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ABSTRAKT 
 

 The regional politics was created in European union in seventies at the time of 

structural changes of Western Europe. Like reaction to this, European economics 

partnership created financial framework to support these changes. There was a need for 

integrated regional development and the LEADER became one of that in 1991. LEADER 

started to make projects at the regional level and it seemed to be a good oportunity for rural 

regions. LEADER has got three generations, and from 2007 LEADER bacame the part of 

total regional developmental politics of European union. 

 LEADER means ,,Links between actions of rural development“ and it presents 

method of mobilisation and realisation of development in rural societies. It urges social and 

economics acters to work together, to make products and to offer services with the highest 

value.  

 LEADER has got seven main ideas, from which the most important is idea to create 

the local action group because they are responsible to realize a strategy about local 

development and so decide of available financial sources. 

 The most important strategic document to take chance to take money from program 

LEADER in Slovakia is, National strategic plan of rural development. The main aim for 

this is to keep multifunctional agricilture, food-stuffs, forests and sustainable rural 

development. 

 

 

Key words: LEADER, European union, rural development, financial support, local action 

group. 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE 
 

 Čestne vyhlasujem, že som bakalársku prácu vypracovala samostatne, a že som 
uviedla  všetku použitú literatúru súvisiacu so zameraním bakalárskej práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nitra  ...................................                                        ................................................. 
        podpis autora BP 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Touto cestou vyslovujem poďakovanie Ing. Barbore Milotovej za pomoc, odborné 
vedenie, cenné rady a pripomienky pri vypracovaní mojej bakalárskej práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nitra  ...............................                                             .................................................. 
                  podpis autora  BP 



 
 

POUŽITÉ OZNAČENIE 
 
EAFRD  European Agricultural Fund for Rural Development (Európsky poľnohospodársky 

fond pre rozvoj vidieka) 

EU  európska únia 

MAS miestna akčná skupina 

DPH daň pridanej hodnoty 

NSPRV  Národný strategický plán rozvoja vidieka 

SR Slovenská republika 

ŽSK Žilinský samosprávny kraj 

KAP  komunikačného akčného plánu 

RRA regionálna rozvojová agentúra 

ŽK Žilinský kraj 

n.o. Nezisková organizácia 

TTP trvalo trávne porasty 

CHKO chránená krajinná oblasť 

s.r.o. Spoločnosť ručením obmedzením 

 
ZOZNAM OBRÁZKOV A TABULIEK 
 
Tab. 1: Rozšírenie Leaderu od spustenia v r.1991 

Tab. 2: Národný strategický plán rozvoja vidieka pre obdobie 2007-2013 v SR 

Tab.č. 3 : Výmera pôdy 

Tab.č. 4 : Vybrané regionálne ukazovatele 

Tab.č. 5 : Demografia vybraných okresov Žilinského kraja 

Tab.č. 6 : Demografia vybraných okresov Žilinského kraja 

Tab.č. 7: Ekonomický potenciál vybraných okresov Žilinského kraja 

Tab.č. 8 : Investície a ekonomická štruktúra vybraných okresov Žilinského kraja 

Tab.č. 9 : Vybavenosť technickou infraštruktúrou 

Tab.č. 10 : Vybavenosť sociálnou infraštruktúrou 

Obr.č. 1: Poloha Žilinského kraja 

Obr.č. 2: Územie Považia v rámci Slovenskej republiky 

Obr.č. 3: Územie Kysúc v rámci Slovenskej republiky 

Obr.č. 4 : Okres Žilina 

Obr.č. 5 : Okres Čadca 



 

OBSAH 
ÚVOD....................................................................................................................................9 

1 PREHĽAD O SÚČASNOM STAVE RIEŠENEJ PROBLEMATIKY..............................10 

     1. 1 VZNIK, HISTÓRIA, BUDÚCNOSŤ A CHARAKTERISTIKA LEADER............10 

          1.1.1 Vznik.................................................................................................................10 

          1.1.2 História..............................................................................................................11 

          1.1.3 Charakteristika LEADER..................................................................................13 

                1.1.3.1 Znaky Leader............................................................................................14 

     1.2 PROBLEMATIKA LEADER NA SLOVENSKU....................................................19 

     1.3 PROBLEMATIKA LEADER V ŽILINSKOM KRAJI........................................... 21 

2 CIEĽ PRÁCE................................................................................................................... 24 

3 METODIKA.................................................................................................................... 25 

4 VÝSLEDKY PRÁCE........................................................................................................27 

     4.1 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH FAKTOROV VYBRANÝCH OKRESOV..............27 

          4.1.1 Charakteristika Žilinského kraja.......................................................................27 

          4.1.2 Charakteristika okresu Žilina a analýza jeho rozvojových faktorov................ 31 

              4.1.2.1 Analýza prírodných zdrojov.......................................................................32 

              4.1.2.2 Analýza demografického potenciálu..........................................................34 

              4.1.2.3 Analýza ekonomickej základne regiónu....................................................36 

              4.1.2.4 Analýza infraštruktúrnej vybavenosti v regióne....................................... 38 

          4.1.3 Charakteristika okresu Čadca a analýza jeho rozvojových faktorov................40 

               4.1.3.1 Analýza prírodných zdrojov..................................................................... 41 

               4.1.2.2 Analýza demografického potenciálu.........................................................42  

               4.1.2.3 Analýza ekonomickej základne regiónu................................................... 43 

               4.1.2.4 Analýza infraštruktúrnej vybavenosti v regióne.......................................44 

 4.2 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU.....................................................45 

       4.2.1 Zhodnotenie pripravenosti Žilinského kraja (otázky číslo 8, 9, 10)....................46 

       4.2.2 Zhodnotenie nástrojov implementácie (otázky číslo 5, 6, 7, 11).........................46 

  4.3 RIADENÝ ROZHOVOR.............................................................................................48 

      4.3.1 Riadený rozhovor s manažérom partnerstva Terchovská dolina...........................48 

      4.3.2 Riadený rozhovor manažérkou regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce, ktorá  

               zodpovedá za pripravenosť partnerstva Horné Kysuce.........................................49 

5 NÁVRH NA VYUŽITIE VÝSLEDKOV.........................................................................51 



 
 

6 ZÁVER..............................................................................................................................52 

7 POUŽITÁ LITERATÚRA................................................................................................53 

8 PRÍLOHY..........................................................................................................................55 



 

 

ÚVOD 
 

 V každej krajine sveta rozlišujeme oblasti, ktoré sú urbanizované a oblasti 

vidieckeho charakteru. Ani krajiny Európy ako takej a Európskej únie nie sú výnimkou a aj 

Slovensko sa zaraďuje medzi ne. Napriek tomu, že väčšina obyvateľov Slovenska žije v 

urbanizovaných oblastiach, práve vidiecke oblasti sú tými, ktoré rozlohou zaberajú väčšie 

územie. Často sa ale stáva, že práve tieto oblasti sú štátnou správou alebo samosprávou  

odsúvané na vedľajšiu koľaj. Práve regionálna politika sa stala tou, ktorá sa zaoberá 

rozvojom nielen už rozvinutých oblastí, ale do popredia stavia najmä rozvoj menej 

rozvinutých častí jednotlivých krajín. 

 Európska únia v súvislosti so svojou regionálnu politikou a rozvojom rurálnych 

oblastí založila prístup LEADER, pomocou ktorého tieto časti dostávajú šance na rozvoj v 

rozličných oblastiach. Základnou myšlienkou ale stále zostáva zlepšenie kvality života vo 

vidieckych oblastiach a udržiavanie poľnohospodárstva. LEADER je špecifický svojou 

filozofiou, ktorá sa snaží o zapájanie práve obyvateľstva do rozhodovania o ich vlastnom 

území pomocou prístupu zdola nahor a snaží sa podnecovať verejný sektor na jednej strane 

a súkromný sektor na strane druhej k spolupráci.  

 Celá koncepcia prístupu LEADER je síce postavená na určitých podmienkach, no 

šancu zapojiť sa do boja o prostriedky, ktoré LEADER ponúka majú všetci. Je len na 

jednotlivých partnerstvách, či budú v tomto konkurenčnom poli so svojimi vypracovanými 

stratégiami úspešný. 

Témou mojej bakalárskej práce je pripravenosť vybraných obcí Žilinského kraja na 

prístup LEADER. V teoretickej časti som sa zamerala na vysvetlenie problematiky z 

hľadiska všeobecného, z hľadiska prístupu LEADER na Slovensku a potom konkrétne v 

Žilinskom kraji. 

      Keďže je celá práca orientovaná na štyri okresy Žilinského kraja (Bytča, Čadca, 

Kysucké Nové Mesto a Žilina), práve prvá časť vlastnej práce je venovaná ich 

charakteristike a charakteristike ich rozvojových faktorov. V ďalších častiach už potom 

konkrétne skúmam pripravenosť Žilinského kraja na prístup LEADER pomocou 

dotazníkovej analýzy a riadeného rozhovoru. 



 
 

1 PREHĽAD O SÚČASNOM STAVE RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

1. 1 VZNIK, HISTÓRIA, BUDÚCNOSŤ A CHARAKTERISTIKA LEADER 

1.1.1 Vznik 

Regionálna politika vznikala v EÚ v sedemdesiatych rokoch v čase, keď 

priemyselné aglomerácie Západnej Európy podliehali podstatným štrukturálnym zmenám z 

rôznych dôvodov. Tieto zmeny mali za následok zatváranie podnikov a masové 

prepúšťanie veľkého množstva ľudí, ktorí dovtedy boli zamestnancami s pravidelným 

príjmom. Tento trend postihol celé regióny vo Veľkej Británii, Nemecku, Taliansku a 

Francúzku a vyvolal tlak na politické rozhodnutia čeliť štrukturálnym zmenám v oblasti 

sekundárnej výroby. Podobne aj vo vidieckych oblastiach sa udiali zmeny v 

poľnohospodárskej prvovýrobe, keď technologický pokrok a zmeny v štruktúre 

hospodárstiev vyvolali odliv pracovných síl z tohoto sektora a následne spôsobili 

vyľudnenie vidieka, čo postihlo hlavne vidiecke regióny silne závislé na 

poľnohospodárstve s nízkym podielom priemyslu.1  

Ako reakciu na tieto rozvojové trendy Európske hospodárske spoločenstvo 

postupne vytvorilo finančné rámce - fondy na podporu štrukturálnych zmien ( tzv. 

štrukturálne fondy) v postihnutých regiónoch a to hlavne na podporu rozvoja malého a 

stredného podnikania v sekundárnej a terciárnej sfére. Nástroje vyvolali nielen tlak na 

rozvoj nových zručností a vedomostí ale hlavne potrebu zmeniť postoje tých občanov, 

ktorých sa zmeny týkali - a to obrat z pasívneho prijímania k aktívnemu pôsobeniu na trhu 

práce. V konkrétnom živote to znamenalo, že jednotlivec sa stával v oveľa väčšej miere 

spoluzodpovedný za svoj život a život svojej rodiny, musel sa orientovať v oveľa väčšej 

miere vo svojom okolí a spolupodielať sa na jeho rozvoji.2  

 V tomto prípade bolo dôležité sústrediť pozornosť na podporu rozvoja verejných 

statkov (infraštruktúry) a podporu občianskeho sektora, ktorý musí začať mobilizáciu 

vlastných zdrojov. Občiansky sektor sa v tomto zmysle chápe ako hybná sila rozvoja 

zaostalých regiónov. Druhým závažným faktorom je prísun vonkajších zdrojov a investícií, 

ktoré musia vhodne dopĺňať občiansku participáciu, podporovať tvorbu partnerstiev a 

zapájať všetky oblasti života ako aj všetky dotknuté sektory na regionálnej úrovni.3 

 

______________________________ 

1,2,3 Čo je Leader?. [Online]. [Citované 2008-01-07] Dostupné na internete: 

<http://www.leader.rramoldava.sk/Leader.htm> 



 

 Takému prístupu hovoríme Integrovaný rozvoj regiónov. Prístup LEADER vznikol  

z iniciatívy Európskej komisie začiatkom 90. rokov ako pilotný projekt pre podporu 

integrovaných aktivít alebo rozvojových schém, ktoré sú programované a realizované 

výhradne na miestnej úrovni.4 Program LEADER sa stal jediným nástrojom integrovaného 

rozvoja vidieka v rámci vidieckej politiky EÚ a od svojho spustenia v roku 1991 poskytol 

vidieckym spoločenstvám v EÚ nástroje na aktívnu účasť na vytváraní vlastnej budúcnosti. 

Integrovaným sa stal preto, že finančne podporuje verejno-súkromné partnerstvá v určitom 

zadefinovanom vidieckom priestore a ich rozvojové programy. V partnerstvách sa 

nenachádzajú iba farmári, ale aj iné sociálne skupiny vidieka - podnikatelia v ľahkom 

priemysle, službách, cestovnom ruchu, predstavitelia občianskeho života, samosprávy, 

kultúry a pod. Všetci spolu tvoria partnerstvo a zostavia program rozvoja, ktorý môže byť 

podporený z programu LEADER.5 

 

1.1.2 História 

Informácie o hodnotení a vidieckych aktéroch naznačujú, že prístup LEADER je od 

svojho spustenia v roku 1991 dobre fungujúci nástroj v pomerne rôznych situáciách a 

druhoch oblastí, ktorý prispôsobuje tvorbu vidieckych politík mimoriadnej rozmanitosti 

potrieb vidieckych oblastí. Z týchto dôvodov sa teraz stal neoddeliteľnou súčasťou politiky 

rozvoja vidieka. Od svojho vzniku sa iniciatíva LEADER snaží poskytnúť vidieckym 

spoločenstvám v EÚ metódu na zapojenie miestnych partnerov do riadenia budúceho 

rozvoja ich oblasti. Prístup LEADER vyvolal veľký záujem  v EÚ a aj ďaleko za jej 

hranicami. 

LEADER bol spustený v roku 1991 s cieľom zlepšiť rozvojový potenciál 

vidieckych oblastí čerpaním z miestnej iniciatívy a zručností, podporiť získavanie know-

how o miestnom integrovanom rozvoji a šíriť toto know-how do ďalších vidieckych 

oblastí. Rôzne prístupy k rozvoju vidieka, ktoré sa skúšali od začiatku 90. rokov, boli 

typicky sektorové, orientované prevažne na farmárov, s cieľom podporiť štrukturálne 

zmeny v poľnohospodárstve. Používali systémy podpory, o ktorých sa rozhodovalo na 

vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.  

