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ROZVOJ REGIÓNU

Jeden z najväčších 
zamestnávateľov 
v našom regióne, závod 
Protherm Production 
zo Skalice, ohlasuje 
rozširovanie výroby 
a skladových priestorov. 
V súčasnosti zamestnáva 
viac ako 600 ľudí 
a pripravuje viaceré 
novinky.

„Významne rozši-
rujeme výrobu 
a  pribúdajú nové 
výrobné linky. 

Aktuálne zvyšujeme počty 
operátorov na montáž kotlov 
a  skladníkov. Nové pracov-
né pozície vznikajú vo všet-
kých oblastiach nášho vý-
robného procesu,“ povedal 
Peter Kuba, riaditeľ spoloč-
nosti Protherm Production. 
Celkovo ide o 50 nových pra-
covných miest, ktoré závod 
postupne otvára od novem-
bra až do konca tohto roka. 
V  budúcom roku by mal ná-
rast pracovných miest pokra-
čovať, ich počet by medziroč-
ne vzrástol o viac ako 100.

A ako to vo výrobe vyzerá? 
Pracuje sa v príjemnom pro-

stredí, výrobná hala je mo-
derná, čistá, nehlučná a  jej 
súčasťou je zázemie pre od-
dych. Práca je rovnako vhod-
ná pre ženy ako pre mužov. 
Zaškolenie trvá len krát-
ky čas, monitor umiestne-
ný nad linkou pomáha pra-
covníkovi s každým krokom. 
Protherm Production pra-

cuje aj na zlepšení ergonó-
mie pre svojich pracovníkov. 
Najnovšie plánuje zaviesť 
na linkách závesných kot-
lov používanie výškovo-na-
staviteľných vozíkov, ktoré 
zvýšia komfort operátorov 
na pracovisku.

V  roku 2017 bol dosiah-
nutý historický úspech, kedy 
bolo vyrobených viac ako 
500  000 finálnych výrob-
kov v priebehu jedného roka. 
Trend narastajúcej výro-
by pokračuje a  plány do bu-
dúceho roka rátajú s  výrobu 
viac ako 750  000 kusov kot-
lov a zariadení na ohrev tep-

lej vody. Počas jesene bola 
spustená výroba výnimoč-
ne šetrných závesných kon-
denzačných kotlov a tiež vý-
roba nových elektrických 
prietokových ohrievačov pre 
európske trhy. Tento trend 
rozrastajúcej výroby sa pre-
javuje i  v  potrebe rozširo-
vania skladových priesto-
rov pre výrobné komponenty 
i  uskladnenie finálnych vý-
robkov. /

MAS Záhorie, o. z. získala 
ešte koncom roka 2017 
z fondov Európskej únie 
na podporu projektov 
zameraných na rozvoj 
regiónu sumu 1,6 milióna 
eur. Združenie bude 
z týchto prostriedkov 
realizovať viacero 
miestnych rozvojových 
projektov. Viac o MAS 
Záhorie a jeho úlohách 
hovoríme s jeho 
projektovým manažérom 
Ing. Michalom Vaculom:

Môžete nám na úvod predsta-
viť občianske združenie MAS 
Záhorie?
Naše združenie má štatút 
miestnej akčnej skupiny od 
roku 2017, v  súčasností má 
41 členov. Jeho súčasťou je 
20 obcí, z  toho dve mestá 
Šaštín-Stráže a Senica. Zvyš-
ných 21 členov tvoria zástup-
covia neverejného sektora, 
občianske združenia, cirkev 
a  podnikatelia. Cieľom MAS 
Záhorie, o. z. je všestran-
ná podpora rozvoja úze-
mia zameraná na zlepšova-

nie kvality života, posilnenie 
ekonomického prostredia, 
zhodnocovanie prírodného 
a  kultúrneho dedičstva, roz-
voj cestovného ruchu, špor-
tových a  rekreačných akti-
vít. Našou snahou je vytvárať 
podmienky na širokú spo-
luprácu pri obnove a  rozvo-
ji nášho regiónu. Predsedom 
MAS Záhorie, o.z. je Pavol 
Kuba a  podpredsedom  Ing. 
Martin Královič.

