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ZHRNUTIE
Kreativita je základným prejavom ľudskej existencie a je prítomná v každom človeku v rozličnej podobe. Počas posledných dvoch desaťročí možno pozorovať, že kreativita sa postupne stáva hnacou silou
ekonomík, v dôsledku čoho prudko narastá aj význam kreatívnych odvetví. Na tento trend reagovalo
aj Ministerstvo kultúry SR, keď zadalo spracovanie komplexnej štúdie, ktorá by priniesla jedno
z prvých mapovaní kreatívnych odvetví na Slovensku.
Keďže ide z viacerých hľadísk o priekopnícku prácu, museli sme zvoliť komplexný prístup – počínajúc
vymedzením oblasti skúmania na základe zahraničných skúseností a ich konkretizáciou pre Slovensko
cez mapovanie kreatívnych odvetví, kvantifikáciu kreatívneho potenciálu, vyhodnotenie dostupných
štatistických údajov až po formulovanie odporúčaní, stratégie ďalšieho rozvoja kreatívnych odvetví
na Slovensku.
Kreativita je spletitý a viacdimenzionálny jav, preto neexistuje jednoduchá definícia, ktorá by zachytila každú z dimenzií. Pri vymedzovaní sektora, ktoré by odzrkadľovalo špecifické podmienky Slovenska, sme preto postupovali od zahraničných klasifikácií a vymedzenia tohto sektora v základných európskych dokumentoch cez popis skúseností z krajín strednej a východnej Európy, ktoré sú nám svojím širším kultúrnym prostredím v mnohých aspektoch bližšie než anglosaský svet, po formulovanie
definície kreatívneho priemyslu na Slovensku. Konštatujeme, že pre úplný obraz je potrebné pod
kreatívnym sektorom chápať nielen oblasti zahrnuté do Východísk koncepcie na podporu kultúrneho
a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, ktoré vláda SR vzala na vedomie 14. decembra 2011,
ale aj kultúrny a udržateľný cestovný ruch a naň nadväzujúcu oblasť športu. Táto časť je doplnená
viacerými originálnymi prípadovými štúdiami (Estónsko, Porúrie), ilustrujúcimi teoretické závery
a konštatovania v praxi. Kvôli zachovaniu celistvosti textu štúdie a lepšej prehľadnosti sú prípadové
štúdie zaradené ako prílohy.
S výslednou definíciou pracujeme v nasledujúcej kapitole, venovanej mapovaniu kreatívneho potenciálu. Ambíciou bolo neostať na povrchu národných štatistík, ale ísť na regionálnu úroveň – práve
pri odvetviach kreatívneho priemyslu zohráva spaciálny rozmer kľúčovú úlohu. Úskalím je však nedostatok dát. Pre dosiahnutie čo najkomplexnejšieho obrazu sme sa rozhodli riešiť tento problém
dvojúrovňovým prístupom. V prvej časti druhej kapitoly mapujeme postupne jednotlivé odvetvia
a súvisiace oblasti kreatívneho sektora. Jednotlivé segmenty boli vyberané so zreteľom na štandardné klasifikácie kreatívneho priemyslu a metodiku navrhovanú pre slovenskú situáciu v prvej časti
tejto analýzy. Viaceré oblasti majú vzájomné prieniky a sú oblasti, ktoré sa podarilo v tejto fáze zmapovať len čiastočne alebo boli ponechané na okraji. Údaje boli získavané z dostupných zdrojov, ale
predovšetkým vlastným empirickým výskumom prostredníctvom pološtruktúrovaných individuálnych
i kolektívnych konzultácií s hlavnými aktérmi. Získali sme tak súbor unikátnych kvalitatívnych dát,
ktoré ponúkajú obraz stavu odvetví na základe empirických dát, ale aj z pohľadu zainteresovaných
hráčov, identifikujú hlavné problémy a návrhy riešení pre ďalší rozvoj jednotlivých odvetví. Táto časť
je doplnená samostatnou podkapitolou venovanou kultúrnej infraštruktúre. Nejde síce o špecifickú
podoblasť, avšak stav a rozvoj kultúrnej infraštruktúry je základnou podmienkou rozvoja odvetví kreatívneho priemyslu. V texte upozorňujeme na nutnosť komplexného chápania tohto pojmu
a previazanosti infraštruktúry s obsahom. Komplexný maping sektora je náročnou výskumnou úlohou, ktorá presahuje horizont tejto štúdie a vyžaduje si podrobný a kontinuálny výskum podporený
strategickými krokmi. Predkladaný popis odvetví kreatívneho priemyslu je prvou fázou tohto mapovacieho procesu a prvou komplexnou štúdiou o stave sektora na Slovensku.