_________________ 
4 SLÁVIKOVÁ, Marcela. 2007. Čo je to Leader? [elektronická pošta]. Správa pre: Lucia Štulrajterová. 2007-

11-11 [cit. 2008-01-07]. Osobná komunikácia.  
5 Prístup Leader: Základný sprievodca. Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych 

spoločenstiev, 2006. 23 s. ISBN 92-79-2058-7. 



 
 

Nie vždy povzbudzovali miestnych aktérov, aby získali zručnosti a stali sa 

architektmi budúcnosti svojich oblastí. LEADER začal experimentálnym spôsobom na 

miestnej úrovni spájať rôzne projekty a myšlienky, aktérov a zdroje. A to sa ukázalo ako 

ideálny nástroj testovania rozširovania príležitostí pre vidiecke oblasti. 

 Cieľ LEADERu je v historickom vývoji v súlade s cieľmi celkovej politiky rozvoja 

vidieka EÚ. Vyvíjajúca sa spoločná poľnohospodárska politika zohľadňuje rozmanitosť 

vidieckych oblastí a krajín, bohaté miestne identity a zvyšujúcu sa hodnotu, ktorú 

spoločnosť kladie na vysoko kvalitné prírodné prostredie. Toto sú potvrdené hlavné aktíva 

vidieckych oblastí EÚ. 

V pojmoch politiky bol LEADER predstavený ako ,,iniciatíva Spoločenstva“ 

financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ. LEADER má tri generácie:  

1.Leader 1 (1991-1993) 

2.Leader 2 (1994-1999) 

3.Leader + (2000-2006) 

Za tento čas mali členské štáty a regióny vytvoriť samostatné programy LEADER 

so samostatným financovaním vyčleneným na úrovni EÚ. Od roku 2007 sa prístup 

LEADER integruje do celkovej politiky rozvoja vidieka EÚ. To znamená, že LEADER sa 

stal súčasťou vnútroštátnych a regionálnych programov všeobecného rozvoja vidieka, 

ktoré podporuje EÚ spolu s celým radom ďalších osí rozvoja vidieka. Povzbudzovaním 

miestnych ľudí k účasti na vypracúvaní a realizácii stratégií udržateľného rozvoja sa 

prístup Leader môže ukázať ako cenný zdroj budúcej politiky vidieka.6 

 

Tab. 1: Rozšírenie Leaderu od spustenia v r.1991 

Iniciatívy Leader Počet miestnych 

akčných skupín 

Pokrytá oblasť Financovanie z EÚ 

Leader 1 217 367 000  km2 442 miliónov eur 

Leader 2 906 1 375 144  km2 1 755 miliónov eur 

Leader Plus 893 1 577 386  km2 2 105 miliónov eur 

Zdroj: Prístup Leader: Základný sprievodca. 

_________________ 
6 Prístup Leader: Základný sprievodca. Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych 

spoločenstiev, 2006. 23 s. ISBN 92-79-2058-7. 



 

1.1.3 Charakteristika LEADER 

Prístup LEADER (z francúzskeho Liaison entre actions de développement rural 

alebo anglického Links between actions of rural development – prepojenie akcií pre rozvoj 

vidieckej ekonomiky) predstavuje metódu mobilizácie a realizácie rozvoja v miestnych 

vidieckych spoločenstvách, ktorá pomáha vidieckym komunitám pri zlepšovaní kvality 

života a ekonomickej prosperity v ich oblastiach. LEADER nabáda sociálno-

ekonomických aktérov, aby pracovali spolu, vyrábali tovary a poskytovali služby, ktoré v 

ich lokalite vytvárajú maximálnu pridanú hodnotu.7 

LEADER je príležitosť pre rozvoj regiónu, pomocou ktorého od svojho spustenia v 

roku 1991 (ako Iniciatíva LEADER I, II, +) získalo 2 016 európskych miestnych akčných 

skupín podporu na implementáciu svojich rozvojových stratégií v celkovej výške 4 302,1 

miliónov EUR. Pomáha sektorom a kategóriám príjemcov, ktoré často nedostávajú žiadnu 

pomoc alebo len obmedzenú pomoc z iných programov fungujúcich vo vidieckych 

oblastiach, ako napríklad kultúrnym činnostiam, zlepšovaniu prírodného prostredia, 

obnove architektúry a historických budov, vidieckej turistike, zlepšovaniu spojení medzi 

výrobcami a spotrebiteľmi atď. Vo väčšine nových členských štátov začal fungovať od 

roku 2004 a pre Slovensko je aktuálny až v tomto programovacom období 2007 – 2013.  

Práve v tomto programovacom období 2007-2013 už Leader nie je samostatný 

program, ale je integrovaný vo všetkých vnútroštátnych, respektíve regionálnych 

programoch rozvoja vidieka. Tým sa otvárajú nové možnosti na uplatnenie prístupu Leader 

na omnoho širšiu škálu a omnoho väčší rozsah činností rozvoja vidieka ako doteraz. 

 LEADER je prístup k rozvoju vidieka, ktorý umožňuje miestnym partnerstvám 

zvážiť potenciál regiónu a využiť ho v prospech jeho rozvoja prostredníctvom zostavenia a 

realizácie stratégie rozvoja. Miestne partnerstvo realizuje stratégiu prostredníctvom 

podpory projektov miestnych subjektov, vrátane ich výberu a monitorovania. Cieľom 

prístupu LEADER je hlavne zlepšenie kvality života vo vidieckych regiónoch, zhodnotenie 

prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj posilnenie ekonomických aktivít na vidieku.8  

 

_________________ 
7 

Prístup Leader: Základný sprievodca. Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych 

spoločenstiev, 2006. 23 s. ISBN 92-79-2058-7. 
8 LEADER – príležitosť pre rozvoj regiónu. [Online]. [Citované 2008-01-07] Dostupné na internete: 

<http://www.echoviny.sk/view.php?cisloclanku=2007110024> 



 
 

LEADER nabáda vidiecke oblasti, aby skúmali nové spôsoby, ako sa stať alebo 

zostať konkurencieschopnými, ako najlepšie využiť svoje aktíva a ako prekonať problémy, 

ktorým môžu čeliť (napríklad starnúce obyvateľstvo, nízka úroveň poskytovania služieb, 

alebo nedostatok pracovných príležitostí). LEADER prispieva k zlepšovaniu kvality života 

farmárskych rodín vo vidieckych oblastiach, ako aj širšieho vidieckeho obyvateľstva. 

Skúsenosti ukazujú, že LEADER môže znamenať skutočný rozdiel v každodennom živote 

ľudí vo vidieckych oblastiach. Môže hrať dôležitú úlohu v podpore novátorských reakcií 

na staré a nové problémy vidieka a stáva sa akýmsi ,,laboratóriom“ pre budovanie 

miestnych schopností a testovanie nových spôsobov plnenia potrieb vidieckych 

spoločenstiev.9 

  

1.1.3.1 Znaky Leader:10 

Oblastné stratégie miestneho rozvoja (An area-based approach): Oblastný prístup 

zaberá malé, homogénne, spoločensky súdržné územie, ktoré ako cieľovú oblasť realizácie 

politiky často charakterizujú spoločné tradície, miestna identita, zmysel pre 

spolupatričnosť, alebo spoločné potreby a očakávania. Sú určené pre presne zadefinované a 

vytýčené územia vidieckeho charakteru a tak umožňujú presnejšie upravovať akcie tak, 

aby vyhovovali skutočným reálnym potrebám a miestnej konkurenčnej výhode. Zvolená 

oblasť musí mať dostatočnú súdržnosť a kritickú masu v zmysle ľudských, finančných a 

ekonomických zdrojov, ktorá podporuje životaschopnú stratégiu miestneho rozvoja. 

Oblastné stratégie sú teda dokumenty zostavené miestnymi subjektami, ktoré si v ňom 

jasne určia hlavné oblasti rozvoja, do ktorých bude smerovať úsilie a aktivity miestnych 

subjektov i získaná podpora (priority, opatrenia, aktivity a ich zdroje financovania).  

 

 

 

 

_________________ 
9 Prístup Leader: Základný sprievodca. Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych 

spoločenstiev, 2006. 23 s. ISBN 92-79-2058-7. 
10 Prístup Leader: Základný sprievodca. Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych 

spoločenstiev, 2006. 23 s. ISBN 92-79-2058-7. 

 



 

Miestne akčné skupiny (The local action group) predstavujú verejno-súkromné 

partnerstvá, v ktorých majú rozhodovacie orgány minimálne 50% zastúpenie hospodárski a 

sociálni partneri a zástupcovia občianskeho sektora (napr. poľnohospodári, lesníci, 

vidiecke ženy, mladí ľudia, združenia) a maximálne 50% zástupcovia verejného sektoru. 

MAS by mala združovať verejných a súkromných partnerov, byť dobre vyvážená a 

zastupovať existujúce miestne záujmové skupiny. Verejno-súkromné partnerstvo môže mať 

právnu formu občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne 

prospešné služby alebo záujmového združenia právnických osôb. Má manažment, ktorý je 

schopný spravovať verejné prostriedky a riadiť činnosť MAS. Pôsobí na geograficky 

celistvom vidieckom území (10 000 – 150 000 obyvateľov). Má za úlohu identifikovať a 

zrealizovať stratégiu miestneho rozvoja, rozhodovať o prideľovaní svojich finančných 

prostriedkov a riadiť ich. MAS takto predstavuje model organizácie, ktorá môže ovplyvniť 

realizáciu politík. Vyvinulo sa niekoľko typov MAS, ktoré sú výsledkom rôznych foriem 

regionálnych a vnútroštátnych politických a inštitucionálnych organizácií s rôznymi 

stupňami autonómie týkajúcej sa schvaľovania projektov a finančného riadenia.  

 

Prístup zdola nahor je považovaný za najvýraznejší znak LEADERu. Jedným zo 

spôsobov jeho zabezpečovania je vyzvať miestnych aktérov, aby prevzali vedenie a 

zúčastňovali sa rozvoja. Uplatňuje sa pri vypracovaní a vykonávaní miestnej stratégie. 

Znamená, že miestni aktéri sa zúčastňujú na rozhodovaní o stratégii a výbere priorít 

sledovaných v ich oblasti. Je to spoločné rozhodovanie miestnych subjektov o rozvoji 

regiónu v stratégii rozvoja, tzn. do tvorby stratégie sú zapojení od začiatku predstavitelia 

všetkých kľúčových hráčov v území ako aj občianskych iniciatív. Miestna akčná skupina 

má rozhodovaciu právomoc, napríklad aj pri posudzovaní a výbere projektov, ktoré sú v 

súlade so stratégiou. Zapojenie miestnych aktérov sa týka obyvateľstva ako takého, 

ekonomických a záujmových skupín a reprezentatívnych verejných a súkromných 

inštitúcií. Základnou zložkou prístupu zdola nahor je budovanie kapacít, ktoré znamená: 

zvyšovanie informovanosti, odbornú prípravu, účasť a mobilizáciu miestneho obyvateľstva 

na identifikáciu silných a slabých stránok oblasti (analýza); účasť rôznych záujmových 

skupín na vypracúvaní stratégie miestneho rozvoja; založenie jasných kritérií výberu 

vhodných akcií (projektov) na realizáciu stratégie na miestnej úrovni.  

 



 
 

Miestne akčné skupiny môžu slobodne a flexibilne rozhodovať o akciách a projektoch, 

ktoré chcú podporiť. Uľahčujú tak zavádzanie nových prístupov, inovácií a stimulov do 

územia. Inováciu treba chápať v širšom zmysle. Môže znamenať uvádzanie nového 

výrobku, nového procesu, novej organizácie alebo nového trhu. Inovácie sa nemusia týkať 

len technologických alebo výrobných procesov, či zavádzania informačných a 

komunikačných technológií. Inováciou sú aj nové spôsoby propagácie územia, či zapojenie 

skupín, ktoré doteraz stáli bokom verejného života do rozhodovania o osude regiónu. 

Inovácia vo vidieckych oblastiach môže zahŕňať prenos a adaptáciu inovácií vyvinutých 

inde, modernizáciu tradičných foriem know-how, alebo hľadanie nových riešení 

pretrvávajúcich problémov vidieka, ktoré zásahy iných politík nemôžu vyriešiť 

uspokojivým a udržateľným spôsobom. 

 

Prístup LEADER nie je zameraný na podporu jedného sektora. Zabezpečuje integráciu, 

prepojenie medzisektorových akcií, napr. zvyšovanie kvality miestnych služieb so 

starostlivosťou o krajinu, ochranou prírodných a kultúrnych hodnôt a zavedením 

jednotného systému propagácie.  Miestna stratégia by mala koordinovať aktivity tak, aby 

vznikol súdržný celok. Integrácia sa môže týkať akcií vykonávaných v jedinom sektore, 

alebo osobitných skupín akcií, alebo, čo je najdôležitejšie, spojení medzi rôznymi 

ekonomickými, spoločenskými, kultúrnymi, ekologickými aktérmi a zainteresovanými 

sektormi. 

