
 

 

Správa z Konferencie LeaderFEST 2012 

Miesto konania: Mestské divadlo Levoča, dňa 31.5.2012 

Pri príležitosti LeaderFESTu 2012  Levoča sa dňa 31.5.2012 konala v priestoroch Mestského 

divadla konferencia na tému: Integrovaný prístup pre aplikáciu Leader po roku 2013, pod 

gesciou Národnej siete rozvoja vidieka SR. Moderátorkami konferencie boli Ing. Malvína 

Gondová, manažérka NSRV SR a riaditeľka ARVI, ktorá podujatie otvorila a Ing. Andrea 

Hradiská, PhD., predsedníčka OZ MAS LEV, o.z. a predsedníčka NSS MAS.  

K aktuálnym témam sa svojou podnetnou prezentáciou ako prvý vyjadril Ing. Roman Haken, 

člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli s témou Podpora programu 

Leader a jeho princípov v stanoviskách EHSV a Výboru regiónov.  

Ďalším prezentujúcim bol významný predstaviteľ Poľskej národnej siete pre vidiek Krzysztof 

Kwatera, zástupca výkonného výboru poľskej siete MAS a prezident Malopoľskej siete MAS, 

ktorý spolu so svojou kolegyňou Renatou Bukowskou predstavili osvedčené postupy 

v programe Leader z regiónu Malopoľska a svoj prístup k budúcnosti Leadra v Poľsku.  

Ing. František Winter sa prezentoval témou Leader v Českej republike, predstavil začiatky 

Leadra, súčasnú situáciu i víziu do budúcnosti.  

Ďalší prezentujúci Ing. Jiří Krist  nadviazal  nanajvýš aktuálnou témou, Národný strategický 

plán Leader 2014+, v ktorej sa zaoberal hlavne otázkami problémov, východísk, potrieb 

a cieľov v kontexte s jednotlivými prioritnými osami.  

 Ing. Zuzana Schottertová z MP a RV SR z odboru pre prístup Leader hovorila o celkovej 

implementácii Leadra, doterajších výsledkoch a o predstavách po roku 2013 na Slovensku.  

Posledný prezentér pred prestávkou na občerstvenie Ing. arch. Peter Rusnák z BB VIPA 

predstavil podnety pre budúci Leader v SR, čím výstižne uzavrel tému budúcnosti Leadra.  

S  vedecky poňatou prednáškou sa predstavila doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. z SPU Nitra. 

Okrem iného prezentovala pohľad na budovanie formálnych a neformálnych vzťahov 

v kontexte so vznikom MASiek a spôsoby budovania MAS. 

Ing. arch. Viera Juricová – Melušová z ÚNSK zas hovorila o rozvoji Nitrianskeho vidieka 

v kontexte regionálnej politiky EÚ v období od roku 2006 dodnes.   

Ako posledný vystúpil Ing. Radim Sršeň Ph.D. z NS MAS Šumperský venkov, ktorý témou 

Komunitne vedený miestny rozvoj v praxi ČR alebo Leader 2014-20 uzavrel nastolené otázky 

budúcnosti Leadra v Európe.  

 



 

 

Konferencia vyvrcholila prijatím Deklarácie všetkých účastníkov LeaderFESTu 2012, v ktorej 

sa MAS obracajú na predstaviteľov svojich parlamentov a vlád, zástupcov európskej komisie 

a iných kompetentných úradov, aby pri príprave budúceho programovacieho obdobia 

zachovali myšlienku programu Leader, vytvárali širší priestor pre občianske iniciatívy vo 

vidieckom priestore, obmedzovali priestor pre korupciu a znížili byrokraciu na všetkých 

úrovniach, ako aj obmedzili centralizované rozhodovanie.  

V závere Ing. Andrea Hradiská, PhD. ako leader hlavného organizačného tímu poďakovala 

všetkým zúčastneným za účasť a symbolický putovný kľúč odovzdala späť do Českej 

republiky, kde sa bude konať LeaderFEST budúci rok.  
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