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OBNOVA SOCIÁLNEHO KAPITÁLU AKO PREDPOKLAD 

ÚSPEŠNÉHO SPRAVOVANIA ÚZEMIA 

 

NATAŠA MATULAYOVÁ 
 

 

Anotácia: Príspevok prináša praktické  skúsenosti z realizácie projektových iniciatív v rokoch 2006-2013 

zameraných na podporu spravovania území vo vybraných mikroregiónoch Košického kraja
1
. V tejto súvislosti 

sa zaoberáme  významom sociálneho kapitálu a jeho obnovy.  

 

Kľúčové slová: komunitné plánovanie, sociálny kapitál, metodika LEADER. 

 

Abstract: The paper is aimed to present our practical experience from realization of particular project initiatives 

during time period from   2006 to 2013, focused on supporting of the local governance in the selected micro 

region of the Košice region. With reference to this, we deal with importance of social capital and his renewal.  
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Úvod 

 

V dobe civilizačných zmien a výziev, ktorým čelíme v dôsledku  globalizačných procesov, sa stáva 

naliehavou potreba spravovania územia, ktoré obývame. Spravovanie rozvoja územia chápeme ako proces 

riadenia dynamického a synergického socio-ekonomického rozvoja územia. Tento proces  - koordinácia rôznych 

činností a záujmov zástupcov verejného a a súkromného sektora je zameraný na efektívne a účinné riešenie 

spoločných záležitostí rozvoja regiónu, a to v mene verejného záujmu. Je podmienený v prvom rade 

akumuláciou sociálneho kapitálu v území.  

 

1. Teoretické východiská  

 

Komunitné plánovanie (označované aj ako sociálne plánovanie) ako metóda vychádza z princípu 

participácie na rozhodovaní (Kubalčíková, 2013). Historicky siaha do konca 19. storočia v podobe strategického 

plánovania, zahŕňajúceho široké spektrum oblastí fungovania konkrétnej spoločnosti ako odpovede na rozmach 

územného plánovania a územného rozvoja obcí a miest. Participácia predstavuje jednu z hlavných foriem 

sociálnej interakcie, je to aktívna účasť vo väčšine typov sociálnych sietí. Je potrebné vnímať ju v celom rade 

vzťahových rovín – vzťahoch príbuzenských, susedských, priateľských, rovesníckych, dobrovoľníckych a pod., 

teda v rámci primárnych, neformálnych sociálnych vzťahov (Konečný S., Konečný B., 2009).  

Dôležitým predpokladom uplatňovania metódy komunitného plánovania je zapojenie verejnosti. 

Zapojenie verejnosti je dlhodobým systematickým a interaktívnym procesom, v ktorom sú obyvatelia a iné 

zainteresované strany z verejného i súkromného sektoru začleňovaní do konkrétnych rozhodovacích procesov 

súvisiacich so správou  územia. Voči zapojeniu verejnosti existuje mnoho predsudkov v podobe presvedčenia, že 

ide o veľmi nákladný a zdĺhavý proces -  výdavky spojené s organizáciou stretnutí, propagácia, informačné 

kampane sú drahé a pritom ich výsledok je prinajmenšom neistý. Ako sa opakovane presviedčame v priebehu 

realizácie rôznych projektov v oblasti regionálneho rozvoja, tieto názory sú dôsledkom nedostatku informácií 

a praktických skúseností  s komunitným plánovaním.   

V priebehu realizácie konkrétnych projektových iniciatív sme dospeli k poznaniu, že rozhodujúcim 

faktorom opvlyvňujúcim rozvoj konkrétneho územia je „množstvo“ sociálneho kapitálu, ktorý umožňuje 

obyvateľom daného územia  spravovať ho na princípoch vzájomnosti, dôvery, plnenia záväzkov a povinností. 