 

Vytváranie sietí zahŕňa výmenu dosiahnutých výsledkov, skúseností a know-how medzi 

skupinami LEADER, vidieckymi oblasťami a inými subjektami zainteresovanými do 

rozvoja vidieka. Na úrovni Slovenska bude vytvorená Národná sieť rozvoja vidieka, ktorá 

bude zahŕňať beneficientov Programu rozvoja vidieka, vrátane osi 4 LEADER. Vytváranie 

sietí zlepšuje spojenia medzi ľuďmi, projektmi a vidieckymi oblasťami a tak môže pomôcť 

prekonať izoláciu, ktorej čelia niektoré vidiecke regióny. Existujú rôzne druhy sietí: 

�inštitucionálne siete – financuje ich Európska komisia, ktorá definuje ich úlohu, od roku 

2007 existujú tieto druhy: európska sieť pre rozvoj vidieka 

                                             vnútroštátna vidiecka sieť v každom členskom štáte 

�vnútroštátne, regionálne a miestne siete  

 



 

      Spolupráca znamená viac než len vytvorenie siete. Môže ísť o prípravu spoločného 

projektu, vzájomnú propagáciu, výmenu služieb s inou skupinou LEADER v rámci 

Slovenska alebo v zahraničí. Možná je aj spolupráca s tretími krajinami, teda štátmi, 

ktoré nie sú členmi EÚ. Spolupráca môže pomôcť skupinám LEADER rozšíriť ich 

miestne činnosti, umožniť im vyriešiť určité problémy alebo pridať hodnotu miestnym 

zdrojom. Projekty spolupráce nie sú len jednoduchou výmenou skúseností. Musia 

obsahovať konkrétny spoločný projekt, ideálne riadený pod spoločnou štruktúrou. V 

rámci Leaderu sú možné dva rôzne druhy spolupráce: 

 

A)medziteritoriálna spolupráca, to znamená spolupráca medzi rôznymi vidieckymi 

oblasťami v rámci členského štátu 

B)nadnárodná spolupráca, to znamená spolupráca medzi skupinami LEADER z 

aspoň dvoch členských štátov, alebo so skupinami v tretích krajinách, ktoré sledujú 

podobný prístup 

 

 O implementáciu svojej integrovanej stratégie rozvoja sa môže uchádzať územie, 

ktoré: 
•
 má viac ako 10 000 a menej ako 150 000 obyvateľov a hustota obyvateľstva nie je 

vyššia ako 120 obyvateľov/km2  

• nezahŕňa obce s počtom obyvateľov vyšším ako 20 000 (napr. väčšie mestá a ich 

mestské časti) 

• je z geografického hľadiska celistvé a ohraničené katastrami jednotlivých obcí, 

• vzniklo na základe spoločného záujmu a zvolilo si jednotnú tému (napr. rozvoj 

vidieckeho turizmu), 

• má spracovanú integrovanú stratégiu rozvoja s jasne zadefinovanými prioritami a 

opatreniami, a pri jej tvorbe uplatnilo princíp zdola nahor,  

• má zriadenú miestnu akčnú skupinu ako verejno-súkromné partnerstvo, 

• predložilo všetky relevantné doklady o formovaní územia, v ktorom miestna akčná 

skupina pôsobí 
•
 predložilo súhlasy všetkých zahrnutých obcí.11 

 

________________ 
11 

Vidiecky parlament Žilinského kraja, máj 2007 



 
 

 Zo zistení vidieckeho parlamentu Žilinského kraja (2007) vyplýva, že riziká, s 

ktorými sa môže implementácia prístupu LEADER stretnúť, môžu byť z pohľadu miestnej 

akčnej skupiny vnútorné a vonkajšie, teda tie, ktoré nevedia členovia MAS ovplyvniť 

svojim konaním. 

Vnútorné riziká: 

�„presýtenosť“ územia strategickým plánovaním  

�nevyvážené zloženie miestnej akčnej skupiny  

�nedostatočné ľudské zdroje – manažéri miestnej akčnej skupiny s nedostatočnými 

praktickými zručnosťami a nízkou úrovňou vedomostí o problematike rozvoja vidieka, 

vrátane prístupu LEADER 

�nedostatočná komunikácia v rámci miestnej akčnej skupiny ako aj celom území 

(transparentnosť a informovanosť verejnosti) 

�stratégia spracovaná úzkou a homogénnou skupinou ľudí bez zapojenia širokej 

verejnosti, prípadne stratégia „pozliepaná“ zo všetkých existujúcich stratégií bez overenia 

ich aktuálnosti alebo relevantnosti 

 

Vonkajšie riziká 

�DPH ako neoprávnený náklad – v súčasnosti nie sú známe konečné pravidlá týkajúce sa 

oprávnenosti DPH pre jej neplatcov 

�podmienky spolufinancovania akcií z verejných zdrojov (fondy EÚ a štátny rozpočet) 

neumožňujú duplicitu čerpania finančných prostriedkov, teda napr. obce zahrnuté do 

„leadrovského“ územia sa nebudú môcť uchádzať o finančné prostriedky zo Osi 3 

Programu rozvoja vidieka a Regionálneho operačného programu (opatrenia zamerané na 

renováciu a obnovu obcí), pokiaľ miestna stratégia neurčí inak   

�nepružnosť (dlhá doba) transferu finančných prostriedkov z Poľnohospodárskej platobnej 

agentúry na činnosť miestnej akčnej skupiny alebo spolufinancovanie individuálnych 

projektov konečných prijímateľov z územia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Podľa Škrabala (2006): ,, implementácia LEADER prináša vidieckemu regiónu 

tieto efekty: 

�Zlepšenie spolupráce aktívnych subjektov v obciach, prekonanie izolovanosti, 

integrovaný rozvoj vidieka 

�posilnenie miestnej demokracie 

�väčšie zapojenie súkromného kapitálu do rozvoja obcí 

�decentralizácia vo využití finančných prostriedkov, o ktorých viacej rozhodujú 

miestni obyvatelia (zástupcovia obcí, neziskových organizácií a podnikateľov) 

�lepšie využitie konkrétnych špecifík vidieckych regiónov, oslabenie centralizovaného 

a  administratívneho prístupu k regiónu.“12 

 

1.2 PROBLEMATIKA LEADER NA SLOVENSKU 

 

 Najdôležitejším finančným nástrojom podpory rozvoja vidieka v období 2007 až 

2013 pre Slovensko je EAFRD, skratka nového podporného fondu Európskej únie – 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. 

 Kľúčovým strategickým dokumentom pre využívanie finančného nástroja EAFRD 

a pre realizáciu prístupu Leader na Slovensku ja Národný strategický plán rozvoja vidieka 

pre obdobie 2007–2013 (NSPRV). Tento zadefinoval globálny rozvojový cieľ: 

Multifunkčné poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a udržateľný rozvoj vidieka, 

ktorý sa bude dosahovať prostredníctvom štyroch prioritných oblastí – osí programu.13 

 Prístup LEADER má ako svoj hlavný cieľ definované: Podpora vytvárania a rozvoj 

miestnych partnerstiev a využitie vnútorného rozvojového potenciálu vidieckych oblastí. 

Pre dosiahnutie tohto cieľa sú navrhované 3 opatrenia: 

Priorita: Zlepšovanie správy (manažmentu) a riadenia a mobilizácia rozvojového 

potenciálu vo vidieckych oblastiach. 

Opatrenia: Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja 

                  Vykonávanie projektov spolupráce. 

                  Chod miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností a oživovanie územia. 
______________________________ 

12 ŠKRABAL, Ivo a i. 2006. Metodika zavádení managementu rozvoje mikroregionů. 1. vyd. Přerov : 

Centrum pro komunitní práci, 2006. 181 s. ISBN 80-86902-39-0 
13 MPSR, 2006. LEADER PRE SLOVENSKO – Partnerstvo pre vidiek : Školenia na prípravu aktérov rozvoja 

vidieka pre implementáciu prístupu Leader. 2006. 112 s. 



 
 

Je dôležité zdôrazniť, že projekty v osi 4 budú na Slovensku realizované 

prostredníctvom opatrení a zadefinovaných aktivít osi 3 – Kvalita života vo vidieckych 

oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva. 

Priorita: Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku. 

Opatrenia: Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam 

                  Podpora činností v oblasti cestovného ruchu. 

Priorita: Podpora vzdelávacích aktivít. 

Opatrenie: Vzdelávanie. 

Priorita: Obnova a rozvoj obcí. 

Opatrenia: Obnova a rozvoj obcí; Vytváranie miestnych partnerstiev; Získavanie zručností, 

oživovanie a vytváranie stratégií miestneho rozvoja.14 

Tab. 2: Národný strategický plán rozvoja vidieka pre obdobie 2007-2013 v SR 

Národný strategický plán rozvoja vidieka pre obdobie 2007-2013 v SR 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD) 

Verejné zdroje: ročný priemer  

(v miliónoch Euro) 

 

Osi 

Celkom EAFRD SR 

 

Podiel 

 v % 

Os 1. - Zvýšenie 

konkurencieschopnosti 

poľnohospodárstva a lesníctva 

835,427 620,366 215,060 31,5 

Os 2. – Zlepšenie životného 

prostredia a krajiny 
1 242,076 984,709 257,367 50,0 

Os 3. - Kvalita života vo vidieckych 

oblastiach a diverzifikácia vidieckeho 

hospodárstva 

358,040 265,871 92,168 13,5 

Os 4. - LEADER 74,524 59,082 15,442 3,0 

Technická pomoc 52,517 39,388 13,129 2,0 

Celkom 2 562,585 1 969,418 593,167 100 

Zdroj: NSPRV SR, október 2006 

_________________ 
14 MPSR, 2006. LEADER PRE SLOVENSKO – Partnerstvo pre vidiek : Školenia na prípravu aktérov rozvoja 

vidieka pre implementáciu prístupu Leader. 2006. 112 s. 



 

Základnú charakteristiku programu LEADER by sme mohli zhrnúť nasledovne: 

program LEADER je veľmi zjednodušene povedané nový netradičný prístup k rozvoju 

vidieckych oblastí. Novosť spočíva v tom, že mikroregión si sám vytvorí potrebné 

inštitucionálne zázemie pre definovanie programu rozvoja a jeho realizáciu. K tomu sa 

dajú cez program LEADER získať finančné prostriedky, o ktorých použití sa rozhoduje v 

mikroregióne na základe vlastných kritérií.  

Podmienkou zaradenia do programu a tým aj dostupnosť finančných zdrojov je 

podmienená kladným posúdením žiadosti (projektu), ktorý predkladá mikroregión po 

zverejnení výzvy. Úspešné sú tie projekty, kde žiadateľ preukáže existenciu dostatočne 

silného inštitucionálneho zázemia na realizáciu programu a tiež jasnú predstavu o rozvoji 

mikroregiónu.15 

 

 

1.3 PROBLEMATIKA LEADER V ŽILINSKOM KRAJI 

 

 Prístup LEADER bude po prvýkrát uplatňovaný na Slovensku a patrí k jednej zo 

štyroch priorít programovacieho obdobia 2007-2013 v Programe rozvoja vidieka SR. 

Záujmom Žilinského samosprávneho kraja je, aby čo najlepšie uspel v konkurencii 

slovenských regiónov, a preto sa  územia v kraji budú pripravovať pre prístup LEADER s 

jeho podporou. Na podporu čo najlepšieho zvládnutia implementácie má Žilinský kraj 

vypracovaný Komunikačný akčný plán pre prístup LEADER.16 

 Hlavným cieľom Komunikačného akčného plánu ŽSK je informovať potenciálnych 

prijímateľov  a širokú verejnosť o príležitostiach financovania z Programu rozvoja vidieka 

SR 2007-2013 so zameraním sa na os 4 – PRÍSTUP LEADER. Celkovým cieľom prístupu 

LEADER je poskytovať potrebné zručnosti a skúsenosti vidieckym subjektom, aby 

dokázali vytvoriť, implementovať a riadiť stratégiu rozvoja územia na miestnej úrovni.17 

 

 

____________________ 
15 Čo je Leader?. [Online]. [Citované 2008-01-07] Dostupné na internete: 

<http://www.leader.rramoldava.sk/Leader.htm> 

16, 17 Komunikačný akčný plán pre prístup LEADER v Žilinskom samosprávnom kraji. [Online]. [Citované 

2008-01-07] Dostupné na internete: <leaderzsk.googlepages.com/KAP_Leader_ZSK.doc> 

 



 
 

 Základom KAP ŽSK je komunikačná stratégia založená na nasledovných bodoch: 

�informovanie poslancov zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja a členov 

relevantných komisií, 2 x ročne  

�stretnutia (na krajskej úrovni) aktérov regionálneho rozvoja Žilinského kraja  

�konferencia aktérov regionálneho rozvoja, 1x ročne, odbor regionálneho rozvoja 

ŽSK 

�informovanie verejnosti prostredníctvom samostatnej časti na web stránke 

Žilinského samosprávneho kraja, web stránok RRA Žilinského kraja 

�vydávanie vlastných tlačovín a brožúr 

�spolupráca s regionálnymi médiami Žilinského kraja  

�prezentácia výsledkov individuálnych projektov podporených z Fondu rozvoja 

vidieka Žilinského kraja (prostredníctvom žiadateľov) 

�spolupráca so školami ŽK.18 

 

 Komunikačný akčný plán Žilinského samosprávneho kraja pozostáva z troch etáp: 

1. etapa: Informačná kampaň - Cieľom informačnej kampane je informovať širokú 

verejnosť o cieľoch, možnostiach, realizácií jednotlivých projektov a financovaní z pomoci 

poskytovanej z EARDF 

2. etapa: Presvedčovacia kampaň - Cieľom presvedčovacej kampane je zvýšiť záujem 

potencionálnych prijímateľov o čerpanie finančných prostriedkov z EARDF 

3. etapa: Pripomínajúca kampaň - Cieľom je, čo najlepšie pochopenie a využitie príležitosti 

podpory z Programu rozvoja vidieka SR hlavne cez príklady z praxe t.j. propagácia 

úspešných projektov.19 

 

 Na to aby mohol v Žilinskom kraji fungovať KAP a aby sa mohol vykonávať 

aktívny rozvoj vidieka v tejto oblasti, sú potrební aktéri jeho vykonávania. Hlavnými 

aktérmi ŽK sú: 

1.Žilinský samosprávny kraj  

2.Rozvojová agentúra ŽSK n. o. 
______________________________ 

18 Akčný plán rozvoja vidieka Žilinského kraja na roky 2007-2009 (návrh). [Online]. [Citované 2008-01-07] 

Dostupné na internete: <www.zask.sk/files/odbory/RR/APRV_07_09_final.doc > 
19 Komunikačný akčný plán pre prístup LEADER v Žilinskom samosprávnom kraji. [Online]. [Citované 

2008-01-07] Dostupné na internete: <leaderzsk.googlepages.com/KAP_Leader_ZSK.doc> 



 

3.Komisia regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu pri ŽSK  

4.Agentúry pre regionálny rozvoj v ŽSK 

-Agentúra regionálneho rozvoja v Žiline 

-Regionálna rozvojová agentúra Liptov   

-Regionálna rozvojová agentúra Kysuce 

-Regionálna rozvojová agentúra Turiec 

-Agentúra regionálneho rozvoja Sever – Dolný Kubín 

5.Ďalšie odborné, záujmové a profesné spolupracujúce organizácie a inštitúcie.20 

 

 Priebežné monitorovanie implementácie prístupu LEADER a akčného plánu 

rozvoja vidieka si budú robiť jednotlivé RRA v regiónoch na základe systému 

monitorovania a monitorovacích ukazovateľov. Celkový externý monitoring bude 

vykonávať Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. Výsledky bude 

predkladať polročne Komisii regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce a cestovného  

ruchu. Materiály prerokované komisiou budú predložené zastupiteľstvu Žilinského 

samosprávneho kraja na konci každého kalendárneho roka.  