Nasledujúca časť, venovaná regionálnemu rozmeru, synergicky dopĺňa predchádzajúcu odvetvovú
analýzu. Vychádzame v nej z dostupných štatistických údajov doplnených predbežnými závermi ve-
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deckého výskumu realizovaného odborníkmi z Technickej univerzity v Košiciach. Kapitola sa skladá
z troch hlavných blokov. Prvý ilustruje postavenie kreatívneho sektora na celonárodnej úrovni,
v kontexte jeho príspevku k zahraničnému obchodu. Druhý už načrtáva regionálny rozmer, pričom
vychádza najmä z údajov obsiahnutých v PHSR (Program sociálneho a regionálneho rozvoja) jednotlivých vyšších územných celkov. Analýzu regionálneho rozmeru podporuje tretí blok, ktorý na základe
predbežných výsledkov výskumu kreatívneho potenciálu v regiónoch kvantifikuje kreatívne indexy
pre jednotlivé kraje (vrátane čiastkových porovnaní podľa jednotlivých faktorov). Súčasťou sú prehľadné mapy kreatívnych potenciálov jednotlivých regiónov Slovenska s konkretizáciou podľa zložiek
kreatívneho indexu. Kapitolu tematicky dopĺňa ďalšia prípadová štúdia, venovaná projektu Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013. Je zaradená ako samostatná príloha dokumentu.
Keďže väčšina tvorivej a ekonomickej činnosti kreatívneho priemyslu je úzko spojená s úpravou
osobnostných a majetkových práv autorov, jedným z podstatných faktorov kvality prostredia pre
rozvoj kreatívnych priemyslov je úprava autorského práva. V ďalšej časti preto kriticky hodnotíme
predchádzajúce a plánované novelizácie autorského zákona a venujeme sa špecifickým témam, ako
sú osirelé diela a výnimky i obmedzenia autorského práva. Ďalej sa venujeme oblasti patentov
a priemyselného vlastníctva vrátane medzinárodného rozmeru, samostatná časť je venovaná hlavným problémom a výzvam, ktorým čelia malé a stredné podniky (MSP) v oblasti kreatívnych priemyslov v súvislosti s duševným vlastníctvom, najmä pokiaľ ide o vymožiteľnosť práva a koherentný systém podpory v oblasti duševného vlastníctva. Samostatnou, podrobne rozpracovanou kapitolou je
kolektívna správa autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom.
V slovenských podmienkach sú dôležitým zdrojom rozvoja odvetví kreatívneho priemyslu prostriedky
čerpané zo štrukturálnych fondov. V štúdii hodnotíme skúsenosti z obdobia 2007 – 2013
a konštatujeme viacero problémov: úzke chápanie pojmov kultúra a kultúrna infraštruktúra, sústredenie pozornosti na verejný sektor, absencia kultúrnych a kreatívnych priemyslov či príliš rigidné
podmienky realizácie projektov, najmä finančných pravidiel, ktoré v mnohých prípadoch odradili potenciálnych žiadateľov a znížili záujem o tento zdroj podpory. Na základe toho formulujeme odporúčania pre budúce programové obdobie, v ktorom musia byť európske prostriedky zároveň využívané
v zhode s prioritami a cieľmi EÚ, definovanými v základných dokumentoch politiky súdržnosti 2014 –
2020, Stratégii Európa 2020 a ďalších (stratégia Smart špecializácie, podmienky programu Horizont
2020 a pod.). V mnohých mestách a regiónoch vytvárajú kultúrne a kreatívne odvetvia dôležitú časť
potenciálu hospodárskeho rastu. Na to je potrebné starostlivo zvážiť komplexné väzby medzi tradičnými oblasťami kultúry (kultúrne dedičstvo, dynamické kultúrne inštitúcie a služby) a rozvojom kreatívneho priemyslu a turizmu. Nové programové obdobie je príležitosťou podporiť kultúru a kreativitu
nielen v rámci rozvoja infraštruktúry a služieb, ale aj ako základný komponent ekonomiky 21. storočia. Ekonomiky, ktorá by sa zakladala na inováciách, individuálnej tvorivosti, a schopnosti kriticky sa
vysporiadať s obrovskými informačnými tokmi.
Problémom, s ktorým sme sa pri realizácii tejto štúdie často stretávali, boli neexistujúce či nedostatočné štatistické údaje. Relevantné a pravidelne aktualizované údaje sú potrebné pri navrhovaní stratégií rozvoja odvetví kreatívneho priemyslu, ako aj následne pre sledovanie vývoja, identifikovanie
problémov a potrieb. V nasledujúcej kapitole preto hodnotíme dostupné súbory štatistických dát
(zbierané Ministerstvom kultúry SR a Štatistickým úradom SR) a porovnávame ich s európskou praxou hodnotenia ESSnet. V rámci odporúčaní navrhujeme zásadný audit štatistického zisťovania Ministerstva kultúry SR. Mal by byť realizovaný s cieľom vytvorenia satelitného účtu pre kultúru a kreatívny
priemysel (s dôrazom na širší okruh kreatívneho priemyslu) na úrovni zberu dát a štatistických údajov. Takýto účet môže pomôcť vyčísliť efektívnosť hospodárenia v jednotlivých oblastiach, objem
a rozsah finančných a pracovných zdrojov v tomto sektore, zamestnanosť, výšku miezd atď., čím sa
získa štruktúrovaný súbor finančných ukazovateľov, ktoré ukážu význam kultúry a kreatívneho priemyslu v ekonomike.