Ondrejkovič (2011, s. 231) uvádza, že: „sociálny kapitál predstavuje syntézu ľudského, kultúrneho 

a ekonomického kapitálu“.  Ľudský kapitál (či už všeobecný alebo špecifický) – vedomosti, zručnosti 

a schopnosti jednotlivcov - je formovaný výchovou, vzdelaním a kultúrnym prostredím, v ktorom sa jednotlivec 

nachádza. Dobeš (2003) na základe výsledkov štúdií zameraných na vzťah ľudského kapitálu a ekonomiky 

zadefinoval niekoľko významných charakteristík ľudského kapitálu: 

                                                           
 

1 V príspevku pracujeme s procesmi a výsledkami dosiahnutými v rámci projektov Budovanie kapacít pre udržateľný rozvoj v Košickom 
kraji, 2006-2009; Podpora miestnych partnerstiev v Košickom kraji, 2007; Dobré susedstvo = Sociálny kapitál, 2010 a Karpatská turistická 

cesta, 2011-2013. Na realizácii projektov sa podieľali mnohočlenné tímy manažérov, expertov, regionálnych poradcov atď., autorka 

príspevku sa podieľala na manažmente týchto iniciatív a vybraných expertných činnostiach, súvisiacich so sociálno-ekonomickým rozvojom. 
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- ľudský kapitál spájajú s ekonomickou výkonnosťou inovácie, 

- ľudský kapitál priamo ovplyvňuje adaptačnú schopnosť jednotlivcov prijímať zmeny v 

socioekonomickom prostredí a technológiách, 

- ľudský kapitál je neprenositeľný, na druhej strane však ľudský kapitál rodičov sa výchovou prenáša na 

deti, 

- návratnosť ľudského kapitálu je dlhodobá, čo je zapríčinené jednak zdĺhavým procesom získavania 

ľudského kapitálu u jednotlivca, na druhej strane dĺžkou trvania cyklu od investície do ľudského kapitálu 

po pozorovateľné výsledky, 

- množstvo ľudského kapitálu v spoločnosti ovplyvňujú predovšetkým školy, vedecké pracoviská a 

vzdelávacie inštitúcie, 

- benefitom, ktorý jedinec získava z jeho ľudského kapitálu je mzda, 

- zo štúdie o vzťahu ekonomiky a ľudského kapitálu v 209 krajinách za roky 1970 – 1995 vyplýva 

konštatovanie o korelácii výšky ľudského kapitálu a výšky HDP. 

Kultúrny kapitál zahŕňa znalosť, plynúcu z kultúrnej kvality prostredia, v ktorom človek vyrastá. Z tohto 

hľadiska sa dostáva do popredia okrem školy najmä rodina. Ondrejkovič (2011) uvádza tri formy kultúrneho 

kapitálu – inkorporovaný, objektivizovaný a inštitucionalizovaný kultúrny kapitál. Napokon, ekonomický kapitál 

je vyjadrením akéhokoľvek vlastníctva a predstavuje hospodársku  situáciu konkrétneho jednotlivca či subjektu.  

Francis Fukuyama (2006) uvádza definíciu sociálneho kapitálu ako: „súboru neformálnych hodnôt, či noriem, 

spoločných pre členov nejakej skupiny, umožňujúci im vzájomnú spoluprácu“. Základným princípom sociálneho 

kapitálu je teda kolektívna činnosť s ňou spojená náročnosť, ktorej je nejaké zoskupenie ľudí schopné. Jej 

predpokladom je vzájomná dôvera členov skupiny – sociálny kapitál sa stáva normou  spolupráce. V súvislosti 

s témou nášho príspevku nás zaujal aj názor  Fukuyamu na význam štátu, ktorý je podľa neho schopný  sociálny 

kapitál nielen budovať, ale aj ničiť. V krajine, kde vláda nedokáže zaistiť stabilné majetkové práva, občania 

nedôverujú nielen inštitúciám, ale aj jeden druhému a v dôsledku toho nie sú ani ochotní združovať sa. Sociálny 

kapitál upadá. Nízka úroveň sociálneho kapitálu sa zároveň prejavuje aj na kvalite demokracie a kvalite 

občianskej angažovanosti (Putnam, 1993). 