 Príklady predbežných monitorovacích ukazovateľov: 

uzatvorená dohoda o spolupráci a vyčlenenie finančných prostriedkov,  

existujúca databáza kontaktov regionálnych médií,  

spracovaná metodika pre prípravu stratégií LEADER,  

spracovaný komunikačný akčný plán pre prístup LEADER,  

uzavreté dohody MAS v jednotlivých územiach,  

schválené stratégie na úrovni MAS,  

počet mediálnych výstupov,  

počet prihlásených a podporených projektov do Osi 3 a 4,  

počet poskytnutých konzultácií, počet partnerských kontaktov so zahraničnými MAS.21 

_________________ 
20 Akčný plán rozvoja vidieka Žilinského kraja na roky 2007-2009 (návrh). [Online]. [Citované 2008-01-07] 

Dostupné na internete: <www.zask.sk/files/odbory/RR/APRV_07_09_final.doc > 

21 Akčný plán rozvoja vidieka Žilinského kraja na roky 2007-2009 (návrh). [Online]. [Citované 2008-01-07] 

Dostupné na internete: <www.zask.sk/files/odbory/RR/APRV_07_09_final.doc > 

 

 



 
 

2 CIEĽ PRÁCE 

 

 Program LEADER 1 bol prvým významným experimentom Európskej komisie, 

pokiaľ ide o endogénny alebo vzostupný rozvoj miestnych vidieckych oblastí.22 V 

súčasnom programovacom období na roky 2007-2013 je do prístupu LEADER zapojená aj 

Slovenská republika so svojimi samosprávnymi územnými celkami a tak sa môže zapájať 

do zlepšovania kvality životného prostredia vo vidieckych oblastiach.  

 Základom každého dobre vypracovaného projektu financovaného prostredníctvom 

osi LEADER je dobre fungujúce partnerstvo a preto je cieľom mojej bakalárskej práce 

zhodnotiť súčasný stav pripravenosti existujúcich partnerstiev na určitom území Žilinského 

kraja do programu LEADER. Konkrétne ide o územie vymedzené okresmi Žilina, Čadca, 

Bytča a Kysucké Nové Mesto a v rámci nich skúmanie partnerstiev Horné Kysuce a 

Terchovská dolina. 

 Hodnotenie pripravenosti na os LEADER sa dá ponímať z viacerých hľadísk a 

preto som sa v teoretickej časti bakalárskej práce venovala najskôr len teoretickému 

vymedzeniu problematiky LEADER ako takej, problematiky LEADER na Slovensku a 

konkrétne v Žilinskom kraji. V časti aplikačnej už pristupujem ku konkrétnemu hodnoteniu 

na základe nasledovných čiastkových cieľov:  

analýza súčasného stavu okresov Žilina, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto 

zhodnotenie pripravenosti Žilinského kraja na LEADER 

zhodnotenie pripravenosti partnerstiev daného územia zapojených do LEADER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
22 

BRYDEN, John 2006. Prechod od programu Leader 1 k iniciatíve Leader + a ďalej k osi Leader. In Leader 

+ magazine, 2006, č. 6, s. 8-12.  



 

3 METODIKA 
 
 Prameňom pre spracovanie bakalárskej práce sú písomné materiály najmä 

elektronického charakteru, nakoľko aktuálnosť témy spôsobuje to, že pramene knižného 

charakteru sú zatiaľ nedostupné. Pre splnenie stanoveného cieľa boli využité adekvátne 

metódy spracovania: 

Metóda selekcie pri výbere vhodných ukazovateľov v úvode aplikačnej časti a pri 

výbere vhodných zdrojov prezentujúcich relevantné aspekt skúmanej tematiky, 

Metóda analýzy pri hodnotení rozvojových faktorov vybraných okresov, 

Metóda syntézy pri koncipovaní dielčích a súhrnných záverov, 

Metóda priameho rozhovoru s členmi partnerstiev, 

 Faktografický materiál pre potreby analýzy rozvojových faktorov sa posudzuje za 

rok 2006. Objektom skúmania bol Žilinský kraj s jeho partnerstvami pripravujúcimi sa na 

prístup LEADER. 

 Pri dosahovaní prvého dielčieho cieľa, ktorým je analýza súčasného stavu okresov 

Žilina a Čadca boli použité sekundárne zdroje za rok 2006 regionálnych porovnaní. 

Analýza sa skladá z nasledovných častí: analýza prírodného potenciálu, 

                                               analýza demografického potenciálu, 

                                               analýza ekonomického potenciálu, 

                                               analýza technickej infraštruktúry,  

                                               analýza sociálnej infraštruktúry. 

 Metódu dotazníkového prieskumu sme použili pre zhodnotenie pripravenosti 

Žilinského kraja na prístup LEADER, pričom jeho cieľom bolo na základe názorov 

expertov zhodnotiť pripravenosť ŽK na prístup LEADER. Stanovili sme si hypotézy, 

podľa ktorých boli koncipované otázky v dotazníku: 

�hypotéza – ŽK je pripravený na Leader. (otázky 8, 9, 10) 

�hypotéza – Nástroje implementácie programu rozvoja vidieka na obdobie 2007-2013 

sú dostatočné. (otázky 5, 6, 7, 11) 

 Okrem nich boli do dotazníka zaradené aj otázky týkajúce sa charakteristiky 

respondenta ako aj charakteristiky prístupu LEADER. Otázky majú formu uzavretých, 

polouzavretých a otvorených otázok. Vzorka respondentov bola vybraná z výsledkov 

analýzy dostupných informačných zdrojov týkajúcich sa rozvoja vidieka. 

 

 



 
 

 V 1.fáze sme vykonali  pilotný prieskum, kde boli oslovení traja respondenti. Na 

základe výsledkov pilotného prieskumu bola zmenená otázka číslo 4. V ďalšej fáze už boli 

dotazníky priamo diseminované elektronickou formou vybraným respondentom. Po dvoch 

týždňoch boli respondenti opätovne oslovení. 

 Na zhodnotenie pripravenosti partnerstiev daného územia zapojených do LEADER 

sme použili metódu riadeného rozhovoru. Opytovaným bola Ing.Olga Jaroštiaková, ktorá 

je manažérom partnerstva Terchovská dolina a druhým opytovaným bola manažérka 

regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce, ktorá zodpovedá za pripravenosť partnerstva 

Horné Kysuce. 

 Riadený rozhovor prebiehal na základe opytovania sa dopredu pripravených 

okruhov tém, pričom boli zadané hypotézy, ktorých pravdivosť sa overovala: 

• hypotéza - Partnerstvá sú dostatočne pripravené na implementáciu 

LEADR-u 

• hypotéza - Stratégie sú príliš všeobecné a nezohľadňujú v plnej miere 

potreby a záujmy daného územia. 

 

 



 

4 VÝSLEDKY PRÁCE 

4.1 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH FAKTOROV VYBRANÝCH OKRESOV 

4.1.1 Charakteristika Žilinského kraja  

Žilinský samosprávny kraj sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska. 

Rozprestiera sa na ploche 6 788 km2 a zaberá 13,8 % územia Slovenskej republiky, čo 

predstavuje 3. miesto v rámci krajov SR. Na severozápade hraničí s Českou republikou, na 

severe a severovýchode s Poľskou republikou, na východe s Prešovským krajom, na juhu s 

Banskobystrickým krajom a na juhozápade s Trenčianskym krajom.  

Z hľadiska geomorfológie je región mnohotvárny. Od údolných nív vodných tokov 

(Váh, Kysuca, Turiec a Orava), cez poľnohospodársku a lesnú krajinu až po neosídlenú 

vysokohorskú krajinu hrebeňových pásiem pohorí Vysokých a Nízkych Tatier, Chočských 

vrchov, Veľkej a Malej Fatry, Javorníkov a Strážovských vrchov. Najvyšším vrchom je 

Bystrá – 2 248 m n.m. Ide teda o prevažne  hornatú krajinu, ktorej osídlenie je sústredené 

najmä v údolných  polohách s výraznou  koncentráciou  obyvateľstva do miest.23  

 

Obr.č. 1: Poloha Žilinského kraja 

 

Zdroj: http://www.zask.sk/files/odbory/ RR/Analyza/d_charakteristika_ZSK.doc 

_______________________ 
23 Analýza a koncepcia rozvoja cestovného ruchu. [Online]. [Citované 2008-02-08] Dostupné na internete: 

<www.zask.sk/files/odbory/ RR/Analyza/d_charakteristika_ZSK.doc> 



 
 

Roku 1949 vznikol Žilinský kraj, ktorý mal vo svojom obvode i okresy Považská 

Bystrica a Ilava, ktoré sú dnes už súčasťou Trenčianskeho kraja. Rozloha tohto kraja 

dosahovala 8 280 km2. Zanikol v roku 1960.24 

Žilinský kraj môžeme z historického hľadiska rozčleniť na päť regiónov: Horné Považie, 

Kysuce, Liptov, Orava a Turiec. Z hľadiska vypracovávania mojej práce staviam do 

popredia dva z nich a to Horné Považie a Kysuce a teda okres Žilina a Čadca vrámci 

severozápadnej časti Žilinského kraja. 

Región Horného Považia sa rozprestiera na území o výmere 1 097 km2 s počtom 

obyvateľov 188 670 (stav k 31.12. 2006 podľa Štatistického úradu SR). Nachádza sa tu 65 

obcí, z toho štyri obce majú štatút mesta: Žilina, Rajec, Rajecké Teplice a Bytča.  

Územie regiónu sa nachádza v západnej časti kraja, jeho prevažnú časť tvoria 

pohoria Javorníky, Súľovské a Strážovské vrchy, Malá Fatra, Kysucká a Žilinská 

pahorkatina. Z hľadiska historického vývoja, miestnych zvyklostí ako aj cestovného ruchu  

územie regiónu delíme na Rajeckú dolinu (oblasť mesta Rajec a Rajecké Teplice),  mesto 

Žilina a okolie, oblasť Terchovej a Vrátnej doliny a územie Bytčianskej kotliny. 

Obr.č. 2: Územie Považia v rámci Slovenskej republiky 

Zdroj: http://www.tradicneregiony.szm.sk/povazie-sit.jpg 

Región Kysuce je najmenším regiónom Žilinského kraja s rozlohou 935 km2 a 

počtom obyvateľov 126 630 (stav k 31.12. 2006 podľa Štatistického úradu SR). Región 

tvorí 33 obcí, z ktorých  štyri majú štatút mesta: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad 

Kysucou a Turzovka. 

__________________ 
24 ŠTANSKÝ, P. 1998. Žilinský kraj. Žilina : KNIŽNÉ CENTRUM, 1998. 45 s. ISBN 80-88723-83-3. s. 1 



 

Územie Kysúc leží v severozápadnej časti kraja. Hraničí s Poľskom a Českom. Pokryté je 

väčšinou lesmi Kysuckých Beskýd, Javorníkov, Turzovskej a Kysuckej vrchoviny.
25 

Obr.č. 3: Územie kysúc v ramci Slovenskej republiky 

Zdroj:http.//www.tradicneregiony.szm.sk/kysuce-sit.jpg  

Z hľadiska kvalít krajinného a prírodného prostredia patrí Žilinský kraj k 

najvýznamnejším regiónom Slovenska. Územie tohto kraja je oblasťou s najväčšou 

hustotou chránených území na Slovensku. Z celkovej výmery kraja predstavuje výmera 

chránených území 3 789 km2. Geograficky do kraja patria 4 národné parky: Tatranský 

národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Malá Fatra a Národný park Veľká 

Fatra.26 Na území kraja boli vyhlásené 4 chránené krajinné oblasti, 62 národných 

prírodných rezervácií, 17 chránených areálov, 42 prírodných rezervácií, 39 prírodných 

pamiatok a 9 národných prírodných pamiatok.27 

 

_______________ 

25 Analýza a koncepcia rozvoja cestovného ruchu. [Online]. [Citované 2008-02-08] Dostupné na internete: 

<www.zask.sk/files/odbory/ RR/Analyza/d_charakteristika_ZSK.doc> 

26 Operačný program Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. [Online]. [Citované 

2008-02-08] Dostupné na internete: <http://www.euroenviro.sk/docs/OP_ZI_2004_2006.pdf> 

27 ŠTANSKÝ, P – KOLEDOVÁ, A. 1998. Severozápadným Slovenskom. Žilina : KNIŽNÉ CENTRUM, 

1998. 55 s. ISBN 80-8064-131-5. s. 1 



 
 

               Pri rozoberaní jednotlivých rozvojových faktorov vybraných okresov je dôležité 

poznať pozadie rozvojových faktorov Žilinského kraja ako takého, a preto som sa zamerala 

aj na jeho silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia v celkovej SWOT analýze 

Žilinského kraja: 

Silné stránky: 

• miestne zdroje drevnej hmoty a nerudných silikátových ložísk umožňujú 

rozširovať základňu exportne orientovaného priemyslu; 

• multimodálne európske koridory západno-východného a severno-južného 

smeru, ktoré spájajú hlavné sídelno-hospodárske ťažiská SR a napájajú ich 

na európsky dopravný systém; 

• vysoký stupeň zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných 

vodovodov, využívajúci kapacity vodárenských sústav; 

• zásoby drevnej hmoty – podmienka rozvoja drevospracujúceho priemyslu; 

• predpoklady územia pre turizmus. 

Slabé stránky:  

• jednostranne orientovaná priemyselná základňa regiónu, ktorú tvoria 1-3 

nosné priemyselné podniky, citlivo reagujúce na odbytové výkyvy a zmeny 

vo finančných podmienkach podnikania; 

• nízky stupeň finalizácie drevospracujúceho priemysle; 

• nedostatočne využitý potenciál vidieckych sídiel pre malé a stredné 

podnikanie a agroturistiku; 

• emisné zaťaženie prostredia, kumulácia v regióne produkovaných emisií s 

diaľkovo prenášanými; 

• disparita medzi stupňom zásobovania a stupňom odvádzania vôd verejnými 

kanalizáciami a ich účinným čistením. 