Záverečná kapitola druhej časti je venovaná hodnoteniu multiplikačných efektov kreatívneho prie-
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myslu na Slovensku. Keďže existujú rôzne metódy výpočtu multiplikačných efektov, navrhujeme vytvorenie certifikovanej metodiky, podobne ako v Českej republike, ktorá umožní vytvoriť porovnateľný nástroj, na základe ktorého sa bude všetkým subjektom zapojeným do rozhodovacieho procesu
o prerozdeľovaní zdrojov lepšie argumentovať, resp. rozhodovať.
Posledná, tretia časť dokumentu je venovaná stratégii rozvoja kreatívnych priemyslov na Slovensku.
V zhode s postupmi použitými vo viacerých autoritatívnych štúdiách postupujeme po viacerých úrovniach – od odporúčaní pre vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj jednotlivých odvetví cez efektívnejšiu podporu subjektov v odvetviach kreatívneho priemyslu až po podporu spill-over efektov (rozvoj
ďalších oblastí prostredníctvom podpory kreatívnych priemyslov). Odporúčania sa opierajú o analýzu
obsiahnutú v predchádzajúcich častiach štúdie. Nie sú spracované len všeobecne – sú rozpracované do
konkrétnych úloh, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia, podklad pre formulovanie verejnej politiky.
Za „priekopníka“ v rozvoji kreatívnych odvetví v postkomunistickej Európe možno v mnohom považovať Estónsko. Aj preto mu je venovaná samostatná prípadová štúdia, zaradená v prílohe dokumentu. Podľa výsledkov mapovania kreatívneho priemyslu z roku 2013 patrí 11,4 % estónskych firiem do
kultúrneho a kreatívneho sektora (zvýšenie z 9,4 % v roku 2007) a 4,8 % pracovných síl je zamestnaných v tomto sektore. Sektor predstavuje cca 3 % HDP Estónska. Z týchto čísel jasne vyplýva, že kultúra a kreativita v tejto krajine prekonali stereotypnú predstavu, že sú len zábavou, ktorá prichádza na
rad po uspokojení základných potrieb a ktorá finančné prostriedky len odčerpáva. To by sme mohli
označiť za jeden z hlavných cieľov predloženej štúdie – popri mapovaní stavu kreatívnych odvetví na
Slovensku, konštatovaní existujúcich problémov a bariér rozvoja a poukázaní na existujúci potenciál
sa snaží ukázať túto oblasť v novom svetle, ako zdroj rozvoja, potenciál rastu, nevyhnutnú súčasť
modernej spoločnosti a ekonomiky. Ako svojho času napísal John Stuart Mill: „Miera excentrickosti
v spoločnosti väčšinou proporčne zodpovedá miere génia, mentálnej energie a morálnej odvahy,
ktorú spoločnosť obsahuje.“
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I.

VYMEDZENIE
SEKTORA

Jedným z najvýznamnejších iniciátorov inovatívnych myšlienok súčasnosti je kultúrna a kreatívna
ekonomika. Kreativita je kľúčom k inovatívnym a interdisciplinárnym odpovediam na globálne a lokálne výzvy – či už ekonomické alebo spoločenské.
Americké a britské hospodárske systémy orientované na služby sa ku kreatívnej ekonomike vzťahujú
nielen ako ku zdroju nápadov, ale i ako k významnému zdroju pracovných miest. V nedávnom období
sa Google, Apple a Youtube začínajú považovať za obdobu firmy Krupp v nových kreatívnych odvetviach priemyslu, hoci túto redukciu aktuálneho stavu by mnohí vydavatelia, hudobníci, filmoví producenti a autori iste bez váhania spochybnili.
Kultúrna a kreatívna ekonomika pôsobí v prostredí plnom výziev, ktoré v blízkej budúcnosti nebudú
ani jednoduchšie, ani zriedkavejšie, v mestách a obciach, ktoré podstupujú štrukturálne zmeny. Kultúrna a kreatívna ekonomika je charakteristická tým, že rôznorodými spôsobmi ovplyvňuje ekonomický a mestský rozvoj, a tiež tým, že vytvára nové umelecké trendy. Napriek tomu by sme sa však na
kreatívnu ekonomiku nemali pozerať ako na všeliek. Privysoké očakávania súvisiace s turizmom,
brandingom mesta a mestskými ekonomikami môžu preťažiť pojem „kreatívny“.

I.1

PRÍSTUPY K SKÚMANIU
KREATIVITY

Kreativita je základným prejavom ľudskej existencie a je prítomná v každom človeku v rozličnej podobe. Počas posledných dvoch desaťročí možno pozorovať, že kreativita sa postupne stáva hnacou silou
ekonomík, v dôsledku čoho prudko narastá aj význam kreatívnych odvetví.1 To je odrazom zmien
v produkcii v rozvinutých ekonomikách, v ktorých sa model fordistickej hromadnej produkcie mení
postupne na dynamickejšiu, flexibilnejšiu a personalizovanú produkciu tovarov a služieb (Diprete,
Goux, Maurin, 2002). Spotrebitelia sa chcú diferencovať a požadujú tovary a služby s cieľom umocniť
svoj životný štýl a prezentovať svoj spoločenský status. To sa prejavilo nárastom významu dizajnu
a marketingu a prinieslo vznik triedy kreatívnych a vysoko hodnotených pracovníkov s vyššími príjmami a nepravidelným pracovným časom (Pratt, Gill, 2008).