Obnova sociálneho kapitálu je trendom konca 20. storočia (Agenda 21. storočia). Obnova prirodzených 

vzťahov v osídlenom prostredí začala procesom obnovenia autonómie   obcí a ich sídelnej identity, ktoré boli 

v slovenských podmienkach navyše výrazne narušené v období socializmu
2
.  Je potrebné vytvárať podmienky 

k spolupráci subjektov, obcí, mikroregiónov, regiónov a tým aj k obnove sociálneho kapitálu.  Jedným 

z najdôležitejších faktorov obnovy sociálneho kapitálu je vzdelanie vo všetkých svojich formách. Úloha 

celoživotného vzdelávania, ktoré podporuje aktívne a demokratické občianstvo, musí byť posilnená nielen 

v školách, ale aj v oblasti vzdelávania dospelých a v občianskych a politických aktivitách.  Zodpovedného 

občana charakterizuje pocit povinnosti zúčastňovať sa na dianí v spoločnosti. Napriek tomu, na základe našich 

viacročných skúseností so spravovaním území v Košickom kraji, konštatujeme, že prevažná väčšina 

obyvateľstva nemá záujem občiansky sa angažovať. 

 

2. Metodika LEADER – know-how ako spravovať územie
3
 

 

Európska iniciatíva LEADER (akronym  LEADER znamená Liaison Entre Actions de Développement de 

le Économie Rurale – spájanie aktivít, ktoré podporujú rozvoj vidieckej ekonomiky)  má v členských štátoch EÚ 

dlhoročnú tradíciu – od r. 1991, kedy sa implementoval LEADER I, potom LEADER II (1994-1999) a napokon 

LEADER+ (2000-2006) až po tzv. „mainstreamový“ LEADER (2007-2013), kedy LEADER už nie je 

samostatným prohramom, ale je integrovaný vo všetkých vnútroštátnych/regionálnych programoch rozvoja 

vidieka, čo predstavuje širšiu škálu možností na uplatnenie princípov prístupu ako aj výrazne väčší rozsah 

činností rozvoja vidieka. Hlavné východisko prístupu LEADER predstavuje presvedčenie, že vďaka rozmanitosti 

európskych vidieckych oblastí sú stratégie rozvoja efektívnejšie a účinnejšie, ak o nich rozhodujú a ak ich 

realizujú miestni aktéri na miestnej úrovni s jasnými a transparentnými postupmi s podporou príslušných 

verejných správ a potrebnou technickou pomocou na prenos osvedčených postupov (Guideline Book). LEADER 

sa od iných opatrení vidieckej politiky odlišuje tým, že sa zameriava skôr na „ako“ postupovať než „čo“ treba 

urobiť. Prístup LEADER je zhrnutý v siedmich kľúčových znakoch (Guideline Book): 

 

                                                           
 

2 Výsledkom socialistického vývoja bola nepriaznivo narušená prirodzená sociálna štruktúra spoločnosti, neprirodzený centralistický  systém 

verejnej správy, organizácia hospodárskych činností bez ohľadu na miestny a regionálny potenciál území, zníženie sociálneho, kultúrneho 

i environmentálneho povedomia, čo viedlo postupne k vnútornej izolácii a pasivite obyvateľstva. Následky tejto doby v podobe nevhodného 
správania sa ku krajine, ktorá patrí všetkým aj nikomu, stále pretrvávajú v oveľa väčšej miere, ako sme ochotní si priznať. 
3 Spracované na základe dostupných zdrojov na webovej stránke iniciatívy http://www.elard.eu/ a na základe projektových dokumentov 

a výstupov projektov, vyprodukovaných počas ich implementácie. 

http://www.elard.eu/
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1) Oblastné (miestne) stratégie miestneho rozvoja  

2) Prístup zdola nahor 

3) Verejno-súkromné partnerstvá – miestne akčné skupiny (MAS) 

4) Inovácia 

5) Integrované a viacsektorové akcie 

6) Vytváranie sietí 

7) Spolupráca 

 

Týchto sedem znakov vysvetľuje podstatu prístupu LEADER. Zavedenie týchto zásad do praxe znamená, 

že miestni aktéri navrhujú miestne stratégie, ktoré následne spoločne realizujú. 