Príležitosti: 

• poloha kraja vytvára priaznivé podmienky pre cezhraničnú spoluprácu s 

Českom a Poľskom; 

• ďalšie možnosti využitia hydropotenciálu na zvýšenie výroby elektrickej 

energie; 

 



 

• dobudovanie dopravnej infraštruktúry severojužného a západovýchodného 

smeru; 

• doplnenie multimodálnych koridorov o vodnú cestu Váh (E81) s napojením 

na VII. modálny koridor Dunaj a potenciálne Odra; 

• koordinácia školských odborov s potrebami trhu práce. 

Riziká: 

• zvýšená ťažba dreva; 

• nízka ochrana domáceho trhu pred dovozom textilných a potravinárskych 

produktov môže mať likvidačné dôsledky na niektoré priemyselné subjekty 

regiónu; 

• nedoriešené vlastnícke vzťahy k pôde a lesom; 

• časový posun dostavby multimodálneho dopravného systému; 

• nárast emisií v dôsledku tranzitnej dopravy v severnej časti regiónu; 
•
 absencia legislatívy cestovného ruchu a jeho malá podpora.28 

 

4.1.2 Charakteristika okresu Žilina a analýza jeho rozvojových faktorov 

 Okres Žilina zahrňuje povodie rieky Váh. Veľkú časť územia zaberá Žilinská 

kotlina, ktorá je hornatého charakteru. Nachádza sa tu pohorie Malá Fatra s národným 

parkom Malá Fatra, chránená krajinná oblasť Kysuce a Strážovské vrchy s možnosťou 

letnej turistiky. V letnej turistickej zóne ponúka pre návštevníkov služby v kúpeľno-

rekreačných areáloch na báze geotermálnych vôd, a to: Veronika v Rajci, Laura v 

Rajeckých Tepliciach a v Stráňach. Podmienky sú vhodné aj pre paragleiding a závesné 

lietanie na Straníku a športové lietanie na letisku v Dolnom Hričove. V zimnej turistickej 

sezóne môžu návštevníci využívať lyžiarske vleky a 2 sedačkové lanovky. Najznámejšími 

strediskami sú Terchová-Vrátna dolina a Čičmany. Nachádzajú sa tu termálne kúpele v 

Rajeckých Tepliciach, kde sa liečia choroby pohybového ústrojenstva. Z historických 

objektov sú známe mestská pamiatková rezervácia s arkádovým námestím, barokový 

kostol sv. Pavla a jezuitský kláštor. Mesto Žilina je sídlom Žilinského kraja.29 

_______________ 
28 [Citované 2008-01-04] Dostupné na internete: 

<http://www.skaba.sk/index.fcgi?lang=sk&pageset_id=9000> 
29 Poloha a opis okresu Žilina. [Online]. [Citované 2008-01-04] Dostupné na internete: 

<http://www.skg.sk/detail_country.php?f=3&section=0&city=%8Eilina&lang=> 



 
 

Obr.č. 4 : Okres Žilina 

 

 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1zok:Okres_zilina.png     

4.1.2.1 Analýza prírodných zdrojov 

 Na rozvoj okresu Žilina vplývajú najmä: rozloha územia, orografické pomery, 

vodné pomery, fauna a flóra a životné prostredie. 

 Žilina je okres s výmerou pôdneho fondu takmer 12 % v rámci Žilinského kraja, 

pričom výmera nepoľnohospodárskej pôdy je hektárovo väčšia ako pri poľnohospodárskej.  

 V okrese sú vytvorené vhodné podmienky pre lesnú pôdu, ktorá tvorí viac ako 

polovicu celkového pôdneho fondu daného okresu. To je spôsobené najmä pomerne 

hornatým povrchom v tejto oblasti. Lesy sú tu využívané najmä na rekreáciu a ťažbu 

dreva, no zároveň vytvárajú vhodné ekosystémy pre tunajšiu faunu a flóru. V rámci 

poľnohospodárskej pôdy tvorí orná pôda 36,7% a pomerne vysoké hektárové zastúpenie 

majú TTP a záhrady. V Žiline však nenájdeme chmeľnice ani vinice, čo je pravdepodobne 

spôsobené nevhodnými geograficko-klimatickými podmienkami. 



 

 Silnou stránkou okresu Žilina je jeho poloha v rámci iných okresov a krajov na 

Slovensku. Nachádza sa v severnej časti Slovenska, takže je často spojníkom medzi 

východom a západom Slovenska z čoho plynú pre daný okres jednoznačné výhody ako 

prísun kapitálu a zlepšovanie cestovného ruchu založeného na využívaní miestnych 

zdrojov ako napríklad termálne a minerálne pramene. 

 Slabú stránku vidím v klimatických podmienkach, ktoré sú často veľmi premenlivé 

a bohužiaľ neovplyvniteľné. Vysoké výkyvy teplôt počas jednotlivých ročných období 

spôsobujú problémy s poľnohospodárstvom a preto je táto oblasť na takéto účely 

využívaná minimálne. 

 Príležitosť regiónu sa skrýva v potenciály jeho lesov a prameňov. Lesy a ich ťažba 

by mohli byť podnetné k vytvoreniu celkom slušne pracujúceho nábytkárskeho priemyslu 

no a bohatstvo prameňov, ktoré sa už v súčasnosti využíva, sa dá naďalej zhodnotiť pri 

rozvoji rekreačných a kúpeľných zariadení. 

 Možným ohrozením je naplnenie kapacít regiónu a s tým spojené problémy s 

infraštruktúrou a hlavne dopravou, bývaním a podobnými zariadeniami slúžiacimi na 

zabezpečenie plynulého chodu turisticky významného mesta a okresu. 

 

 

Tab.č. 3 : Výmera pôdy 
 

K 
31.12.2006  

Celková 
výmera pôdy v 

ha 

Poľnohospodársk
a pôda v ha 

Orná pôda 
v ha 

Nepoľnohospod
árska pôda v ha 

Lesná 
pôda v ha 

Žilinský 
kraj 

680 881 245 939 63 207 434 942 379 925 

Žilina 81 508 29 993 11 010 51 515 43 043 

Čadca 76 062 25 339 3 634 50 723 45 025 

Bytča 28 164 8 508 2 539 19 656 17 240 

Kysucké 
Nové Mesto 

17 368 6 101 1 128 11 267 9 881 

Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska 



 
 

4.1.2.2 Analýza demografického potenciálu 

 

 Lokalizácia krajského mesta v tomto okrese ovplyvňuje aj sídelnú štruktúru a 

hustotu obyvateľstva. Preto  prevládajú obce s vyššou koncentráciou obyvateľstva a okres 

Žilina je tak hustejšie osídlený. 

  Uvedené charakteristiky obyvateľstva okresu Žilina pôsobia ako obmedzujúci 

rozvojový faktor. Kvalita obyvateľstva je v porovnaní so Slovenskom v Žiline nižšia. 

Veková štruktúra je síce pomerne vyrovnaná no index starnutia naznačuje, že obyvateľstvo 

Žiliny ,,starne“ a to najmä cez negatívne sa vyvíjajúcu reprodukciu. Saldo sťahovania je 

však pomerne vysoké a tak má celkový prírastok pozitívnu hodnotu. Vzhľadom k tomu, že 

sa cez Žilinu tiahne jedna z hlavných urbanizačných osí Slovenska, je predpoklad, že trend 

narastania početnosti a aj kvality obyvateľstva bude napredovať. Bude len vecou 

miestnych vlád do akej miery budú schopné prilákať mladé obyvateľstvo aj do vidieckych 

sídel, kde rozhodujúcim stabilizačným prvkom sa čoraz viac stáva úroveň rozvoja sociálnej 

a technickej infraštruktúry (oproti pracovným príležitostiam). 

  Okres Žilina je počtom obyvateľov najväčším okresom Žilinského kraja. A 

vzhľadom na jeho rozlohu je okresom s pomerne nízkou hustotou osídlenia. Tá má 

najmenšiu hodnotu (193 obyvateľov/km2) s pomedzi vybraných okresov Žilinského kraja.  

Vekové zloženie a index starnutia nám naznačuje, že populácia v okrese postupne starne. 

Tieto hodnoty sú porovnateľné s hodnotami ostatných okresov Žilinského kraja. Počet 

obyvateľov v produktívnom veku je ale stále pomerne vysoký a tak sa na vytváraní 

ekonomickej sily regiónu stále podieľa 64,7% obyvateľov. V okrese je badateľný výrazný 

pohyb obyvateľstva, ktoré sa najmä prisťahováva do tohto regiónu vzhľadom na 

podmienky, ktoré vie tento región pre obyvateľov vytvoriť.  

  Silnou stránkou okresu je pomerne stály počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 

ktorí vytvárajú dôležité ekonomické hodnoty pre okres ale aj kraj. Ďalším plusom je 

pozitívne sa vyvíjajúci celkový prírastok obyvateľstva. 

  Starnutie populácie a nižšia natalita je slabou stránkou, pretože ich vplyvom môže 

pomaly dojsť k znižovaniu ekonomického potenciálu okresu. 

  Na druhej strane by som chcela vyzdvihnúť príležitosť regiónu a to najmä dostatok 

pracovnej sily a často i vysoko kvalifikovanej, ktorá môže byť lákadlom pre prípadného 

investora. 

 



 

Tab.č. 4 : Vybrané regionálne ukazovatele 

k 
31.12.2006 

Rozloha 
(km2) 

Počet 
obcí 

Počet 
miest 

Hustota 
obyvateľstv

a na km2 

Obyvate
ľstvo 
spolu 

muži ženy Mestské 
obyvateľ

stvo 

Žilinský kraj 6 811 315 18 102 695 326 340 
979 

354 
347 

351 726 

Žilina 815 53 3 193 157 679 76 565 81 114 94 528 

Čadca 761 23 3 122 92 651 46 102 46 549 40 650 

Bytča 282 12 1 110 30 991 15 274 15 717 11 595 

Kysucké 
Nové Mesto 

174 14 1 196 33 979 16 753 17 226 16 432 

Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska 
 
Tab.č. 5 : Demografia vybraných okresov Žilinského kraja 

k 
31.12.2006 

Obyvateľstv
o spolu 

Narodení Zomretí Prirodzený 
prírastok na 
1000 obyv. 

Saldo 
sťahovania 

na 1000 
obyv. 

Celkový 
prírastok na 
1000 obyv. 

Žilinský 
kraj 

695 326 6 980 6 623 0,51 0,30 0,81 

Žilina 157 679 1 486 1 525 - 0,25 1,97 1,73 

Čadca 92 651 912 937 - 0,27 - 1,24 - 1,57 

Bytča 30 991 318 320 - 0,06 2,20 2,14 

Kysucké 
Nové 
Mesto 

33 979 336 290 1,35 - 0,50 0,85 

Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska 
 
Tab.č. 6 : Demografia vybraných okresov Žilinského kraja 

k 
31.12.2006 

Predproduktív
ny vek 

Produktívny 
vek 

Poproduktívny 
vek 

Index 
starnutia 

Priemerný vek 

Žilinský 
kraj 

120 246 445 680 129 400 107,61 36,87 

Žilina 24 936 101 974 30 769 123,39 37,81 

Čadca 16 772 59 962 15 917 94,90 35,99 

Bytča 5 859 19 272 5 860 100,02 36,39 

Kysucké 
Nové Mesto 

5 894 21 801 6 284 106,62 36,69 

Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska 



 
 

4.1.2.3 Analýza ekonomickej základne regiónu 
 

 Vytvára nielen ponuku tovarov a služieb, ale vo vzťahu k sociálnemu rozvoju 

formuje ponuku práce na regionálnej a miestnej úrovni a prostredníctvom nej aj 

dôchodkovú úroveň obyvateľstva. V súvislosti s prírodnými podmienkami sme už uviedli 

možnosti pre rozvoj niektorých hospodárskych odvetví v okrese Žilina. Treba však ďalej 

uviesť, že ekonomický a sociálny rozvoj v regióne ovplyvňujú predovšetkým nosné 

odvetvia hospodárstva, ktoré dávajú najviac pracovných príležitostí a zabezpečia vyššie 

mzdy. Poľnohospodárstvo takýmto odvetvím nemôže byť. Rovnako  aj rozvoj cestovného 

ruchu v súčasných podmienkach je len doplňujúcim odvetvím ekonomického rozvoja. V 

regióne Žilina treba uvažovať s rozvojom takých hospodárskych odvetví, ktoré majú 

koncentračnú schopnosť pre kapitál, pracovnú silu a vytvárajú gravitačné pole pre 

pritiahnutie ďalších firiem, ktoré sa na ne napájajú cez inputné a outputné väzby.  

 Ekonomickú silu a príjmy obyvateľov plynú predovšetkým z priemyselnej výroby, 

kde pracuje približne raz toľko obyvateľstva ako v treťom sektore obchodu a služieb a až 

26x viec ako v prvom sektore poľnohospodárstva. Priemysel v regióne vytvára najviac 

regionálnej produkcie. V rámci Slovenska je produkčnejší a zabezpečuje i vyššie príjmy 

pre zamestnancov než v priemere Slovenska. Región má aj pomerne dobre rozvinuté 

služby. A odvetvia služieb sú práve tými odvetviami, ktoré majú najrýchlejší obrat tovarov 

i peňazí a najmenej zaťažujú životné prostredie. 

 Žilinský kraj sa na tvorbe HDP Slovenska podieľa 10,5% a jeho hodnota sa stále 

zvyšuje. V roku 2006 sa v okrese Žilina prefinancovalo okolo 8 000 mil investícií zo 

zahraničia, čo je v porovnaní s ostatnými vybranými okresmi neporovnateľná suma. Počet 

fyzických osôb prevyšuje právnické osoby a tie sú sústredené najmä v terciárnom sektore 

služieb a obchodu. Naopak právnické osoby sú zamerané na sektor sekundárny. Index 

podnikateľskej aktivity má v Žiline hodnotu 96,60, čo znamená, že na 1000 ekonomicky 

aktívnych obyvateľov pripadá približne 96 podnikateľských subjektov. Z tejto hodnoty 

môžeme usudzovať, že dynamika rozvoja podnikania je tu vysoká. 

 V okrese Žilina je z pomedzi ostatných vybraných okresov Žilinského kraja 

najvyšší počet zamestnaných v pôdohospodárstve. Pričom tendencie zamestnanosti v tomto 

sektore sú klesajúce. Okres Žilina je známy svojou nízkou mierou nezamestnanosti, ktorá 

sa pohybuje na úrovni 4,6%. Priemerná mzda tu v roku 2006 takmer hodnotu 19 989, čo je 

nad celkovým priemerom Žilinského kraja. 



