the investors and processing databases and offers 

from potential investors,
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� assistance in the selection of small investors for the projects.
Innovation potential of the regions:
� cooperation with scientific and research institutions, colleges and universities, 
� motivating SMEs to introduce innovation elements and help create a network of 

these SMEs.
Regional development support:
� informing potential applicants about the possibilities of project financing,
� programming, preparation, implementation and monitoring regional projects.

The present functioning of the agencies has proven the necessity to have the 
IS RRA network, which has gained a credit for acting as a professional institution 
in the field of regional development. It covers the whole territory of the Slovak 
Republic (the total of 34 agencies), and employs staff members with long-year 
practical experience that have been educated and trained in the field of regional 
development, which seems to be of great competitive advantage by using which 
it shall be possible to achieve a very important status of the agencies in the 
process of informing, programming, preparing regional projects as well as their 
implementation and monitoring. A detailed overview of the potential of the region 
enables the agencies to adopt a unique position and created good preconditions 
for efficient cooperation between and among the subjects active in the field of 
regional development in our country as well as abroad.

In the years 2005 – 2006, single agencies included in the network have been 
helping and still help develop the following activities to make the IS RRA network 
more effective:
� elaborating the marketing strategy of the IS RRA network,
� creation of the IS RRA network logo,
� elaboration of the design manual for the IS RRA network,
� elaboration of the plan of P. R. activities,
� creation of the web site http://www.isrra.sk (english version – http://en.isrra.sk),
� creation of the bases for the information system http://www.inforra.sk/is,
� issuing the information leaflet about the agencies included in the IS RRA network,
� issuing publications on the IS RRA network: „Integrated Network of Regional 

Development Agencies 2000 – 2005“, „Integrated Network of Regional 
Development Agencies 2006“, 

� production of presentation panels of the IS RRA network,
� production of promotion articles for the IS RRA network,
� providing education in the form of e-learning.
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Bratislavský kraj

Pezinok

Senec

MalackyRozloha: 2 053 km2

Počet obyvateľov: 603 699

Počet okresov: 8

Počet obcí: 73

KONTAKT:
Sídlo: Martina Rázusa 30

901 01 Malacky
Tel.: 034 774 30 04
Fax: 034 774 30 05
E-mail: rrazahorie@rraz.sk
Web: www.rraz.sk

KONTAKT:
Sídlo: Kysucká 14
 903 01  Senec 
Tel.: 033 641 40 26
Fax: 033 641 40 28
E-mail: rra@rrasenec-pezinok.sk 
Web:  www.rrasenec-pezinok.sk

Regionálna rozvojová agentúra ZÁHORIE

Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok
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Trnavský kraj

Galanta

Trnava

Dunajská Streda

Rozloha: 4 147 km2

Počet obyvateľov: 554 172

Počet okresov: 7

Počet obcí: 251

Senica

KONTAKT:
Sídlo: Galantská cesta 4

929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031 551 53 68
E-mail: manczalova_rraister@real-net.sk
Web: www.rraister.sk

Regionálna rozvojová agentúra ISTER

Regionálna rozvojová agentúra Galanta

KONTAKT:
Sídlo: Mierové námestie 941/1
 924 01 Galanta
Tel.: 031 780 16 61
Fax: 031 780 16 62
E-mail: rra_ga@stonline.sk
Web:  www.rraga.sk
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Regionálna rozvojová agentúra Senica

KONTAKT:
Sídlo: Vajanského 19
 905 01 Senica
Tel.: 034 651 62 59
Fax: 034 651 30 06
E-mail: rras@rras.sk
Web: www.rras.sk

KONTAKT:
Sídlo: Jeruzalemská 15
 917 01 Trnava
Tel.: 033 534 59 91
Fax: 033 534 59 91
E-mail: rratk@rratk.sk
Web:  www.rratk.sk

Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja
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Nitriansky kraj