Cieľom iniciatívy LEADER je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej 

príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva (Guideline Book). Tento cieľ sa napĺňa  

prostredníctvom realizácie integrovaných stratégií rozvoja územia, v rámci ktorých sa realizujú projekty 

jednotlivých žiadateľov. Integrovanú stratégiu rozvoja územia pre určité územie vypracúva miestna akčná 

skupina (MAS), prostredníctvom ktorej sú do praxe zavádzané princípy prístupu LEADER. LEADER poskytuje 

konkrétne nástroje na aktívnu účasť na vytváraní vlastnej budúcnosti.  Cieľom prístupu LEADER je podporovať 

obyvateľov vidieckych oblastí, aby na základe vzájomnej spolupráce na báze partnerstva prekonali nové 

problémy, ktorým vidiecke oblasti čelia, aby sa zamysleli nad dlhodobým potenciálom svojich oblastí a 

implementovali spoločne vytvorené integrované a originálne stratégie trvalo udržateľného rozvoja svojho 

územia. Prioritou je zlepšiť spravovanie konkrétneho územia, a to zlepšovaním manažmentu, riadenia 

a mobilizácie rozvojového potenciálu  daného územia. V rámci implementácie prístupu LEADER sú miestni 

aktéri  motivovaní k tomu, aby nachádzali nové spôsoby, ako sa stať alebo zostať konkurencieschopnými, ako čo 

najlepšie využiť svoje silné stránky a naopak prekonávať problémy – napr. demografické zmeny/starnutie   

obyvateľstva, nízka úroveň kvality poskytovaných služieb, nedostatok pracovných príležitostí a pod. 

K problémom sa pristupuje holisticky – napr. konkurencieschopnosť vo výrobe potravín, atraktívne prostredie a 

vytváranie  pracovných príležitostí pre miestne obyvateľstvo sú vzájomne podporujúce sa elementy života na 

vidieku a vyžadujú si špecifické  zručnosti, technológie a služby. Je potrebné nahliadať ako na ne ako na 

komplex a vyžadujú si na mieru šité opatrenia politiky. 

Od svojho spustenia LEADER vyvolal veľký záujem v EÚ aj za jej hranicami. V mnohých krajinách boli 

skúsenosti zužitkované pri úprave vnútroštátnych, regionálnych a miestnych správ a politík. Na základe 

dosiahnutých výsledkov implementácie prístupu LEADER v členských krajinách EÚ možno konštatovať, že 

LEADER predstavuje cenný zdroj budúcej politiky vidieka.  

 

3. Implementácia prístupu LEADER  vo vybraných regiónoch Košického kraja 

 

Hlavným výstupom projektov, na ktoré sa odvolávame, bolo vytvorenie miestnych partnerstiev pre 

rozvoj, tvorené zo zástupcov verejného a súkromného sektoru
4
.  Cieľom bolo, aby sa miestne partnerstvá dohodli 

na spoločných rozvojových stratégiách a následkom toho aby zriadili organizačnú štruktúru (kanceláriu), ktorá 

by zodpovedala za implementáciu a monitoring rozvojovej stratégie. Projekty boli lokalizované vo vidieckych 

oblastiach s vyššou koncentráciou ohrozených sociálnych skupín ako aj na prihraničné regióny. Miestne 

partnerstvá boli vytvárané na základe metodiky LEADER, s rovnakým zastúpením rôznych častí komunity. Toto 

malo prispieť k mobilizácii interných zdrojov regiónov, zvýšenej aktivite na miestnej úrovni a povzbudení 

zapojenia sa miestnych záujmových skupín (obyvatelia územia, neformálni lídri, inštitúcie, podnikatelia, miestne 

osobnosti, zástupcovia neziskového sektoru) do spoločných rozvojových aktivít. 