 

 Ekonomický potenciál okresu nie je ešte celkom naplno využívaný, čo môže byť 

silnou stránkou pri rozhodovaní sa investorov o financovanie v danom okrese, no na druhej 

strane sa nám javia prírodné podmienky a zložitý reliéf ako stránky nepriaznivé pre tento 

okres.  

  Príležitosť okresu spočíva v dostatku pracovnej sily a v potenciály rozvoja 

priemyslu, najmä automobilového, ťažobného, spracovateľského a tiež potravinárskeho. 

 Pracovná sila, ktorá je často jednosmerne zameraná môže byť na druhej strane aj 

ohrozením, pretože môžu vzniknúť náklady na jej rekvalifikáciu a problém môže nastať pri 

migrácii podnikateľského obyvateľstva preč z tejto oblasti. 

Tab.č. 7: Ekonomický potenciál vybraných okresov Žilinského kraja 

 

Priem.počet zamestnaných  
 

 k 
31.12.2006 

v pôdohosp. v priemysle v obchode Priemerná 
mesačná 

mzda 

EAO Nezamest
nanosť 

(%) 

Žilinský 
kraj 

5 216 52 325 11 411 18 060 315 336 7 

Žilina 420 11 054 4 484 19 989 71 961 4,6 

Čadca 344 3 683 791 14 480 40 983 7,2 

Bytča 112 2 713 351 15 567 13 524 8,7 

Kysucké 
Nové Mesto 

60 4 831 4 643 19 822 15 160 9,1 

Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska 
 
Tab.č. 8 : Investície a ekonomická štruktúra vybraných okresov Žilinského kraja 
 

k 
31.12.2006 

Prílev priamych 
zahr. investícií v 

mil. Sk za rok 2006 

Stav priamych 
zahraničných 

investícií  

Rozostavané 
byty 

PO FO 

Žilinský 
kraj 

8 300 34 638 7 746 14 482 55 293 

Žilina 8 108 21 859 2 454 4 521 14 470 

Čadca 0 190 757 1 324 6 916 

Bytča 0 156 576 332 2 368 

Kysucké 
Nové Mesto 

- 1 3 063 478 504 2 833 

Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska 
 



 
 

 4.1.2.4 Analýza infraštruktúrnej vybavenosti v regióne 

 
Technická infraštruktúra je nutnou podmienkou rozvoja ekonomických činností i 

spokojnosti obyvateľstva. Sociálna infraštruktúra uspokojuje potreby obyvateľstva 

súvisiace s kvalitou života. Ide o podmienky pre rozvoj bytového fondu, zdravotnú 

starostlivosť, podmienky pre kultúrno – spoločenské činnosti, vzdelávania a i. 

Rozvoj uvedených infraštruktúr je však vysoko investične náročný a financovaný z 

verejných zdrojov. Efekty z nich využívajú podnikatelia i obyvatelia. Rozvoj infraštruktúry 

prioritne podmieňuje alokáciu domáceho i zahraničného kapitálu. Región Žilina je v 

porovnaní s ostatnými oblasťami Žilinského kraja lepšie vybavený technickou 

infraštruktúrou. Hlavná trasa cestnej a energetickej siete (západ - východ) prechádza cez 

tento región. Popri dobudovaní diaľničnej trasy je však potrebné uskutočniť rekonštrukcie 

a dobudovanie cestnej  siete do okrajových obcí. S tým súvisí aj rozvoj dopravy.  

Liptov disponuje dostatkom vodných zdrojov využiteľných nielen na rekreáciu a 

hospodárske účely, ale môže byť i významným zdrojom rozvoja energetického systému. V 

oblasti technickej infraštruktúry je najviac problémové budovanie odpadového 

hospodárstva, ktoré v tomto regióne má vo väzbe na potencionálny rast cestovného ruchu 

väčší vplyv. 

 Napriek tomu, že v porovnaní s ostatnými okresmi  Žilinského kraja má okres 

Žilina nižšie % zastúpenie obcí s verejným vodovodom, je práve toto silnou stránkou už 

len preto, že je to vysoko nad celoslovenským priemerom, ktorý sa v roku 2004 pohyboval 

na úrovni 69,4%. A tak môžeme povedať, že napojenosť okresu na verejný vodovod je 

výborná. 

  Slabou stránkou je rozvinutosť diaľnic a ciest 1.triedy, ktorá sa pohybovala len na 

úrovni 0,10 km/km2. To je však ale číslo porovnateľné s priemerom Žilinského kraja. 

  Príležitosť okresu Žilina vychádza z polohy, pretože tento okres je významným 

dopravným prepojením západu s východom Slovenska a preto je aj hustota diaľnic a ciest 

1.triedy nad priemerom hustoty za Slovensko celkovo, ktorá je na úrovni len 0,075 

km/km2. 

Problémom môže byť ohrozenie v oblastných disparitách okresu, čo môže 

ovplyvniť aj okres celkovo ako taký. Pretože technicky málo rozvinuté oblasti môžu 

znižovať ekonomickú úroveň celého okresu. 



 

Tab.č. 9 : Vybavenosť technickou infraštruktúrou 

k 31.12.2004 % obcí s verejným 
vodovodom 

% obcí s verejnou 
kanalizáciou 

Hustota diaľnic a 
ciest 1.triedy 

Bytča  91,7 33,3 0,09 

Čadca 100,0 34,8 0,07 

Kysucké Nové Mesto 100,0 14,3 0,06 

Žilina 90,6 17,0 0,10 

Žilinský kraj 93,3 22,5 0,08 

Zdroj: Návody na cvičenia z regionálnej ekonomiky 
 
  Z hľadiska sociálnej infraštruktúry vidím silnú stránku okresu v počte praktických 

lekárov na 1000 obyvateľov. Hodnota 0,71 je jednou z najvyšších v Žilinskom kraji a teda 

môžeme povedať, že zdravotná starostlivosť je v okrese Žilina zabezpečená. 

  Slabou stránkou je počet sociálnych zariadení, ktorý je síce pod priemerom 

Žilinského kraja, ale neprikladám však tomu význam, pretože podľa môjho názoru to je 

spôsobené vhodnou a postačujúcou zdravotnou starostlivosťou. 

  Dobudovávanie bytov a vytváranie nových bytových i nebytových kapacít 

považujem za vhodnú príležitosť, ktorú by investor mohol využiť pre svojich 

potencionálnych zamestnancov. 

  Ohrozenie by mohlo vyplynúť z postupného starnutia obyvateľov daného okresu a 

následným nedostatkom zdravotníckych a sociálnych zariadení. 

 

Tab.č. 10 : Vybavenosť sociálnou infraštruktúrou 

K 31.12.2004 Počet dokončených 
bytov (2004) 

Počet zariadení sociálnej 
starostlivosti na 1000 obyv. 

Podiel praktických lekárov na 
1000 obyv. 

Bytča  53 22,70 0,65 

Čadca 149 37,98 0,60 

Kysucké N.Mesto 103 24,45 0,53 

Žilina 457 34,79 0,71 

Žilinský kraj 1 648 36,80  

Zdroj: Návody na cvičenia z regionálnej ekonomiky 



 
 

 Vnútorné rozvojové zdroje regiónu Žilina, najmä prírodné zdroje a obyvateľstvo, 

zakladajú predpoklady pre dynamický, ekonomický rozvoj okresu Liptovský Mikuláš. Ak 

sa ich využiteľnosť zameria viac cez rozvoj služieb a dobuduje, respektíve skvalitní sa 

infraštruktúra, môže sa tento región zaradiť k ešte intenzívnejšie sa rozvíjajúcim regiónom. 

K tomu je však nevyhnutné vytvoriť adekvátne vonkajšie rozvojové prostredie, ktoré však 

nemôže ovplyvniť regionálna či miestna vláda. 

 

 

4.1.3 Charakteristika okresu Čadca a analýza jeho rozvojových faktorov 

 Okres Čadca leží na severozápadnom okraji Slovenskej republiky. Na severe okres 

hraničí s Poľskom a severozápadný okraj tvorí hranica s Českou republikou. Ostatnú časť 

okresu obklopujú okresy Žilinského kraja. Rozloha okresu je 760,6 km2, (11,2% rozlohy 

Žilinského kraja a 1,55% z rozlohy SR). Administratívnym, kultúrnym a hospodárskym 

centrom je okresné mesto Čadca.  

 Územie okresu sa nachádza na tzv. horných alebo severných Kysuciach, 

osídľovaných od 16. a 17. storočia valašskou a kopaničiarskou kolonizáciou. Územie 

okresu sa vyznačuje vysokou členitosťou reliéfu. Pre Javorníky alebo Kysucké Beskydy je 

charakteristický hlboko rezaný hornatinný reliéf, pre Kysuckú a Turzovskú vrchovinu sú 

zasa príznačné vrchoviny. Okres Čadca patrí do mierne teplej až chladnej a veľmi vlhkej 

klimatickej oblasti s miernym letom. Najvyšším bodom okresu je vrchol Veľkej Rače vo 

výške 1236 m.n.m, najnižší bod leží v katastri obce Dunajov vo výške 373 m.n.m.  

 Riečnej sieti dominuje Kysuca - 66,3 km dlhý prítok Váhu. Kysuce sú aj 

významnou vodohospodárskou oblasťou s bohatými zdrojmi kvalitnej pitnej vody. 

Osídlenie okresu Čadca sa sústreďuje do dolín, popri riečnych tokoch. Viac ako polovicu 

územia pokrývajú lesy. 

 Takmer 53% územia okresu Čadca tvorí od roku 1984 Chránená krajinná oblasť 

(CHKO) Kysuce, ktorá sa radí svojou rozlohou 40 745 ha medzi najväčšie veľkoplošné 

chránené územia v SR. Pozostáva z dvoch samostatných celkov. Východná časť nadväzuje 

na CHKO Horná Orava (SR) a na Žywiecky park krajoobrazovy (Poľsko).31 

_________________ 
31 Čadca. [Online]. [Citované 2008-01-04] Dostupné na internete: <http://www.kysuce.sk/clanky/cadca-
zakladny-opis-okresu-geograficke-udaje-3.html> 



 

Obr.č. 5 : Okres Čadca 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1zok:Okres_cadca.png   

 

4.1.3.1 Analýza prírodných zdrojov 

 

 Príroda a jej zdroje tvoria materiálny základ existencie ľudstva aj v tomto okrese. S 

prudkým rastom populácie narastajú aj nároky na prírodné zdroje. Na rozvoj okresu Čadca 

má vplyv najmä jeho poloha a reliéf krajiny. 

 Čadca je okres s výmerou pôdy takmer 11,2 % v rámci Žilinského kraja. Necelých 

34% tvorí poľnohospodársky pôdny fond, v ktorom v dôsledku úpadku poľnohospodárstva 

dominuje trvalý trávnatý porast. Vo vyššie položených častiach územia sú hnedé lesné 

pôdy, prevažne hlinité, prípadne ílovitohlinité. V tejto oblasti by sme ťažko hľadali vinice 

alebo chmeľnice a aj ovocné sady sú tu v podstate len raritou. 

 Najväčšie zastúpenie v rámci pôdneho fondu majú lesy s až 59% a práve tie 

vytvárajú typický charakter krajiny v tejto oblasti.  



 
 

 Významným plusom tohto okresu je jeho situovanie vrámci okolitých krajín. 

Nachádza sa v severnej časti Slovenska a susedí s Poľskom a Českou republikou, takže je 

neraz dopravným spodníkom. 

 Poloha môže byť ale aj slabou stránkou tohto okresu pretože sa nachádza v podstate 

na periférii, mimo centra na Slovensku. 

 Okres má veľký potenciál v lesoch, ktoré majú veľké zastúpenie a tak ich využitie 

môže byť rôznorodé od rekreačného až po ťažobný. 

 Možným ohrozením môže byť mnohotvárnosť regiónu a s tým spojená 

problematika technickej infraštruktúry. 

 

 

4.1.2.2 Analýza demografického potenciálu 

 

 Obyvateľstvo ovplyvňuje rozvoj regiónov v dvoch smeroch: 

• ako produkčný faktor sa podieľa na výrobe tovarov a ponuke služieb 

• ako spotrebiteľ  si vynucuje ponuku tovarov a služieb a vytváranie 

podmienok v podobe technickej a sociálnej infraštruktúry pre kvalitu 

svojho života. 

 Okres Čadca je počtom obyvateľov tretím najväčším okresom Žilinského kraja a 

hustota je tu nad krajským priemerom (122 obyvateľov na km2). Zaujímavosťou je, že 

pomer obyvateľstva žijúceho vo vidieckych oblastiach a obyvateľstva žijúceho v mestách 

je pomerne vyrovnaný, a tak tento región nie je úplne urbanizovaný. 

 Napriek tomu, že natalita a mortalita je tu pomerne vyrovnaná, prirodzený prírastok 

má negatívnu hodnotu, čo automaticky vplýva aj na vekovú štruktúru obyvateľov v tomto 

kraji. Región je charakteristický vysťahovávaním obyvateľstva a tak keď sa k negatívnemu 

prirodzenému prírastku pripočíta negatívne saldo sťahovania sa, dostaneme celkový 

prírastok na 1000 obyvateľov s hodnotou – 1,57. 

 Priemerný vek v tomto okrese a index starnutia nám hovorí o pomerne mladej 

populácii v tomto okrese. Obyvateľstvo v produktívnom veku tvorí 64,7% obyvateľstva, čo 

je veľkým prínosom v tejto oblasti. Pozitívnou víziou do budúcna sú obyvatelia 

predproduktívneho veku, okres so svojou miestnou a regionálnou vládou by sa ale mal 

intenzívne zaoberať vytváraním vhodných pracovných príležitostí a dostavbou 

infraštruktúry. 



 

4.1.2.3 Analýza ekonomickej základne regiónu 

 

 Význam ekonomických aktivít pre rozvoj regiónu je najmä v tom, že využívajú 

podmienky a rôznorodosť územia pre svoju lokalizáciu, na druhej strane na tieto 

podmienky aj vplývajú, sú zdrojom pracovných príležitostí, produkujú tovary a služby a 

zároveň tak ovplyvňujú dopyt obyvateľstva a vytvárajú verejné príjmy. 

