
ZASADNUTIE NÁRODNEJ SIETE SLOVENSKÝCH MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN 

 

Jedným z kľúčových faktorov prístupu Leader je sieťovanie, tak na lokálnej úrovni, ako 

i národnej, či dokonca nadnárodnej úrovni. I preto vznikla iniciatíva k založeniu siete 

Miestnych akčných skupín na Slovensku. Podnet k tomu dal i predseda Národní síte Místních 

akčních skupín ČR, Bc. František Winter,  ktorý pri rôznych príležitostiach súvisiacich 

s výmenou skúsenosti pri budovaní zručností miestnych akčných skupín neustále podnecoval 

svojou činnosťou i predstavovaním aktivít ich siete k tomu, aby sa i MAS na Slovensku spojili, 

a tak lepšie hájili svoje záujmy. 

Najmä závery z 2. Medzinárodnej konferencie Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR), 

ktorá sa konala v Senci začiatkom januára 2011 hovoria jednoznačne o potrebe komunikácie 

medzi zástupcami riadiaceho orgánu, ktorým je  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR (MPaRV SR), Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a  MAS, ako aj 

o dôležitosti spoločného stretávania sa a riešenia otázok a problémov, ktoré zástupcov MAS 

na Slovensku trápia.  Táto konferencia sa tak stala štartom pre  založenie Národnej Siete 

Slovenských Miestnych Akčných Skupín, skrátene NSS MAS. Úlohy pre prípravu stanov a ich 

registráciu sa zhostil poverený prípravný výbor v zložení MAS LEV,  MAS Stará Čierna Voda 

a MAS Malohont, pričom za sídlo tejto siete bolo predbežne zvolené mesto Levoča. Náročná 

komunikácia so všetkými 29 miestnymi akčnými skupinami, ktoré získali tzv. Štatút, ale i so 

zástupcami verejno-súkromných partnerstiev pracujúcich na princípoch prístupu Leader boli 

úspešne ukončené registráciou spoločne odkonzultovaných stanov dňom 2. 3. 2011 so 

zápisom na Ministerstve vnútra SR pod registračným číslom VVS/1-900/90-36937. 

Tieto formálne kroky umožnili napokon zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia novej 

organizácie k tomu, aby boli prípravným výborom prijatí jej členovia a zvolené predsedníctvo 

i kontrolný orgán. Dňom 12. 4. 2011 tak predsedníctvo tvoria miestne akčné skupiny 

v regionálnom zastúpení podľa krajov:  

1. Prešovský kraj: OZ MAS LEV, o.z. (Ing. Andrea Hradiská) - predseda NSS MAS 
2. Trnavský kraj: MAS Stará Čierna voda (Ing. Ľudovít Kovacs) – podpredseda NSS 

MAS 
3. Banskobystrický kraj: MAS Malohont (Elena Kubaliaková) 
4. Košický kraj: MAS OZ Kras (Silvia Papaiová) 
5. Nitriansky kraj: MAS Radošinka (Ing. Renáta Lelovská) 
6. Trenčiansky kraj: MAS Vršatec (Ing. Juraj Ondračka) 
7. Žilinský kraj: OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina (Ing. Ivan Dvorský) 



Pre úplnú informáciu je potrebné povedať, že do kontrolnej komisie boli zvolené 
miestné akčné skupiny, ktoré reprezentujú východné Slovensko (MAS Šafrán – Ing. 
Viera Dujakovičová, stredné Slovensko (MAS OZ Zlatá cesta – Janka Bačíková) a 
západné Slovensko (MAS Dudváh – Ing. Štefan Lancz). 
 

Úlohou NSS MAS pre rok 2011 boli zhromaždením schválené tieto činnosti: 
 

 Organizovať  pracovné odborné stretnutia (napr. workshop, semináre, konferencie, 
atď.) pre odbornú výmenu a prezentáciu výsledkov a práce jednotlivých MAS 
a zvýšenie skúseností členov NSS MAS 

 Nadviazať partnerskú spoluprácu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Národnou sieťou rozvoja 
vidieka SR, poskytovať informácie a odborné podkladové materiály s ohľadom 
prípravy a implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre MPRV SR a PPA  

 Budovať partnerstvo na národnej a medzinárodnej úrovni (napr. obcami, 
samosprávnymi krajmi, národnými sieťami MAS v členských štátoch EÚ, atď.) a 
nadväzovať spoluprácu s partnermi, ktorí pracujú na princípe Leader  

 Zapojiť čo najviac MAS z územia Slovenska do činnosti NSS MAS - pokryť čo najväčšie 
územia SR podporenými a fungujúcimi MAS na princípe LEADER 

 Vytvoriť webovú stránky a komunikačné kanály (konferencia, sociálna sieť, doodle, 
atď.)  

 Zabezpečiť fundraising na činnosť NSS MAS, napr. príprava projektov, ďalších 
programov, atď.   

 Propagovať činnosť NSS MAS na národnej a medzinárodnej úrovni 

 Pripraviť informačný leták, banner, zabezpečiť účasť na národných a medzinárodných 
stretnutiach, zozbierať propagačné materiály od členov NSS MAS a propagovať ich 
činnosť, atď.  

 Podľa možností vytvoriť regionálne kontaktné  body pre činnosť NSS MAS  
 
 
Z nášho pohľadu je však pre ďalšiu činnosť území pracujúcich na princípoch prístupu 

Leader nájsť vhodný spôsob pre komunikáciu a možnosť pripomienkovať pripravované 

dokumenty zo strany MPaRV SR a PPA súvisiace s programom Leader na programovacie 

obdobia 2007 - 2013 a 2014 – 2020, keďže cítime, že tu existujú medzery a bariéry. Pevne 

veríme, že zastúpenie siete bude napĺňať i ďalšie kľúčové faktory tohto prístupu, na ktoré 

sa pri samotnej implementácii programu akosi zabúda, a to na iniciáciu „zdola nahor“ 

a možno v tomto prípade i z „východu na západ“.  



 

 



 

 

 

 



 

 

 