 

Identifikácia problémov, ktoré bolo potrebné riešiť bola jedným z prienikov všetkých uvádzaných 

projektov. V oblasti budovania kapacít v Košickom kraji sme identifikovali tieto potreby: 

- potrebu posilniť inštitucionálne kapacity, aby boli schopné plánovať, určovať priority a riadiť udržateľný 

regionálny rozvoj komplexným spôsobom, berúc do úvahy národné stratégie, priority a programy a 

zároveň plniac miestne a regionálne potreby; 

- potrebu zriadiť platformy a štruktúry, ktoré uľahčia spoluprácu a partnerstvá; 

- potrebu zvýšiť kapacitu a zavedenie procedúr pre identifikáciu projektov a rozvoj na základe miestnych 

potrieb, potencionálnych partnerstiev a spolupráce; 

- potrebu zvýšiť kapacitu pre prípravu žiadostí o finančné prostriedky; 

                                                           
 

4 V časti odbornej literatúry (napr. v oblasti v regionálneho rozvoja) sa sektory delia výlučne na verejný a  súkromný, pričom súkromný 

sektor zahŕňa aj neziskový sektor. 
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- potrebu finančných schém s jasnými procedúrami a zodpovednosťami a schopnosť hodnotiť a spracovať 

žiadosti a identifikovať možnosti spolufinancovania. 

 

Ako potencionálni príjemcovia podpory (cieľové skupiny projektu)  boli identifikovaní:  

- subjekty verejného, súkromného a mimovládneho sektoru pôsobiace v rôznych oblastiach rozvoja (cestovný 

ruch, energetika, poľnohospodárstvo, lesníctvo, atď.) ktoré by profitovali z procesu „formalizácie“ 

miestnych partnerstiev, identifikácie spoločných priorít, prípravy projektov a získavania zdrojov na 

aktivity, ktoré prispejú k udržateľnému rozvoju regiónu; 

- miestne komunity (vrátane rómskych), ktoré môžu získať z projektov realizovaných na vytvorenie trhu 

a pracovných miest, ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, zlepšenie kvality životného prostredia 

atď.; 

- Košický samosprávny kraj a regionálne rozvojové agentúry, ktorých kapacita na riadenie procesu 

udržateľného regionálneho rozvoja sa zvýši, a ktoré získajú prístup k širšej a stabilnejšej sieti miestnych 

partnerstiev a centier služieb, ktoré sú zamerané na udržateľný regionálny rozvoj a ďalšiu podporu 

formou nových finančných schém.   

 

Proces realizácie uvádzaných projektov približujeme cez sedem kľúčových znakov prístupu LEADER. 

 

Oblastné (miestne) stratégie miestneho rozvoja  

 

Oblastný (alebo aj miestny) prístup znamená pracovať v malom, homogénnom, spoločensky súdržnom 

území, ktoré charakterizujú spoločné tradície, miestna identita, zmysel pre spolupatričnosť, spoločné potreby 

a očakávania. Vo všetkých projektoch sa nám podarilo postupne vyselektovať takéto územia, čo nám umožnilo 

pripraviť sa na realizáciu konkrétnych činností. V tejto etape bolo veľmi dôležité odlíšiť od seba prirodzene 

súdržné územia od formálne vytvorených mikroregiónov, ktoré vznikli  za účelom získania finančných 

prostriedkov z príslušných opatrení Programu rozvoja vidieka. V identifikovaných územiach bolo následne 

možné realizovať audit zdrojov, SWOT analýzu a problémovú analýzu, čo umožnilo identifikovať endogénny 

potenciál a hlavné problémové miesta udržateľného rozvoja. Najčastejším problémom boli nezhody 

v identifikácii priorít medzi členmi miestnych partnerstiev, ktoré následne pod vedením expertov riešili 

regionálni  poradcovia s využitím hlavne  komunikačných a negociačných zručností. Pri spracovaní 

integrovaných stratégií miestneho rozvoja bol najväčším problémom absolútny nedostatok ľudí s príslušným 

vzdelaním a zručnosťami, ktoré by im umožnili spracovať strategický dokument predpísaného formátu a obsahu. 