 Aj v tomto okrese prevažuje z ekonomického hľadiska druhý sektor a teda 

priemysel, v ktorom sa priemerne zamestnáva 3 683 obyvateľov. Poľnohospodárstvo v 

tejto oblasti nenachádza uplatnenie, čo je spôsobené najmä bohato zalesneným územím. 

Tretí sektor je na pomerne vysokej úrovni, no naďalej je potrebné zameriavať sa na kvalitu 

ponúkaných služieb. V regióne je potrebné uvažovať o takých hospodárskych odvetviach, 

ktoré by dokázali nielen prilákať mladých ekonomicky aktívnych obyvateľov, ale ich v 

sektore aj udržať, čo sa v tomto regióne javí niekedy ako problém. Príčinou môže byť aj 

pomerne nízka priemerná mesačná mzda, ktorá je hlboko pod priemerom Žilinského kraja 

a dosahuje hodnotu 14 480 Sk. 

 Nezamestnanosť sa tu pohybuje na úrovni krajského priemeru s hodnotou 7,2%, čo 

je pomerne slušné, ale napriek tomu dochádza k odlivu obyvateľstva za prácou do iných 

regiónov. Nepriaznivým ekonomickým faktorom je v tomto prípade prílev zahraničných 

investícií, ktoré boli v roku 2006 na úrovni 0 a tak si región musí vystačiť s vlastnými 

prostriedkami. 

 Počet fyzických osôb prevyšuje aj tu nad počtom právnických osôb a index 

podnikateľskej aktivity nám hovorí, že dynamika rozvoja podnikania nie je až taká výrazná 

(na 1000 ekonomicky aktívnych obyvateľov pripadá približne 93,31 podnikateľských 

subjektov). 

 Ekonomický potenciál okresu je pomerne pružný a maximálne využíva svoje 

dostupné zdroje. Na druhej strane by prílev určitého zahraničného kapitálu pomohol k 

vytváraniu ešte lepších ekonomických podmienok pre domáce obyvateľstvo. Pozitívum je 

aj dostatok pracovnej sily.  

 

 

 

 

 



 
 

4.1.2.4 Analýza infraštruktúrnej vybavenosti v regióne 

  

 Technická infraštruktúra vytvára všeobecné produkčné a spotrebné podmienky, 

vťahuje do ekonomického života aj menej rozvinuté alebo vzdialené oblasti a umožňuje 

koncentráciu výroby, prepravu pracovníkov, tovarov a služieb. 

  Sociálna infraštruktúra je úzko prepojená s rozmiestnením obyvateľstva a so 

sídelnou štruktúrou. Výroba a jej rozmiestnenie má na ňu veľmi silný vplyv. Taktiež je 

závislá na administratívno-správnom členení a ovplyvňovaná prírodnými zdrojmi.  

  Okres Čadca patrí medzi okresy s dobre vybudovanou technickou infraštruktúrou. 

Dôkazom je 100% napojenosť na vodovodnú sieť v roku 2004 a 34,8% podielom obcí s 

verejnou kanalizáciou, čo je až o 12,3% viacej ako bol v roku 2004 priemer Žilinského 

kraja. 

  Hustota diaľnic a ciest 1.triedy je porovnateľná s ostatnými okresmi, 

problematickou môže byť ich kvalita znížená dlhodobým používaním.  

  Príležitosť okresu Čadca vidím v jeho polohe, pretože je situovaný na dopravnom 

uzle spájajúcom Poľsko so Slovenskom a tiež s Českou republikou. 

Vybavenosť okresu sociálnou infraštruktúrou môžeme hodnotiť napríklad cez počet 

dokončených bytov alebo počet zariadení sociálnej starostlivosti. Z tohto hľadiska môžeme 

tento región označiť za rozvíjajúci sa až rozvinutý, kde počet zariadení sociálnej 

starostlivosti je dokonca nad úrovňou priemeru Žilinského kraja. Ani podiel praktických 

lekárov nám nehovorí o zaostávaní, kde hodnota 0,60 je porovnateľná s ostatnými okresmi. 

Príležitosťou tohto regiónu je neustále dobudovávanie bytových kapacít a tak 

tvorba bývania pre tunajšie obyvateľstvo. 



 

4.2 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU 

 

 Na získavanie výsledkov dotazníkového prieskumu bol zostavený dotazník 

skladajúci sa z 11 otázok rôzneho charakteru. Okrem otázok charakteristiky respondenta 

tam boli otázky, ktorých úlohou bolo zhodnotiť pripravenosť Žilinského kraja na LEADER 

a taktiež zhodnotiť nástroje implementácie prislúchajúce tomuto prístupu. 

 Návratnosť dotazníkov nebola vysoká a dosahovala hodnotu 37%, to znamená, že z 

51 opýtaných osôb, expertov v danej problematike, sa nám vrátilo 19 vyplnených a 

plnohodnotných dotazníkov. Príčinou vysokej nenávratnosti môže byť aj skeptický názor 

na prístup LEADER na Slovensku a s tým spojená nechuť spolupracovať. 

 Čo sa týka charakteristiky respondentov, tak tá nám hovorí, že sa do výskumu 

zapojili riadiace orgány (1), predstavitelia samosprávy (4), manažéri (6), členovia 

prípravného výboru (2), koordinátori (3) a kontaktné osoby (3). Prevažujú skúsené osoby 

pracujúce v problematike minimálne 4 roky. 

 Otázky zamerané na všeobecné informácie o prístupe LEADER nám zhodnotili 

najmä dôležitosť siedmich základných princípov LEADERu. Okrem jedného dotazníka, 

kde boli za najdôležitejšie princípy označené všetky, najväčšia dôležitosť bola 

prisudzovaná najmä prístupu zdola nahor a vytváraniu miestnych akčných skupín. Prístup 

zdola nahor je podľa respondentov najdôležitejším preto, pretože široká verejnosť a 

občania, respektíve ich zástupcovia vedia najlepšie, čo v danej vidieckej oblasti potrebujú. 

Vytváranie miestnych akčných skupín je jednou z podmienok prípravy stratégií a tak je 

logické, že aj tomuto princípu boli prisudzované vyššie hodnoty. Naopak za najmenej 

dôležitý princíp bola označená inovácia, ktorú takto na posledné miesto zaradilo 9 z 10 

respondentov. 

 V ďalšej otázke boli respondenti požiadaní o zhodnotenie opatrení Osi 3 NSPRV na 

obdobie 2007-2013. Trinásť z 19 respondentov zhodnotili za prioritu vzdelávanie a 

informovanie. Nasleduje obnova a rozvoj obce, občianskej vybavenosti a služieb. O 

podpore poľnohospodárstva týmto prístupom svedčí aj to, že zainteresovaní považujú za 

málo dôležitú prioritu diverzifikácie smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam. 



 
 

4.2.1 Zhodnotenie pripravenosti Žilinského kraja (otázky číslo 8, 9, 10) 

 Problematika verejno-súkromných partnerstiev bola skúmaná v otázke číslo 8. Zo 

súčasných partnerstiev by sa neskôr mali stať miestne akčné skupiny, no na ich prijatie sú 

potrebné určité podmienky, ktoré musia byť bezpodmienečne splnené. Osem respondentov 

si myslí, že partnerstvá sú už v súčasnosti pripravené stať sa miestnymi akčnými 

skupinami, no rovnaký počet je názoru, že partnerstvá ešte len budú pripravené. Ostatní 

opýtaní sú názoru, že pripravené jednoznačne nie sú. 

 Veľmi zaujímavé boli odpovede perspektívy prístupu LEADER na Slovensku. 

Napriek tomu, že väčšina respondentov (74%) si myslí, že prístup LEADER perspektívu 

jednoznačne má, našli sa medzi odpovedajúcimi aj takí, ktorý sú názoru, že nemá. Toto je 

veľmi zaujímavé, pretože tí, ktorí odpovedali negatívne práve pracujú na prístupe, ktorí 

nemá perspektívu. 

 Napriek problematickým oblastiam prístupu, experti odpovedajú kladne na otázku 

schopnosti čerpania zdrojov LEADERu. 10 účastníkov sa vyjadrilo kladne a ďalších 7 je 

názoru, že tieto zdroje síce Slovensko v súčasnosti schopné čerpať nie je, ale má potenciál 

schopnosti čerpania v budúcnosti. Opäť sa našiel aj jeden negatívny názor a jeden názor 

respondent nevedel vyjadriť. 

 Prvá hypotéza, ktorá nám hodnotí pripravenosť konkrétne Žilinského kraja na 

prístup LEADER sa nám potvrdila. Výsledky anketového výskumu nám jednoznačne 

hovoria o tom, že Žilinský kraj je schopný premeniť svoje partnerstvá na miestne akčné 

skupiny a následne čerpať zdroje, ktoré nám prístup ponúka. 

 

4.2.2 Zhodnotenie nástrojov implementácie (otázky číslo 5, 6, 7, 11) 

 Pri otázke, čo je najväčším problémom pri implementácii prístupu LEADER, mohli 

respondenti z uvedených možností vybrať viacej a tak o odpovede v tejto otázke nebola 

núdza. S pomedzi šiestich možností sa najproblematickejšie javí neinformovanosť 

občanov, ktorú si zvolilo až 79% respondovanej vzorky a nedostatok finančných 

prostriedkov. Hneď za nimi nasleduje nekooperácia inštitúcií a slabá spolupráca s 

ministerstvom ako štátnym orgánom, ktorého úlohou je zabezpečenie technickej pomoci, a 

teda aj pomoci pri už spomínanej informovanosti. V tejto otázke sme dali priestor aj na 

vyjadrenie vlastného názoru a teda uvedenie iných problematických možností. Tie boli 

napríklad problém dosahovania dohody medzi verejným a súkromným sektorom alebo 

refundačný systém financovania. 



 

 Problémom prístupu na Slovensku môže byť aj to, že Slovensko ako také nemá 

určenú jednotnú filozofiu, ktorá môže často byť aj motivačným prvkom ako napríklad v 

Českej republike. Všetci respondenti uviedli, že Slovensko takú jednotnú filozofiu, 

respektíve spoločné zásady nemá. Niektorí sú názoru, že práve základné princípy sú 

spoločnou filozofiou LEADERu. Pozitívum je, že 7 účastníkov ankety sa vyjadrilo, že sa 

nad hlbšou filozofiou uvažuje. 

 

 Veľmi nápomocným bolo vlastné vyjadrenie respondenta k problematike a 

formulovanie jeho odporúčania pre riešenie problémov spojených s implementáciou 

prístupu LEADER. Nie všetci využili túto možnosť a tí, ktorí ju využili, odporúčali 

zlepšenia najmä v problematických oblastiach ako bola informovanosť a finančná 

dostupnosť. Možnosť vyjadriť svoj názor využilo 15 respondentov. 

 Z výsledkov dotazníkového prieskumu môžem povedať, že druhá hypotéza sa nám 

nepotvrdila. Množstvo uvedených problémov spojených s implementáciou, ale aj 

neexistujúca spoločná filozofia nám hovorí, že nástroje implementácie programu rozvoja 

vidieka na obdobie 2007-2013 nie sú dostatočné a naša hypotéza je týmto vyvrátená. 

Veľmi pozitívne ale hodnotím fakt, že respondenti sa pokúsili uviesť možnosti riešenia a 

tak je predpoklad, že sa implementácia zdokonalí. 



 
 

4.3 RIADENÝ ROZHOVOR 
 
 Metódu riadeného rozhovoru som aplikovala na zistenie pripravenosti 2 

partnerstiev a to partnerstvo Terchovskej doliny a partnerstvo Horné Kysuce.  

 

4.3.1 Riadený rozhovor s manažérom partnerstva Terchovská dolina  

 
 Mikroregión Terchovská dolina tvorí 17 obcí, t.j. 29 918 obyvateľov. Rozloha 

územia je 261 800 ha, hustota obyv. je 2 148 na 1 km2.  Miera nezamestnanosti v 

Mikroregióne Terchovská dolina je 4,16 %. 

 Občianske združenie partnerstvo pre MAS Terchovská dolina vzniklo z obcí 

Združenia Mikroregiónu Terchovská dolina, súkromných podnikateľov, verejných inštitúcií 

a družstiev. 

 Príprava  na založenie partnerstva  prebiehala organizovaním viacerých  stretnutí 

základných členov Mikroregiónu  Terchovská dolina a zároveň prizvaním ostatných skupín 

obyvateľstva ochotných spolupracovať na programe LEADER.  Na  vytváraní partnerstva 

sa podieľala  nezisková organizácia SAIA, n.o. Žilina.  

Určil sa strom problémov a strom cieľov  a taktiež  SWOT analýza. 

 Stratégiu má toto partnerstvo už vypracovanú a v podstate je tam obsiahnuté 

všetko, čo si stratégie pre prístup LEADER vyžadujú. Vzhľadom k tomu že partnerstvá 

Slovenska medzi sebou súťažia o čo najlepšiu stratégiu, svoju stratégiu partnerstvo 

Terchovskej doliny za žiadnych okolností nezverejňuje. 

 Opytovaná konkrétne v združení Mikroregión Terchovská dolina dlho  nepracuje, 

ale v zdužení boli realizované projekty na vzdelávanie a cezhraničnú spoluprácu, ktorých 

bola súčasťou. Skúseností v partnerstve získavajú najmä od českých partnerov (Združenie  

obcí Povodia Stonávky a od poľských  partnerov Gminy Jaworze). 

 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky organizuje školenia, čo je pre 

dané partnerstvo veľkým prínosom, no na druhej strane je negatívom, že sa odďaľuje 

posunutie výzvy. 

 A čo sa týka informovanosti, tak partnerstvo zastáva názor, že všeobecne je 

propagácia na nízkej úrovni, ale kto má záujem, tak na dostupných zdrojoch, akým je 

napríklad internet, sa informácie získať dajú.  

 

 



 

4.3.2 Riadený rozhovor manažérkou regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce, ktorá 

zodpovedá za pripravenosť partnerstva Horné Kysuce 

 

 O mikroregióne v tejto oblasti sa nedá hovoriť, pretože ten by rozdeľoval územie 

Čadce, a tak si toto partnerstvo zadefinovalo územie pre partnerstvo s rozlohou 331 km2. 

