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príklade vybraného mikroregiónu Horných Kysúc 

sociálneho kapitálu na regionálny rozvoj, ako aj 

vzájomných väzieb. Snahou je i v tomto kon

sociálneho kapitálu v

socio-priestorovej diferenciácie regiónov na Slovensku. 

považujú mnohí autori [1,3,4,6] k pochopeniu regionálnych disparít. 

a sociálneho kapitálu v regiónoch výrazne 

jeho

sily.

i najmä sociológovia, ktorí  sa touto 

svetovej literatúre vznikol celý rad štúdií [1,3,4,6] zameraných na ich hodnotenie, ktoré 

p sociálneho kapitálu. Coleman [3] vznik kvalitného 

sociálneho kapitálu vidí v tvorbe a

sociálneho kapitálu v

autori z radov priestorovej 

sociológie [2], ktorí sa v rámci výskumu komplexnej sociálno-priestorovej diferenciácie 

sociálneho kapitálu. I medzi geografmi sa postupne dostáva 

orca, Iru, Rochovskej a

[2,5,7,9,10].
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Materiál a metódy

Ako modelové územie bolo zvolené územie Mikroregiónu Horné Kysuce 

nachádzajúce sa v

Mikroregión Horné Kysuce vznikol v

mesta Turzovka, neskôr sa pridali 

Administrat

a pozostáva z 11 obcí, z toho 10 obcí vidieckeho a 1 mestského typu lokalizované takmer 

uprostred mikroregiónu, ktorého je lokálnym centrom. V

Centrum mikroregiónu tvorí dolina horného toku 

rieky Kysuce a

Kysuce pokrýva geomorfologický

vedú h centru okresu – (cesta 2. triedy a

a cez Javorníky i 

1. triedy). P obci Makov ležia 2 a v s Celý 

mikroregión mal k Mikroregión vznikol práve za 

kultúru, osvetu, záujmové spolky a

a sociálneho kapitálu. Od svojho vzniku prešiel mnoho

ovplyvnili i charakter a Obdobie výskumu bolo 

stanovené od roku 2005 do roku 2007, no niektoré charakteristiky sú zi

nejakej udalosti 

roku 2002). 

Pri spracovaní boli použité poznatky z literatúry uvedenej v Zozname použitej 

literatúry, štatistic , domov a bytov v roku 2001 a štatistických 

lexikónov z rokov 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 a databázy INFOSTATU 

o roku 2006.

literatúre hodnotí predovšetkým na základe 

demografických, vzdelanostných a

16 rokov z index rastu obce, podiel 

s maturitou a

vysokoškolským vzdelaním z
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knižníc z

Následne boli pre každý indikátor hodnoty štatisticky triedené a usporiadané do skupín 

ktorom kvartile kvartilového rozpätia daného súboru sa znak nachádzal. Pri 

výslednej klasifikácii sme pre každú obec vytvorili súhrnný index

sociálneho kapitálu, ktoré charakterizujú ich kvalitu prostredníctvom výskytu 

v

výskyt hodnôt jednotlivých indikátorov pre danú obec v kvartile rozdelenia, 

sociálneho kapitálu. 

Výsledky a diskusia

i odlevu pracovných síl s kvalitným 

apitálom z ešte

e

v lokálnom mestskom centre a

problémovými.

dobré predpoklady na jeho rast. ského kapitálu 

obciach  okolo 18-20%, ktorá je silnou devízou jeho rastu do budúcnosti. Taktiež vysoký 

e silné rodinné zázemie, regionálne 

cítenie a

viaceré negatívne vplyvy oslabujúce 

-

sledovanom

období 2001-2007. Iba v obciach v blízkosti východnej hranice mikroregiónu pod vplyvom 

miernemu nárastu. Emigrácia z obcí zasahuje 

produktívnom veku a

obciach. Najnižšie hodnoty dosahuje najmä v obciach 
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s

a v meste Turzovka. 

Tab.1:

názov obce podiel
detí Idz

index
rastu rodáci

podiel
SŠ s 
mat.

podiel
VŠ index

1 Dlhá nad Kysucou 509 18,47 58,44 101,16 58,8 12,98 1,68 0,92
2 2617 18,04 67,84 92,96 66,6 14,59 1,68 6,87
3 2237 18,66 59,59 97,31 69,8 20,07 2,23 12,08
4 Makov 1905 18,19 62,46 98,19 77,2 24,79 4,09 7,34
5 Olešná 2049 19,33 57,24 96,58 71,2 22,36 2,25 13,78
6 Podvysoká 1219 19,35 55,21 104,12 64,9 29,28 4,02 5,01
7 Raková 5095 20,86 59,04 104,80 79,4 23,93 2,84 10,89
8 Staškov 2682 20,80 55,72 105,31 72,5 24,57 4,00 7,30
9 Turzovka 7798 19,69 51,28 98,73 65,9 28,07 4,32 10,97

10
Vysoká nad 
Kysucou 2967 17,63 65,66 96,64 81,1 23,70 3,68 9,78

11 1808 19,31 67,03 104,28 79,9 21,42 2,47 16,29
Idz - uktívnom veku k 

j-tom roku k
v i-tom roku (v %)

mat.(stredoškolské vzdelanie s maturitou), 
VŠ celkovému 

v na vysokej úrovni, 

aj

základným a stredoškolským vzdelaním bez maturity. 

maturitou a asi 

priestore variabilné, 

horšie dopravne dostupných obciach 

Dlhá nad Kysucou a kým obce lokalizované na hlavnom 

Makov-

miestnych knižniciach k

charakterizuje vnútornú motiváciu a sti i po 

Vo všetkých

práve v obciach s

Sociálny kapitál ako deklaruje Coleman i v našom výskume (napriek malej vzorke) 

vykazuje koreláciu s obciach s
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s najnižšou 

nižší sociálny kapitál, kým s

sociálneho kapitálu. Odchýlky, ktoré sa vyskytli  spôsobujú externé faktory, najmä pôsobenie 

blízkych mestských centier, napr. v Olešnej i Rakovej, ale aj špecifická pozícia Makova na  

štátnej hranici a

Tab.2: Indikátory úrovne sociálneho kapitálu

názov obce i Nezisk. FO PO
1 Dlhá nad Kysucou 35,47 9,774 10,14 0,26
2 67,31 2,976 10,38 0,19
3 68,83 3,010 14,64 1,22
4 Makov 67,45 7,358 17,57 3,83
5 Olešná 48,75 2,484 12,08 0,87
6 Podvysoká 59,06 4,879 12,49 2,04
7 Raková 59,69 4,064 15,07 0,84
8 Staškov 58,54 4,761 18,14 1,63
9 Turzovka 52,13 4,551 14,15 1,54

10 Vysoká nad Kysucou 53,8 5,230 12,98 1,42
11 51,09 6,425 15,26 1,39

, Nezisk.: podiel neziskových 

organizác právnických osôb z

Obr.1: sociálneho kapitálu v obciach mikroregiónu Horné Kysuce
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Záver

výber vhodných 

indikátorov záleží jednak na mierke výskumu ako i dostupnosti dát pri skúmaní 

ch mierkach i na 

mikroregionálnej

1/0454/09 Regionálne 

disparity v kontexte regionálneho rozvoja – ana

projektu - Prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
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