Veľkou bariérou bola neochota ľudí  učiť sa spravovať svoje územie v súlade s princípmi LEADER – počas 

prvých dvoch rokov  realizácie aktivít v regiónoch sme počúvali stále to isté: „dajte nám peniaze, my si ich 

rozdelíme“, „naše územie sa nedá spravovať v partnerstve“, „každý sa má starať  o seba“, „rozhodujúca je 

politická moc“ a pod.  Minimálna občianska participácia bola veľkou bariérou pri uplatňovaní LEADER 

metodiky. Situáciu sme riešili pomocou externých expertov, bola však ohrozená ochota miestnych aktérov 

identifikovať sa s tým, čo im „naplánovali cudzí“, aj keď experti pracovali s myšlienkami a nápadmi 

vygenerovanými počas desiatok facilitovaných  stretnutí v regióne.  Sociálny kapitál v území sa ukázal ako 

kľúčový faktor, rozhodujúci o úspechu alebo neúspechu všetkých iniciatív. 

 

Prístup zdola nahor 

 

Podstatou tohto znaku, ktorý je zároveň najvýraznejším znakom LEADERu, je presvedčenie, že politiky 

vidieka by mali byť koncipované a realizované miestnymi aktérmi a spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje 

potrebám komunít, ktorým slúži. Majú to byť obyvatelia územia, kto sa zúčastňuje na rozhodovaní o stratégii 

a výbere priorít na území, ktoré obývajú.  Základnou zložkou umožňujúcou uplatnenie prístupu zdola nahor je 

budovanie kapacít, ktoré v praxi znamená zvyšovanie informovanosti, odbornú prípravu, mobilizácie miestneho 

obyvateľstva, účasť záujmových skupín v procese vypracovania stratégie miestneho rozvoja, definovanie 

jasných kritérií výberu vhodných iniciatív, projektov na realizáciu stratégie a ďalšie. Tento znak však 

predpokladá ochotu a schopnosť miestnych aktérov prevziať zodpovednosť za spravovanie územia. Dôležité sú 

aj otázky transparentnosti a dôležitým sa opäť stáva sociálny kapitál – vzájomná dôvera a nastavenie na 

spoluprácu, uprednostnenie verejného záujmu pred osobným prospechom. V priebehu realizácie projektov sme 

ako časté riziko definovali práve riziko preferovania individuálne zameraných projektov oproti zámeru prípravy 

projektov na základe spoločnej stratégie odsúhlasenej miestnym partnerstvom. Zástupcovia mikroregiónov mali 

tendenciu preferovať predkladanie rozličných čiastkových projektov so zámerom čerpať prostriedky z EÚ 

fondov bez záväzku konzultovať ich  s ďalšími partnermi / resp. prispôsobiť ich integrovanej stratégii rozvoja 

územia – tento prístup bol  výrazne podporovaný komerčnými konzultačnými firmami. Preventívnym opatrením 

bola komunikácia so všetkými predstaviteľmi mikroregiónu a potencionálnymi členmi partnerstva ako aj 
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vysvetľovanie výhod integrovanej stratégie rozvoja územia pre riešenie rôznych rozvojových problémov 

mikroregiónu. 