Na rozvoj regiónu ste teda zís-
kali celkom slušný balík pe-
ňazí. Ktorých oblastí sa budú 
výzvy týkať?
Pripomínam, že ide o  ne-
vládne, nepolitické, nezávis-

lé združenia a  verejno-súk-
romné partnerstvo fyzických 
a  právnických osôb, ktorých 
cieľom je  realizovať rozvoj 
regiónu. Úlohou MAS je vy-
hlasovať výzvy, posudzo-
vať a vyberať projekty, ktoré 
z  prostriedkov EÚ podporí. 
Naše združenie vyhlásilo už 
tri výzvy a pripravené na vy-
hlásenie máme ďalšie tri. 
Ako prvú sme vyhlásili výzvu 
pre obce zameranú na zlep-
šenie miestnej infraštruktú-
ry. Na projekty je vyčlene-
ných 203 tisíc eur. V letných 
mesiacoch sme vyhlásili vý-
zvu na investície do rekreač-
nej infraštruktúry. Podporiť 
môžeme projekty v  hodnote 

203 tisíc eur, pôjde napríklad 
o  obnovu kultúrnych a  his-
torických pamiatok, budo-
vanie náučných, peších a tu-
ristických chodníkov. Treťou 
vyhlásenou výzvou je výzva 
zameraná na podporu za-
kladania nových a  inovatív-
nych podnikov. Pre projekty 
v rámci tejto výzvy je vyčle-
nených ďalších 450 tisíc eur. 
Investície do poľnohospo-
dárskych a  spracovateľských 
podnikov budú súčasťou vý-
ziev, ktoré MAS Záhorie zve-
rejní do konca tohto roka. Na 
projekty v  rámci tých výziev 
máme vyčlenených až 250 ti-
síc euro. 

Kto sa môže o  prostriedky, 
ktoré má MAS Záhorie k  dis-
pozícii, uchádzať? 
Uchádzačom o  prerozdele-
nie financií musí byť opráv-
nený prijímateľ, ktorý je defi-
novaný v rámci jednotlivých 
opatrení. Nemusí byť čle-
nom MAS Záhorie, ale musí 
mať sídlo alebo prevádzku na 
území MAS Záhorie. Do MAS 
sa spájajú obce, ktoré majú 
spoločný, minimálne jeden 
kataster, každá skupina musí 
mať v  správe aspoň 10 000 
obyvateľov. /

Čo je Miestna akčná skupina (MAS)? 

Miestna akčná skupina je zoskupenie 
predstaviteľov verejných a súkromných 
miestnych spoločensko-hospodárskych 
záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania 
nemajú ani orgány verejnej moci, ani 
žiadna záujmová skupina viac ako 49 % 
hlasovacích práv. 

Takéto  miestne akčné skupiny fungujú po celom 
Slovensku, na Záhorí sú štyri MAS Záhorie, 
Partnerstvo pre horné Záhorie, MAS Dolné Záhorie, 

MAS Podhoran) Pre členstvo a fungovanie MAS platia 
ďalšie podmienky, medzi nimi aj skutočnosť, že MAS 
musí mať vypracovanú stratégiu miestneho rozvoja 
s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, ktoré 
budú prispievať k podpore miestneho rozvoja

Na Záhorí pôsobia štyri MAS, formovať sa začali 
pred 10-15 rokmi. Cieľom MAS je združovať všetkých, 
ktorí majú záujem o rozvoj svojho regiónu. O činnosti  
MAS a výzvach zameraných na rozvoj regiónu 
budeme na stránkach týždenníka Záhorák pravidelne 
informovať.

ČO ZÁVOD VYRÁBA? 
• závesné i stacionárne kotly
• kondenzačné, nekondenzačné kotly
• elektrokotly a elektrické ohrievače vody
• vnútorné jednotky tepelných čerpadiel

Miestna akčná skupina Záhorie získala na rozvoj regiónu 1,6 milióna eur
Prvé výzvy sú už vyhlásené

Skalickému závodu Protherm Production sa darí

Práca v  závode je vhodná 
pre ženy aj mužov

Moderná a čistá výrobná hala v Protherme