Kreativita je spletitý a viacdimenzionálny jav, preto neexistuje jednoduchá definícia, ktorá by zachytila každú z dimenzií (Miguel a Silva Costa, 2012). Viacero teoretických aj empirických definícií vedie ku
konsenzuálnemu ponímaniu kreativity ako tvorby nových, nápaditých ideí aplikovaním znalostí
a zručností so zámerom dosiahnuť hodnotný cieľ alebo tvorivé riešenie problému (Newell a Shaw,
1958). Tvorivosť reprezentovaná ideou sa stáva rovnako významným výrobným faktorom ako kapitál
a ľudská práca (MK SR, 2011).
1

Florida, R. Entrepreneurship, Creativity and Regional Development. In: Hart, D. (ed): The Emergence of Entrepreneurship Policy: Governance,
Start-Ups, and Growth in the U.S. Knowledge Economy. Cambridge, MA: Cambridge University Press. Higgins, L.F. “Applying principles of creativity management to marketing research efforts in high-technology markets”, In: Industrial Marketing Management, No. 28, pp. 305-317.
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Kreatívny priemysel označuje tie časti ekonomiky, ktoré vytvárajú ekonomickú hodnotu na základe
individuálneho, tvorivého a umeleckého nadania. Ide o priemysel postavený na zhodnocovaní duševného vlastníctva. Sú to odvetvia, ktorých základom sú ľudská kreativita a talent. Patria sem oblasti
ako architektúra, reklama, dizajn, tvorba počítačových hier, film, televízia a hudba. Ide o záležitosti,
ktoré potrebujú na svoje fungovanie tvorivý talent, ktorých základný materiál pochádza z mozgov
ľudí a ktoré majú zároveň reálnu ekonomickú hodnotou.2
Za najvýznamnejších autorov, ktorí sa zaoberajú problematikou kreatívneho priemyslu a kreatívnej
ekonomiky, možno považovať Richarda Floridu, Charlesa Davida Throsbyho, Davida Hesmondhalgha,
Johna Hartleyho a Johna Howkinsa.3
Pôvodne nebola ekonomická hodnota kreativity rozpoznaná, v skutočnosti je ekonomický význam
kreativity jednoznačný, pretože nové výrobky alebo služby generujú nové pracovné miesta (Lubart a
Sternberg, 1999). Kreativita spolu s adekvátnou organizačnou kultúrou je zároveň podstatným predpokladom pre tvorbu inovácií. Kreativita bez inovácie môže existovať, ale inovácie nemôžu vzniknúť,
pokiaľ v určitom okamihu neexistuje kreatívna tvorba. Dá sa predpokladať, že odvetvia v 21. storočí
budú stále viac závisieť od generovania poznatkov prostredníctvom kreativity a inovácií (Landry
a Bianchini, 1995; Vilabla, 2009).
Ekonomický výskum prirodzene upriamil svoju pozornosť na kvantifikáciu kreatívnej ekonomiky.
Vonkajšie ekonomické, politické a sociálne faktory sú evidentne základom pre hodnoverný popis
a zhodnotenie kreativity. Externé faktory posudzujú kontextové rysy, ktoré sú úzko spojené
s kreativitou (Vilalba, 2010). Extenzívny záujem výskumných pracovníkov o definovanie premenných
kreatívnej ekonomiky viedol ku vzniku niekoľkých indexov kreativity. Indexy predstavujú dôležitý
analytický nástroj na ohodnotenie ekonomického vplyvu kreatívnej ekonomiky a sú užitočné na meranie efektívnosti politických rozhodnutí (Miguel a Silva Costa, 2012). Nevýhodou doposiaľ vytvorených indexov je ich schopnosť porovnávať len krajiny medzi sebou na základe indikátorov, ktoré sú
ťažko použiteľné v prípade regionálneho porovnávania. Pritom mesto a región zohrávajú vo vytváraní
podmienok a podpory rozvoja kultúrnych a kreatívnych odvetví zásadnú úlohu (MK SR, 2012). Nielen
rozhodnutia na národnej úrovni, ale aj územná správa miest a regiónov môže ovplyvňovať podmienky rozvoja kreatívnych odvetví. Synergia medzi opatreniami hospodárskej a kultúrnej politiky na národnej úrovni a na úrovni miest a regiónov je preto dôležitá.
Vzniklo už viacero publikácií, ktoré posudzujú regionálnu kreatívnu ekonomiku, jej výkonnosť
a faktory prostredia. Prvé prístupy vychádzajú z Floridovho (Florida, 2004) „3T modelu“ – talent,
technológia a tolerancia. Na základe dostupnej údajovej základne šiestich ukazovateľov (Kloudová,
2008) boli vyčíslené indexy kreativity pre české kraje za rok 2007 a výsledky potvrdili dominantné
postavenie Prahy. Prínosom indexu je zahrnutie priestorovej dimenzie a vytvorenie modifikovaného
modelu 3T pre podmienky ČR, otázna je prirodzene selekcia ukazovateľov na základe bežnej dostupnosti na zachytenie takého komplexného fenoménu, akým je kreativita (Miguel a Silva Costa, 2012).