Štúrovo

Šahy

Komárno

Rozloha: 6 343 km2

Počet obyvateľov: 708 498

Počet okresov: 7

Počet obcí: 354

Nitra

Šaľa

Topoľčany

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

Regionálna rozvojová agentúra Nitra

KONTAKT:
Sídlo: Štefánikova 69
 949 01 Nitra
Tel.: 037 657 80 87
Fax: 037 657 80 85 
E-mail: rra-nitra@rra-nitra.sk 
Web:  www.rra-nitra.sk

Regionálna rozvojová agentúra IPEĽ – HRON
KONTAKT:
Sídlo: Hlavné námestie 1
 936 01 Šahy
Tel.: 036 741 03 21
Fax: 036 741 03 21
E-mail: rra_ipel-hron@mail.t-com.sk
Web:  www.rra-ipel-hron.sk

KONTAKT:
Sídlo: Nádvorie Európy 50/1
 945 01 Komárno
Tel.: 035 773 31 06
Fax: 035 773 31 06
E-mail: rrakn@rrakn.sk
Web:  www.rrakn.sk



20 INTEGROVANÁ SIEŤ REGIONÁLNYCH ROZVOJOVÝCH AGENTÚR

Regionálna rozvojová agentúra  Šaľa

KONTAKT:
Sídlo: Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Tel.: 031 770 77 02
Fax: 031 770 77 02
E-mail: vajda@rra-sala.sk 
Web:  www.rra-sala.sk

KONTAKT:
Sídlo: Svätého Štefana 79
 943 01 Štúrovo
Tel.: 036 752 30 51
Fax: 036 752 30 51 
E-mail: attila.toth@rra-juznyregion.sk
Web: www.rra-juznyregion.sk

Regionálna rozvojová agentúra JUŽNÝ REGIÓN

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko

KONTAKT:
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 2357
 955 01 Topoľčany
Tel.: 038 530 06 68
Fax: 038 530 06 68
E-mail: bielikova@rrato.eu
Web: www.rrato.eu
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Trenčiansky kraj

Prievidza

Rozloha: 4 502 km2

Počet obyvateľov: 600 386

Počet okresov: 9

Počet obcí: 276

Trenčín

																					

KONTAKT:
Sídlo: Opatovská 23
 911 01 Trenčín
Tel.: 032 744 45 79
Fax: 032 744 39 90 
E-mail: trra@slovanet.sk
Web:  www.trra.sk

Regionálna rozvojová agentúra 
– Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra

KONTAKT:
Sídlo: Hviezdoslavova 3
 971 01 Prievidza
Tel.: 046 542 56 96
Fax: 046 542 67 33 
E-mail: zrrhn@zrrhn.sk
Web: www.zrrhn.sk

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra
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Žilinský  kraj

Martin

Rozloha: 6 807 km2

Počet obyvateľov: 694 763

Počet okresov: 11

Počet obcí: 315

Žilina

Čadca

Ružomberok

Dolný Kubín

KONTAKT: 
Sídlo: Nám. slobody 30
 022 01 Čadca
Tel.: 041 433 56 03
Fax: 041 433 56 03
E-mail: sekretariat@rrakysuce.sk
Web:  www.rrakysuce.sk

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce

Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER

KONTAKT:
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 1
 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 043 586 63 05
Fax: 043 586 63 05
E-mail: agsever@stonline.sk 
Web: www.arr.szm.sk
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KONTAKT:
Sídlo: P. O. Hviezdoslava 5
 036 01 Martin
Tel.: 043 430 35 25
Fax: 043 430 35 24
E-mail: rrat@stonline.sk
Web:  www.rrat.sk

Regionálna rozvojová agentúra TURIEC

Regionálna rozvojová agentúra LIPTOV

KONTAKT:
Sídlo: Námestie slobody 10
 034 01  Ružomberok
Tel.: 044 522 53 96
Fax: 044 432 67 86
E-mail: rral@rral.sk  
Web:  www.rral.sk

KONTAKT:
Sídlo: Republiky 1
 010 01 Žilina
Tel.: 041 700 23 25
Fax: 041 562 22 95
E-mail: arrza@stonline.sk
Web:  www.arrza.sk

Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline



24 INTEGROVANÁ SIEŤ REGIONÁLNYCH ROZVOJOVÝCH AGENTÚR

Banskobystrický  kraj
Rozloha: 9 455 km2

Počet obyvateľov: 

