Regionálna rozvojová agentúra
Senec – Pezinok

Iniciatíva ,,Regionálne jedinečnosti“ pod taktovkou RRA Senec – Pezinok
Bratislava, 10.12. 2015
V rámci iniciatívy Regionálnej rozvojovej agentúry (RRA) Senec – Pezinok, pod
názvom Regionálne jedinečnosti, sme v období druhej polovice roka 2015 oslovovali
samosprávy Bratislavského kraja, ktoré spadajú do územia pôsobnosti RRA Senec – Pezinok,
t.j. mestá a obce okresov Senec a Pezinok a mestské časti Bratislavy v prvom, treťom
a piatom bratislavskom okrese.
Metodicky sme túto iniciatívu zorganizovali čiastkovými pracovnými stretnutiami, do
ktorých boli pozvané samosprávy rozdelené do troch skupín (respektíve turnusov) podľa ich
administratívnej príslušnosti – 1. skupina – samosprávy okresu Pezinok, 2. skupina – mestské
časti Bratislavy v okresoch Bratislava I., Bratislava III. a Bratislava V. a treťou skupinou boli
samosprávy okresu Senec.
Pod pojmom Regionálne jedinečnosti (hmotné i nehmotné) si predstavujeme všetky
duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti
s určitou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami a vedomosťami – v súvislosti s regiónom
alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné.
Zároveň sú obyvateľom daného regiónu všeobecne známe a pre nich typické a významne
prispievajú k šíreniu dobrého mena regiónu, vytvoreniu a posilneniu regionálnej identity.
Predbežným a stálym cieľom tejto iniciatívy je zadefinovanie regionálnych
jedinečností podľa konkrétnych obcí. Tieto jedinečnosti sme pre lepšie usmernenie rozdelili
do šiestich okruhov :
a) Kultúrne dedičstvo
b) Prírodné a umelé prostredie človeka
c) Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo
d) Priemyselné a technické riešenia, remeslá
e) Turizmus a gastronómia (kulinárska kultúra)
f) Zdravie a životný štýl, šport
V pláne vývoja tejto iniciatívy je spracovanie databázy, ktorej úlohou bude propagácia
jednotlivých samospráv nášho kraja (vyčleneného územia pôsobnosti RRA Senec – Pezinok).
Túto aktivitu realizujeme v spolupráci s Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR. Okrem spomínanej databázy máme v pláne ako výsledok tejto iniciatívy vydať
spoločnú bilingválnu publikáciu, ktorá bude poskytnutá všetkým našim spádovým
samosprávam.
Napriek určeniu konkrétnych termínov a lokalít uskutočnenia stretnutí
zorganizovaných priamo v dotknutých regiónoch (napríklad do priestorov mestských úradov
okresných miest Pezinok a Senec) sa naše očakávania ohľadom záujmu samospráv nenaplnili.
Veríme, že viaceré samosprávy zmenia názor a budú ochotnejšie investovať trochu svojho
času na možnosť svojej propagácie. Môžu nás kedykoľvek kvôli tejto iniciatíve kontaktovať
na tel. čísle 02/20728392, alebo na emaily: info@rrasenec-pezinok.sk.