Prístupom Kloudovej (2008) sa inšpirovali aj ďalší autori Murgaš a Ševčíková (2011), ktorí aplikovali
nielen Floridov model 3T, ale aj model „indexu kreativity 5C“ na podmienky Slovenska.
Model indexu kreativity 5C bol vypracovaný na podmienky ázijských krajín a na rozdiel od Floridovho
chápania, ktorý považuje sociálny kapitál za faktor brániaci rastu kreatívneho kapitálu, tento model
posudzuje sociálny kapitál pozitívne, ako jednu z piatich oblastí. Index vytvorili Hui et al (2005) z Hong
Kong Home Affairs Bureau, vychádzajúc zo štyroch faktorov – štrukturálneho/inštitucionálneho, ľudského, sociálneho a kultúrneho kapitálu – a z výstupov kreativity. Index obsahuje až 88 ukazovateľov,
čo zvyšuje obtiažnosť zberu dát a aj samotnej analýzy, ale na druhej strane výsledky vedú ku komplexnému zhodnoteniu kreativity jednotlivých krajín, nakoľko indikátory odrážajú viacero dimenzií
kreativity. Na základe vybraných ukazovateľov autori Murgaš a Ševčíková vyčíslili index kreatívneho
2
3

Pozri: Loydlová, M. Kreatívny priemysel – oblasť kultúry a ekonomiky. Ekonomická univerzita v Bratislave.
Ibid.
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kapitálu pre jednotlivé kraje Slovenska. Výsledky vyjadrujú v podobe mapy, ktorá tak poskytuje náčrt
geografie kreatívneho kapitálu. V ich prístupe nie sú indikátory pre oblasť tolerancie, čo je zdôvodnené nedostupnosťou dát o registrovaných partnerstvách a migrantoch na Slovensku. Z výsledkov sa
potvrdila dominantná pozícia Bratislavského kraja oproti zvyšným krajom, ktorý má dominantné postavenie tzv. pólu kreativity Slovenska. Iný pohľad na kreatívnu ekonomiku regiónov Slovenska je
prezentovaný v ďalších prácach, dokazujúcich koncentráciu kreatívnych firiem v urbanizovaných
okresoch, resp. mestách (Chovanec, Rehák, 2011), resp. na základe zamestnanosti kreatívnej triedy
a vyhodnotenia zamestnanosti v kultúrnych a kreatívnych odvetviach (Blahovec, Hudec, 2012).
V Európe sa odborná diskusia zameriava skôr na kultúrne a kreatívne odvetvia spájajúce do jedného
konceptu pôvodne dva blízke prístupy kultúrne odvetvia – kreatívne odvetvia. Vhodnejším sa
v prípade Slovenska potom javí aplikovanie indexu kreativity, ktorý bol skonštruovaný na podmienky
krajín EÚ. Jedným z takýchto indexov je tzv. európsky index kreativity (EIK), ktorý bol spracovaný
poradenskou spoločnosťou KEA European Affairs pre účely Európskej komisie a obsahuje 32 indikátorov v šiestich oblastiach. Jeho silnou stránkou je najmä veľmi dobrý súbor premenných s riadne špecifikovanými rôznorodými zdrojmi dát. Nevýhodou indexu je jeho doposiaľ neempirické testovanie
a dostupnosť údajovej základne len na úrovni krajín (Miguel a Silva Costa, 2012). Európsky index kreativity síce rovnako ako ostatné indikátory zahrňuje ukazovatele na meranie kreativity, inovácií
a ekonomickej výkonnosti, ale obsahuje aj špecifické ukazovatele so zreteľom na umenie a kultúru,
napr. vzdelávanie v umeleckých školách, ponuka kultúry, podieľanie sa na kultúre, regulačné opatrenia na podporu kreativity.
Definičné rámce kreatívneho priemyslu sú rôznorodé, a to v závislosti od odvetvového vymedzenia,
zvolenia kľúčového prvku, zvolenia metodiky či uhla pohľadu – skôr umelca alebo skôr ekonóma, skôr
regionalistu alebo skôr z medzinárodného globálneho pohľadu. Táto správa má za cieľ postihnúť
všetky relevantné pohľady na vymedzenie sektora kreatívneho priemyslu, ktorými sa zaoberajú medzinárodné organizácie, vybrané zahraničné politiky alebo zväčša ekonomickí teoretici. Z pohľadu
vymedzenia definičného rámca pre Slovenskú republiku je dôležitý aj vývoj v definovaní kreatívneho
priemyslu a modelovaní nástrojov na podporu kreatívnej ekonomiky z pohľadu Európskej únie.

I.2

KREATÍVNY PRIEMYSEL
V DOKUMENTOCH EÚ

„Európske kultúrne a tvorivé odvetvia nie sú kľúčové iba pre kultúrnu rozmanitosť, pretože takisto
značne prispievajú k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju v našich členských štátoch a regiónoch.