 

Verejno-súkromné partnerstvá – miestne akčné skupiny (MAS) 

 

Originálnym znakom prístupu LEADER je založenie miestneho partnerstva na multisektorálnom 

princípe, označovaného ako MAS – miestna akčná skupina. Táto sa považuje za funkčnú, pokiaľ združuje 

verejných i súkromných partnerov, je dobre vyvážená, jej členovia sú ochotní zastupovať miestne záujmové 

skupiny a na rozhodovacej úrovni je aspoň 50%-né zastúpenie predstaviteľov súkromného sektoru.  V rámci 

uvádzaných projektových iniciatív bolo inštitucionalizovaných sedem miestnych partnerstiev za účasti vyše 150 

zástupcov všetkých sektorov. Zlepšila sa schopnosť miestnych komunít riešiť vlastné problémy s využitím 

vlastných zdrojov.  Zručnosti a schopnosti konštituovaných partnerstiev preverila realizácia mikrograntového 

programu, v rámci ktorého sa na území 7 mikroregiónov realizovalo 61 mikroprojektov, do ktorých sa zapojila 

vyše 800 dobrovoľníkov. 

 

Inovácia 

 

Inovácia ako ďalší zo znakov prístupu LEADER je chápaná v širšom slova zmysle. Vo vidieckych 

oblastiach inovácia môže zahŕňať prenos a adaptáciu inovácií vyvinutých v iných regiónoch, modernizáciu 

tradičných foriem know-how, hľadanie nových riešení pretrvávajúcich problémov vidieka a pod. Samotné 

zavedenie prístupu LEADER predstavuje inováciu v spravovaní konkrétneho územia. Do popredia sa opäť 

dostáva odborná pripravenosť miestnych aktérov, keďže generovanie inovatívnych riešení je zložitý proces.   

 

Integrované a viacsektorové akcie 

 

Leader nie je programom sektorového rozvoja; stratégia miestneho rozvoja musí mať viacsektorové 

odôvodnenie integrujúce niekoľko sektorov činnosti. Akcie a projekty obsiahnuté v miestnych stratégiách by 

mali byť prepojené a koordinované ako súdržný celok. Integrácia sa môže týkať akcií vykonávaných v jedinom 

sektore, všetkých akcií programu, alebo osobitných skupín akcií, alebo, čo je najdôležitejšie, spojení medzi 

rôznymi ekonomickými, spoločenskými, kultúrnymi, ekologickými aktérmi a zainteresovanými sektormi. 

 

Vytváranie sietí 

 

Vytváranie sietí (inštitucionálnych, regionálnych, miestnych) je dôležitým predpokladom pre výmenu 

skúseností, know-how a dosiahnutých výsledkov medzi nielen miestnymi akčnými skupinami, ale aj vidieckymi 

oblasťami, správami, inštitúciami zainteresovanými na rozvoji vidieka.   

 

Spolupráca 

 

V metodike LEADER spolupráca znamená viac než len vytvorenie siete. Znamená, že miestna akčná 

skupina pracuje na spoločnom projekte s inou miestnou akčnou skupinou alebo so skupinou s podobným 

prístupom v inom regióne, členskom štáte alebo dokonca v tretej krajine. Spolupráca im môže pomôcť rozšíriť 

ich miestne činnosti. Môže im umožniť vyriešiť určité problémy alebo pridať hodnotu miestnym zdrojom. Môže 

to byť napríklad spôsob získania kritickej masy potrebnej na to, aby bol určitý projekt životaschopný, alebo 

podpory komplementárnych akcií, napr. spoločného marketingu v rôznych regiónoch, ktorých oblasti majú 

rovnakú špecializáciu na určitý produkt alebo vyvíjajú spoločné iniciatívy cestovného ruchu na základe 

spoločného kultúrneho dedičstva.  

 

Záver 

 

Situácia v spravovaní rozvoja území na Slovensku je dlhodobo neuspokojivá, čo je z veľkej časti 

zapríčinené vonkajšími podmienkami (podmienkami mimo územie) – legislatívnym, inštitucionálnym 

a finančným rámcom pre fungovanie územných samospráv. Na druhej strane samotné samosprávy nevyužívajú 

v plnej miere svoje možnosti na manažovanie procesov územného rozvoja na území, ktorého sú súčasťou. 

Obnova sociálneho kapitálu je jedným z riešení, vyžaduje si však intervenciu zo strany štátu v podobe 

systémových zmien.  
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