657 119

Počet okresov: 13

Počet obcí: 516

Lučenec

Veľký Krtíš

Rimavská 
Sobota

Banská
Bystrica

Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici

KONTAKT:
Sídlo: Partizánska cesta 3
 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 412 31 04
Fax: 048 412 31 35
E-mail: babiakova@krabb.sk
Web:  www.krabb.sk

KONTAKT:
Sídlo: Fiľakovská cesta 10/6
 984 01 Lučenec
Tel.: 047 433 36 03
Fax: 047 451 15 48
E-mail: rra@rra-lc.sk 
Web:  www.rra-lc.sk

Združenie pre rozvoj južného Slovenska -
Regionálna rozvojová agentúra Lučenec
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KONTAKT:
Sídlo: Nám. A. H. Škultétyho 1
 990 01 Veľký Krtíš
Tel.: 047 491 17 97
Fax: 047 491 17 97
E-mail: rrapoiplie@rrapoiplie.sk
Web: www.rrapoiplie.sk

Regionálna rozvojová agentúra,
Združenie pre rozvoj regiónu Gemer - Malohont

KONTAKT:
Sídlo: SNP 21
 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047 581 11 85
Fax: 047 563 44 19
E-mail: rrars@mail.t-com.sk
Web: www.rrars.szm.sk

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu 
stredného Poiplia
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Košický  kraj
Rozloha: 6 752 km2

Počet obyvateľov: 
771 947
Počet okresov: 11
Počet obcí: 440 Kráľovský Chlmec

Rožňava
Trebišov

Moldava nad 
Bodvou

Spišská Nová Ves

Regionálna rozvojová agentúra v Kráľovskom Chlmci

KONTAKT:
Sídlo: L. Kossutha 101
 077 01 Kráľovský Chlmec
Tel.: 056 628 12 10
Fax: 056 628 12 11
E-mail: rra@rrakch.sk 
Web: www.rrakch.sk

Regionálna rozvojová agentúra Moldava nad Bodvou

KONTAKT:
Sídlo: Rožňavská 10
 045 01 Moldava n/ Bodvou
Tel.: 0915 833 888
Fax: 0915 851 931 
E-mail: rra@rramoldava.sk
Web:  www.rramoldava.sk
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KONTAKT:
Sídlo: Kukučínova 184/1
 075 01 Trebišov
Tel.: 056 668 81 01
Fax: 056 668 81 02
E-mail: rradz@slovanet.sk
Web:  www.rradz.szm.sk

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava

KONTAKT:
Sídlo: Zakarpatská 19
 048 01 Rožňava
Tel.: 058 733 13 84
Fax: 058 788 23 40
E-mail: regag@stonline.sk
Web:  www.regag.sk

Spišská regionálna rozvojová agentúra

KONTAKT:
Sídlo: Štefánikovo nám. 5
 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053 441 14 29 
Fax:  053 441 14 29
E-mail: srra@srra.sk 
Web:  www.srra.sk

Regionálna rozvojová agentúra 
pre rozvoj dolného Zemplína
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Prešovský  kraj
Rozloha: 8 975 km2

Počet obyvateľov: 

798 596

Počet okresov: 13

Počet obcí: 666

Kežmarok Bardejov

Prešov

Svidník

Humenné

SARA - Regionálna rozvojová agentúra pre región Šariša

Vranov nad 
Topľou

KONTAKT:
Sídlo: Dlhý rad 16, 
 085 01 Bardejov
Tel.: 054 488 10 68
Fax:   054 488 10 70
E-mail: sara@sara-bj.sk
Web: www.sara-bj.sk

Regionálna rozvojová agentúra Humenné

KONTAKT:
Sídlo: Chemlonská 1
 066 01 Humenné
Tel.: 057 788 20 30
Fax: 057 778 34 92
E-mail: rra@rra.sk
Web: www.rra.sk