Strategické investície do týchto odvetví na miestnej a regionálnej úrovni často priniesli mimoriadne
výsledky, o čom svedčia mnohé európske hlavné mestá kultúry. Vytvárajú takisto významný účinok
presahovania a podporujú dynamický obraz atraktívnej a tvorivej Európy, ktorá je otvorená kultúram
a talentom z celého sveta,“ uviedla Androulla Vassiliou, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru,
viacjazyčnosť a mládež, pri príležitosti predstavenia prvej stratégie na využitie potenciálu kultúrnych
a tvorivých odvetví v EÚ s cieľom podporiť zamestnanosť a rast v septembri 2012. Vo svojom oznámení Podpora kultúrnych a tvorivých odvetví v záujme rastu a zamestnanosti v EÚ4 nadväzuje na
Zelenú knihu o kultúrnom a tvorivom priemysle, ktorá bola uverejnená v roku 2010, a na následnú
verejnú konzultáciu v roku 2011.
Toto oznámenie predstavuje novú stratégiu zameranú na účinné uvoľnenie potenciálu týchto odvetví
z hľadiska hospodárskeho rozmachu a sociálnej súdržnosti. Kľúčová úloha, ktorú tieto kultúrne
4

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov „Podpora
kultúrnych a tvorivých sektorov v záujme rastu a zamestnanosti v EÚ COM (2012)537“.
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a tvorivé odvetvia môžu zohrávať v sociálno-hospodárskom rozvoji Európskej únie. Cieľom novej stratégie komisie je zvýšiť konkurencieschopnosť a vývozný potenciál týchto odvetví, ako aj maximalizovať ich prínos vyplývajúci z presahovania pre iné oblasti, akými sú inovácie, IKT a obnova miest.
V nadväznosti na túto stratégiu EK vyzvala k prijatiu série opatrení, aby sa vytvorili správne podmienky na rozvoj kultúrnych a tvorivých odvetví. Tieto opatrenia sa zameriavajú na rozvoj zručností, prístup k financovaniu, podporu nových modelov podnikania, rozvoj publika, prístup k medzinárodným
trhom a posilnenie väzieb na ostatné odvetvia.
Podľa Správy o európskej konkurencieschopnosti z roku 2010 a iných zdrojov kultúrne a tvorivé odvetvia predstavujú 3,3 – 4,5 % HDP a zamestnávajú 7 – 8,5 milióna ľudí.5 Dôkazy zozbierané na európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni potvrdili už v roku 2010 hospodársky význam týchto odvetví, ktoré ukázali relatívnu odolnosť v čase hospodárskeho poklesu. Viaceré štúdie potvrdzujú
hospodársky význam týchto odvetví, ktoré v Európe postihnutej hospodárskym úpadkom dosahujú
mieru rastu vyššiu ako priemer. Firmy, ktoré míňajú dvakrát toľko, ako je priemer, na tvorivé vstupy,
majú o 25 % zvýšenú pravdepodobnosť, že inovujú produkty. Medzi ďalšie účinky patrí pozitívny
vplyv na cestovný ruch, módu a odvetvie luxusného tovaru, ako aj tradičné výrobné odvetvia.
EK chce takisto viac podporovať spoluprácu medzi rôznymi politikami, najmä tými, ktoré sa týkajú
kultúry, vzdelávania, priemyslu, hospodárskych záležitostí, cestovného ruchu, miestneho
a regionálneho rozvoja, ako aj územného plánovania. Plánuje takisto mobilizovať finančné prostriedky EÚ na zvýšenie podpory pre odvetvia, najmä prostredníctvom programu Tvorivá Európa s pôvodne
navrhovaným rozpočtom 1,8 miliardy eur na roky 2014 – 2020 a prostredníctvom fondov politiky
súdržnosti.6
Kreatívna ekonomika je dôsledkom synergie ľudskej tvorivosti, mobility, technologickej vyspelosti a
záujmu človeka o humanizáciu spoločnosti; vytvára podmienky pre rastúcu schopnosť prijímať produkty, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti. Faktory a dôsledky kreatívnej ekonomiky nie sú v histórii
novými vzťahmi, ale aktuálne hospodárske, sociálne a spoločenské podmienky zvýrazňujú ich pôsobenie v spoločnosti. Správnymi stimulmi možno dosiahnuť pozitívne dopady kreatívnej ekonomiky na
spoločnosť, keďže možno uviesť, že vplyv kreativity na ekonomiku nie je náhodným javom.
Vo svojom aktuálne poslednom uznesení k podpore kreatívnej ekonomiky Európsky parlament vyzýva členské štáty, aby prijali zodpovedajúce sociálne a fiškálne opatrenia na podporu kreatívnej ekonomiky a na podporu nových obchodných modelov pre kultúrny a kreatívny priemysel (KKP), prispôsobených na európsky trh, čo by umožnilo mobilitu umelcov a ľudí pracujúcich v KKP, ako aj im pomáhalo pri prekonávaní prekážok týkajúcich sa rôznych daňových a sociálnych systémov a jazykových
bariér, a na podporu lepšieho porozumenia medzi krajinami a kultúrami. Vzhľadom na tieto výzvy je
v súčasnosti dôležité zmeniť diskusiu a nazeranie verejnosti a politikov na kultúrne a tvorivé odvetvia,
ukázať, že tieto odvetvia sú tvorcami hodnôt a pracovných miest, ktoré sa zvyčajne nedajú premies-

5

Podľa uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu poskytuje kultúrny
a kreatívny priemysel v EÚ 5 miliónov pracovných miest a predstavuje 2,6 % jej HDP.