Počet obyvateľov je 30 822 a hustota v tomto území 92 obyvateľov na km2. Hlavnými 

aktivizátormi v tejto oblasti sú zakladatelia partnerstva ( mikroregión Horné Kysuce 

združenie obcí, RRA Kysuce, lesné spoločenstvo kysučné s.r.o., voľný čas občianske 

združenie, TKO Semeteš n.o., Mgr. Vladimír Pekár COBRA). 

 Prípravy na založenie partnerstva sa začali z iniciatívy VÚC, ktorý sa zazmluvnil s 

regionálne rozvojovými agentúrami (v ŽK 5 agentúr v piatich územiach). Rámcovej 

zmluve ešte predchádzali prednášky organizované najmä pre starostov zainteresovaných 

obcí a hromadné workshopy. Potom mohlo dojsť k začatiu vypracovávania potrebných 

dokumentov, najskôr miestnej rozvojovej stratégie. Bolo vytvorené miestne občianske 

združenie, ktoré žiada o zradenie do systému miestnych akčných skupín, ktoré majú 

možnosť čerpať finančné prostriedky za svoje vypracované stratégie. 

 Toto partnerstvo ešte nemá spracovanú celkovú stratégiu, stále na nej pracuje. Má 

ale pripravenú jej osnovu a tiež miestnu rozvojovú stratégiu. V súčasnosti už ale 

partnerstvo vie, že stratégia bude zameraná na podporu malého poľnohospodárstva, 

podporu cestovného ruchu a propagáciu regiónov a tiež rozvoj technickej infraštruktúry a 

zahraničnej spolupráce. Za svoje priority považuje zdravé a harmonické vidiecke 

prostredie, dobré sociálne zázemie a ekonomickú stabilitu mikroregiónu. 

 Regionálna rozvojová agentúra začala pracovať v roku 2002, takže s tvorbou 

rozvojových programov má už bohaté skúsenosti. Agentúra sa pritom zameriava najmä na 

implementáciu svojich projektov, vypracovávanie projektov pre iné inštitúcie a organizácie 

a poradenské činnosti rôzneho charakteru. Agentúra v súčasnosti nemá rozsiahle 

personálne zastúpenie a tak si môže dovoliť vypracovávať maximálne dva implementačné 

programy súčasne. 

 So štátnou správou má partnerstvo pomerne dobré skúsenosti, jediným problémom 

je rýchlosť komunikácie zo strany štátu. Čo sa týka samosprávy, tak to je lepšie, spolupráca 

je obojstranná. Agentúra ponúka samospráve potrebné informácie a samospráva pomáha 

pri vypracovávaní stratégií. 

 



 
 

 Dostupnosť informácií partnerstvo hodnotí tak, že informácie má ten, kto sa 

zaujíma a kto ich vyhľadáva. Samotná agentúra sa podieľa na zlepšovaní informovanosti 

spravovaním web-stránky, organizovaním prednášok a poskytovaním konzultácií, podieľa 

sa na tvorbe rôznych bulletinov a prispieva svojimi článkami v regionálnej tlači. 

 

 Na základe uvedených odpovedí riadených rozhovorov môžem potvrdiť prvú 

zadanú hypotézu. Partnerstvá, ktoré som skúmala, spĺňajú základné podmienky prístupu 

LEADER, alebo sa o to ešte usilujú. Ale je predpoklad, že do 14.12.2008, kedy sa 

predkladajú vypracované výzvy na Ministerstvo pôdohospodárstva, budú pripravené stať 

sa plnohodnotnými miestnymi akčnými skupinami a tak čerpať finančné prostriedky. 

 Druhá hypotéza sa mi ani nevyvrátila ale ani nepotvrdila. Každé partnerstvo 

Slovenskej republiky pripravujúce sa na prístup LEADER si stráži svoje vlastné 

vypracované stratégie aby nedošlo k úniku informácií ku konkurencii, a tak sa nedá 

povedať, či sú príliš všeobecné a či zohľadňujú v plnej miere potreby a záujmy daného 

územia. 



 

5 NÁVRH NA VYUŽITIE VÝSLEDKOV 
 
 Na základe výsledkov uvedených v aplikačnej časti práce (riadený rozhovor) 

vyplýva, že lokálne partnerstvá sú pripravené stať sa miestnymi akčnými skupinami, 

poprípade v dohľadnej dobe budú. Problematika partnerstiev v súčasnosti je, že partnerstvá 

boli postavené do konkurenčného boja o čo najlepšie zvládnutie vypracovania stratégií. 

Motivácia čerpania finančných prostriedkov je tak veľká, že často si partnerstvá 

neuvedomujú, že práve spolupráca by im mohla byť nápomocná. Partnerstvá by sa tak mali 

naučiť využívať spoluprácu vo svoj prospech a tak vytvárať siete spolupráce nielen na 

Slovensku, ale aj za jeho hranicami. 

 Z výsledkov ďalej vyplýva, že samotné partnerstvá si uvedomujú nedostatky najmä 

v oblasti informovanosti obyvateľstva. Viaceré odporúčania pre riešenie problematiky 

implementácie prístupu LEADER v Žilinskom kraji nasvedčujú tomu, že práve 

informovanosť obyvateľov by mala byť kľúčovým krokom k úspešnosti prístupu LEADER 

na Slovensku.  

 Dôležitou sa taktiež stáva podpora zo strany ministerstva, ktorého hlavnou úlohou 

je pomoc pri technickom zabezpečení implementácie. Práve ministerstvo by malo byť tým, 

ktorý prispeje k zefektívneniu celkového implementačného procesu a podporí partnerstvá 

pri vytváraní stratégií. Malo by sa snažiť o vytvorenie čo najlepších podmienok napríklad 

zrýchlením rozhodovacích procesov a zlepšením komunikácie medzi expertmi partnerstiev 

a ministerstvom. 

 Jednotlivé partnerstvá by sa mali zamerať na hľadanie vhodných odborníkov, 

pretože personálne obsadenie partnerstiev je v súčasnosti jedným z problémov. Téma 

LEADER je pomerne aktuálna a školenia pracovníkov prebiehajú prakticky neustále, no 

napriek tomu sa v tejto oblasti pociťuje nedostatok. 

 



 
 

6 ZÁVER 

 

 Slovenská republika je do prístupu LEADER po prvý krát zapojená v 

programovacom období 2007-2013, takže implementácia prístupu je pre nás rozhodne 

novou skúsenosťou. Počas uvádzania prístupu sme sa stretli s množstvom problémov a 

prekážok, ktoré vyplývajú najmä z nevyjasnených kompetencií, no napriek tomu sú vízie 

pre úspešnosť prístupu LEADER nielen na Slovensku ale aj konkrétne v Žilinskom kraji 

pozitívne. A tak sa dá povedať, že sa môžeme zapojiť do boja s konkurenciou o čerpanie 

finančných prostriedkov na zlepšovanie kvality života v našich vidieckych oblastiach. 

Všetky partnerstvá majú rovnaké vstupné podmienky, už je len na nich ako ich využijú vo 

svoj prospech a v prospech svojho územia. 

Disparity jednotlivých okresov Žilinského kraja nám spôsobujú, že každá oblasť 

zapojená do LEADERu si vyžaduje špecifický prístup a vypracovanie svojej 

charakteristickej miestnej alebo oblastnej stratégie. Vidiecke oblasti okresu Žilina majú 

výhodu v tom, že sú v okrese s krajským mestom a tak je predpoklad, že do tejto oblasti 

bude prúdiť viac kapitálových zdrojov. Pozitívum okresu Čadca je jeho poloha, ktorá sa dá 

využiť na vytváranie sietí s miestnymi akčnými skupinami okolitých štátov. 

Nedostatočná dostupnosť informácií je snáď najväčšou slabosťou implementácie 

prístupu LEADER v Žilinskom kraji. Výsledky dotazníkovej analýzy, ale aj výsledky 

riadeného rozhovoru sa zhodujú v tom, že informácie síce sú, ale ten kto ich nevyhľadáva, 

tak sa k nim nedostane. Systém prednášok, školení, informatívnych stretnutí a brožúr by 

mal byť naďalej obohacovaný. 

V implementačnom procese by som ešte chcela vyzdvihnúť prácu jednotlivých 

regionálnych rozvojových agentúr, ktoré zabezpečujú jeho priebeh a podieľajú sa na tvorbe 

a pripravenosti parnerstiev. 
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Príloha č.1: Logo iniciatívy LEADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/library/methodology/leaderapproachsk.pd
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Príloha číslo 2: Iniciatíva Leader+ v Európskej únii 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/images/maps/eu25.jpg 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha číslo 3: Národný strategický plán rozvoja vidieka 
 

 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://archiv.mpsr.sk/slovak/dok/nsprv_dec06.pdf 
 
 



 

Príloha číslo 4: Hlavné znaky prístupu LEADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 
 

PRÍSTUP 
LEADER 

Oblastné stratégie 
miestneho rozvoja 

Prístup zdola nahor 

inovácia 

Miestne akčné skupiny 

Integrované a  
viacsektorové akcie 

spolupráca 

Vytváranie sietí 



 
 

Príloha číslo 5: Vzorový dotazník 

   
DOTAZNÍK:     Pripravenosť vybraných obcí daných krajov pre prijatie prístupu 

Leader   
 
Vážený  účastník, 
 táto anketa je určená pre analytikov, projektových manažérov a koordinátorov ako aj pre  
pracovníkov štátnej správy a samosprávy, ktorí sa môžu priamo alebo nepriamo podieľať  (resp. 
v minulosti sa podieľali) na tvorbe, vypracovávaní, analýze a koordinácii rozvojových projektov 
pre vidiek na Slovensku. Jej cieľom je zhodnotiť rozvojové predpoklady vidieckeho regiónu a to 
predovšetkým zhodnotiť súčasný stav a pripravenosť existujúcich partnerstiev v danom území pre 
prístup Leader. Výsledky budú použité ako podklady pre výskum vlastných prác študentov FEŠRR 
v rámci bakalárskej práce ako súčasť analýzy pripravenosti vybraných obcí daných krajov pre 
prijatie prístupu Leader. Katedra garantuje anonymitu respondentov. 
 

 
1. Akú funkciu zastávate vo vzťahu k prístupu Leader?  
 
............................................................................................................................................................... 
 
2. Ako dlho sa zaoberáte problematikou rozvoja vidieka? 
 
� menej ako 1 rok � 1 až 3 roky � 4 až 6 rokov � 6 a viac rokov 
 
   
 
 
3. Zoraďte princípy Leader podľa dôležitosti (od 1 po 7, pričom 1 je najdôležitejší). 
 

Princípy Leader 1 - 7 

Prístup zdola nahor   
MAS „miestne akčné skupiny”   
Integrované a viacsektorové akcie   
Inovácia   
Spolupráca   
Vytváranie sietí   
Oblastné stratégie miestneho rozvoja   

 
V stručnosti vysvetlite svoj výber  
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 

SLOVENSKÁ

POĽNOHOSPODÁRSKA

UNIVERZITA 

V NITRE

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 
KATEDRA REGIONÁLNEHO ROZVOJA 
TR.A.HLINKU 2, 949 76 NITRA 
Tel.: 037/6414566  
 



 

4. Ktoré opatrenia Osi 3 PRV SR 2007 - 2013 (ktoré je možné cez Leader realizovať), sú 
prioritné pre rozvoj vidieka na Slovensku? Ohodnoťte stupnicou od 1 do 5, pričom 1 je 
najdôležitejší. 
 

Opatrenia Os 3 PRV 2007 - 2013 1 - 5 

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam   

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu   

Vzdelávanie a informovanie   

Skupina opatrení: Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb   

Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja   

 
 
5. Čo je podľa Vás najväčším problémom pri implementácii prístupu Leader? (Môžete 
označiť aj viacej odpovedí.) 
� neinformovanosť občanov � nekooperácia inštitúcií 
� nedostatok finančných prostriedkov �slabá spolupráca s 
ministerstvom  
� nepripravenosť odborníkov pre rozvoj vidieka � iný problém, aký? 
 
............................................................................................................................................................... 
 
6. Myslíte si, že informovanosť občanov v tejto problematike je dostačujúca? Svoj výber 
prosím Vás zdôvodnite. 
 
� áno 
 
� nie 
 
 
 

 
7. Prístup Leader v Českej republike je založený na piatich zásadách, a to 
komunikácia, kontinuita, komunita, kultúra a krása. Má aj prístup Leader na 
Slovensku svoju špecifickú filozofiu? 
� ak áno, aká je? 
 
............................................................................................................................................................... 
� ak nie, myslíte, že by mal mať? 
 
.................................................................................................................................................. 
� uvažuje sa nad ňou 
 
8. Sú podľa Vás verejno-súkromné partnerstvá pripravené stať sa miestnymi 
akčnými skupinami? 
� áno   � ešte zatiaľ nie, ale budú, respektíve sú na dobrej ceste sa nimi stať 
� nie   � neviem 
 
 
9. Má prístup Leader na Slovensku perspektívu? 
 
� áno  � možno  � neviem  � nie 



 
 

 
 
10. Je Slovensko so svojimi potenciálnymi miestnymi akčnými skupinami schopné 
naplno čerpať zdroje Leader? 
 
� áno   � ešte nie, ale bude  � neviem   � nie 
 
11. Aké sú Vaše odporúčania pre riešenie problémov spojených s implementáciou 
prístupu Leader? 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
….............................................................................................................................................. 
 
….............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

ĎAKUJEME ZA VAŠE NÁZORY A ZA VÁŠ ČAS VENOVANÝ DOTAZNÍKU! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha 6: Otázky pre riadený rozhovor 
 

 
 

1.) Aké veľké územie spadá do mikroregiónu? Aký je počet obyvateľov? Ktoré organizácie 
a združenia sa v tejto oblasti aktivizujú? 
 
2.) Ako prebiehali prípravy na založenie partnerstva? Kto sa podieľal na jeho vytváraní? 
 
3.) Máte už vytvorenú statégiu ďalšieho rozvoja? Na čo sa plánuje vaše partnerstvo 
zamerať v rozvoji vidieka? Aké sú priority? 
 
4.) Ako dlho sa už zaoberáte rozvojom regiónu?  Máte skúsenosti s tvorbou rozvojových 
programov? Aké projekty ste realizovali v minulosti? 
 
5.) Ako hodnotíte aktivity samosprávy a štátnych orgánov v príprave prístupu LEADER? 
 
6.) Ako hodnotíte dostupnosť informácií o prístupe LEADER? 
 

 

 

 

 

 

 