Krajská rozvojová agentúra Prešov

KONTAKT:
Sídlo: Levočská 9, 
 080 01 Prešov
Tel.: 051 772 54 80
E-mail: krapo@kryha.sk
Web:  www.krapo.sk
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KONTAKT:
Sídlo: Sídlisko Lúčna 824/22
 093 01 Vranov n/Topľou
Tel.: 0905 905 435
E-mail: rraz@mail.t-com.sk

Regionálna rozvojová agentúra TATRY – SPIŠ

KONTAKT:
Sídlo: Dr. Daniela Fischera 4
 060 01  Kežmarok
Tel.: 052 468 16 81
Fax: 052 468 16 81
E-mail: rozvoj@rozvoj.org
Web: www.agentura.host.sk

Regionálna rozvojová agentúra Svidník

KONTAKT:
Sídlo: MUDr. Pribulu 1
 089 01 Svidník
Tel.: 054 788 13 90
Fax: 054 788 13 90
E-mail: rrask@vl.sk 
Web:  www.rrasvidnik.sk

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín

 
 

  



01
Stretnutie Rady zástupcov IS RRA 
v Bratislave dňa 15. 2. 2006.

02
Stretnutie Rady zástupcov IS RRA 
v Ružomberku dňa 18. 7. 2006.

03
Pracovno-relaxačné stretnutie 
riaditeľov a zamestnancov 
RRA IS RRA v Tatranskej Lomnici 
13. – 15. 12. 2006.

04
Pracovné stretnutie riaditeľov RRA IS 
RRA v Patinciach 8. – 9. 6. 2006.

05
Vzdelávanie zamestnancov RRA IS 
RRA v Dudinciach 7. – 9. 12. 2005.

Fotodokumentácia zo stretnutí
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06
6. Európsky kongres RRA strednej 
a východnej Európy v Bratislave dňa 
28. 9. 2006.

07
For Region 2004 v Banskej Bystrici 
27. – 30. 3. 2004.

08
For Region 2006 v Banskej Bystrici 
2. – 3. 5. 2006.

10
Vzdelávanie zamestnancov RRA IS 
RRA v Dudinciach 7. – 9. 12. 2005.

09
Zasadnutie pracovnej skupiny v rámci 
Technickej asistencie Programu Interreg 
IIIA SR-PL v Bielsko-Białej (PL) 
7. – 8. 3. 2005.

Fotodokumentácia zo stretnutí
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Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA)

O úspešnosti činnosti regionálnych rozvojových agentúr zaradených v IS RRA svedčí 
skutočnosť, že za posledných šesť rokov pripravili vyše 2 000 projektov s hodnotou 
viac ako 15 miliárd Sk. Z nich sa v regiónoch realizovala resp. realizuje viac ako 
tretina. V 34 agentúrach pracuje viac ako 100 zamestnancov interne a vyše 200 
externe.

What may be considered a proof of successful operation of Regional development 
agencies included in the IS RRA network is the fact that within the past six years more 
than 2 000 projects have been developed in the value amounting to over 15 billions 
of Slovak crowns. More than one third of the said number has been or still is being 
carried out within the regions. There are more than 100 full time and 200 part time 
employees working in 34 agencies.

V rokoch 2005 – 2006 sa prostredníctvom jednotlivých agentúr zaradených 
v IS RRA realizovali a realizujú tieto aktivity zamerané na zefektívnenie jej 
činnosti:
� spracovanie marketingovej stratégie IS RRA,
� vytvorenie loga IS RRA,
� spracovanie dizajn manuálu pre IS RRA,
� spracovanie komunikačného akčného plánu vo vzťahu k verejnosti,
� vytvorenie webovej stránky http://www.isrra.sk (angl. verzia - http://en.isrra.sk),
� vytvorenie základu informačného systému http://www.inforra.sk/is,
� vydanie informačného letáku o agentúrach IS RRA,
� vydanie publikácií o IS RRA „Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr 

2000 – 2005“, „Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr 2006“, 
� výroba prezentačných panelov IS RRA,
� výroba propagačných predmetov pre IS RRA,
� poskytovanie vzdelávania formou e-learning-u.

Túto publikáciu vydala v roku 2006 
Regionálna rozvojová agentúra Svidník za finančnej podpory 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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