6
Z návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Tvorivá Európa COM(2011)0785 – C7-0435/2011 –
2011/0370(COD)), vyplýva návrh dohody, ktorým rozpočet programu bol súčasťou rokovaní o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 –
2020 a bol stanovený vo výške 1 462 miliónov eur v súčasných cenách, pričom dohoda spočíva v nasledovnom:
program sa bude skladať z dvoch čiastkových programov (MEDIA a Kultúra) a z jednej medzisektorovej oblasti, pričom každý čiastkový
program bude mať svoje rozpočtové priority a logá (program MEDIA si ponechá svoje súčasné logo)
bude existovať špecifické prideľovanie rozpočtových prostriedkov: minimálne 56 % na program MEDIA, minimálne 31 % na program Kultúra
a maximálne 13 % na medzisektorovú oblasť – pričom najmenej 4 % sa použije na opatrenia v oblasti nadnárodnej spolupráce a na informačné kancelárie programu Tvorivá Európa
administratívne náklady na realizáciu programu nesmú prekročiť 7 % z celkového rozpočtu programu, so samostatnými stropmi 5 % pre
program MEDIA a 2 % pre program Kultúra
finančný príspevok programu nesmie presiahnuť 80 % nákladov na podporované činnosti
EK môže prijať delegované akty s cieľom doplniť kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele výkonnosti
ročný pracovný program sa prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu v rámci postupu preskúmania.
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tniť, že ich prínos vo forme spoločenskej hodnoty je reálny a že sú to tieto odvetvia, ktoré predstavujú digitálnu budúcnosť Európy.7
Odvetvia kultúry a tvorivej činnosti prispievajú k zachovaniu obrovského kultúrneho, historického
a architektonického dedičstva Európy. Hnuteľné kultúrne dedičstvo je pritom neodmysliteľnou súčasťou ekonomického potenciálu najmä pre rozvoj cestovného ruchu v EÚ a s touto pridanou hodnotou
by sa mali kultúrne a tvorivé odvetvia významne podporovať z budúceho rozpočtu EÚ a na základe
národných a regionálnych programových dokumentov vypracovaných na obdobie rokov 2014 – 2020.
Tvoriví ľudia, výrobky a služby by ako súčasť kultúrnej rozmanitosti EÚ mali tvoriť základ silného jednotného európskeho trhu a dobre rozvinutých regiónov, ako aj miestnych hospodárstiev, kde môžu
prispieť k tvorbe nových ekonomických činností a nových pracovných miest. Členské štáty by mali
prijať zodpovedajúce sociálne a fiškálne opatrenia na podporu tvorivého hospodárstva a nových
podnikateľských modelov pre kultúrny a kreatívny priemysel, prispôsobené európskemu trhu, čo by
umožnilo mobilitu umelcov a ľudí pracujúcich v týchto odvetviach, pomohlo by im to prekonať prekážky súvisiace s rôznymi daňovými a sociálnymi systémami a jazykovými bariérami a podporilo by to
lepšie porozumenie medzi krajinami a kultúrami.
Kultúrny a kreatívny priemysel je jednou z hlavných hybných síl rastu v EÚ; vytvára nové pracovné
miesta, zohráva kľúčovú úlohu v rámci globálnych hodnotových reťazcov a podnecuje inováciu, prináša pridanú hodnotu ako prvok sociálnej súdržnosti a slúži ako účinný nástroj v boji proti súčasnej
recesii. Tieto odvetvia zohrávajú kľúčovú úlohu ako katalyzátory a šíritelia inovácií a ich vplyv sa neobmedzuje iba na oblasť kultúry a tvorivosti, ale zasahuje aj do mnohých odvetví hospodárstva. Tieto
odvetvia ako zástupcovia dynamickej a silnej Európy musia v súčasnosti čeliť mnohým výzvam prameniacim z prechodu na digitalizáciu, z globalizácie, veľkej jazykovej a kultúrnej roztrieštenosti trhov
a ťažkostí v oblasti prístupu k financovaniu.
O význame kreatívneho priemyslu z pohľadu Európskej únie svedčí skutočnosť, že už pred štyrmi
rokmi bol vyhlásený Európsky rok kreativity a inovácií (rok 2009), čím bola zdôraznená dôležitosť
inovácií a požiadavky na podporu kreativity pre budúcnosť Európy.
Prvým uznesením Európskeho parlamentu, ktoré naznačovalo budúci progres a potenciál využiteľnosti kultúrnych odvetví, bolo uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2003 o kultúrnom
priemysle, Ú. v. EÚ C 76 E, 25. 3. 2004, s. 459.
V apríli 2008 prijal Európsky parlament svoje druhé uznesenie8 o kultúrnom priemysle v Európe
(2007/2153(INI)) (2009/C 247 E/06), v ktorom o. i. uvádza, že kultúrny priemysel a spoločenstvo tvorcov rozhodujúcim spôsobom prispievajú k podpore kultúrnej rozmanitosti, k zabezpečeniu výberu zo
strany spotrebiteľa, k väčšej rôznorodosti podnikateľského prostredia, k demokratizácii prístupu ku
kultúre, k posilneniu európskej identity a integrácie, ako aj k podpore dialógu medzi kultúrami; kultúrny priemysel prispieva aj k miestnemu a regionálnemu rozvoju a súdržnosti, pretože priťahuje
investície do cestovného ruchu a vytvára nové kategórie tovarov a služieb miestneho charakteru, a
tým, že vytvára nové pracovné miesta a možnosti hospodárskeho rozvoja, predchádza sociálnej marginalizácii vzdialených alebo znevýhodnených regiónov.
V apríli 2010 predložila EK na verejnú konzultáciu Zelenú knihu o uvoľňovaní potenciálu kultúrneho a
kreatívneho priemyslu,9 ktorej cieľom bolo podnietiť diskusiu o požiadavkách na vytvorenie stimulačného prostredia pre vývoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Základom pre prípravu stimulačných
nástrojov kreatívneho priemyslu boli definície zavedené v Zelenej knihe, zahŕňajúce pod „kultúrny
priemysel“ v kontexte kultúrneho prejavu (podľa Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rôznorodosti kultúrneho prejavu z roku 2005) odvetvia vyrábajúce a distribuujúce tovar alebo služby, ktoré
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2013 k podpore európskych odvetví kultúry a tvorivej činnosti ako zdrojov hospodárskeho rastu a zamestnanosti (2012/2302(INI)).
8
Uznesenie Európskeho parlamentu o kultúrnom priemysle v EÚ (2007/2153(INI)) (2009/C 247 E/06).
9
Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm>
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sa v čase ich vývoja považujú za tovar a služby osobitnej kvality, použitia alebo účelu a stelesňujú
alebo odovzdávajú kultúrny prejav nezávisle od obchodnej hodnoty, ktorú môžu mať. Okrem tradičných umeleckých odvetví ako divadelné umenie, výtvarné umenie a kultúrne dedičstvo zahŕňa aj film
a audiovíziu, televíziu a rozhlas, počítačové hry, nové médiá, hudbu, literatúru a vydavateľskú činnosť. „Kreatívny priemysel“ následne zahŕňa aj odvetvia, ktoré využívajú produkty kultúrneho priemyslu ako vstup, aj keď ich výstupy sú predovšetkým funkčné; patria sem architektúra a dizajn, ktoré
spájajú kreatívne prvky v širšom kontexte, ako aj pododvetvia, napr. grafický dizajn, módne návrhárstvo alebo reklama. V širšej miere, avšak už nad rámec pojmu používaného v Zelenej knihe, patrí do
kreatívneho priemyslu aj odvetvie cestovného ruchu a odvetvie nových technológií vrátane informačných a komunikačných technológií (IKT).
V marci 2011 EK zverejnila vyhodnotenie verejnej konzultácie Zelenej knihy,10 v nadväznosti naň prijal
Európsky parlament uznesenie o uvoľňovaní potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
v ktorom vyzdvihol úlohu kultúrneho a kreatívneho priemyslu ako hnacej sily v Európskej únii a zdôraznil, že je potrebné analyzovať kultúrny a kreatívny priemysel a jeho vplyv na európske hospodárstvo a určiť, definovať a opísať jeho jednotlivé odvetvia s cieľom zohľadniť každú zvláštnosť, lepšie
pochopiť ich ciele a problémy a zaviesť účinnejšie opatrenia. EK bola poverená vymedziť kultúrny a
kreatívny priemysel s cieľom preskúmať do hĺbky jeho vplyv na dlhodobý rast a medzinárodnú konkurencieschopnosť a podporiť väčšie uznanie osobitných znakov tohto sektora. EK bola tiež vyzvaná,
aby pokračovala vo svojom úsilí podporovať, presadzovať a uľahčovať rozvoj rámca kultúry a kreativity tým, že bude podporovať prepracovanejší systém spolupráce medzi členskými štátmi a inštitúciami
EÚ na základe výmeny skúseností z osvedčených postupov; odporúča, aby v súlade so zásadou subsidiarity EK začlenila miestne a regionálne orgány do procesu, ktorý bude nasledovať po vyhodnotení Zelenej knihy. Členské štáty boli vyzvané, aby sa pevne zaviazali k záchrane a podpore vlastného kultúrneho
dedičstva. Významnou skutočnosťou pre ďalšie formovanie nástrojov bolo formulovanie podmienky
rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu prostredníctvom spolupodieľania sa verejných a súkromných investíciách. Európsky parlament požiadal zároveň EK, aby s ohľadom na stále vzrastajúci význam
kultúrneho a kreatívneho priemyslu a s cieľom posilniť toto odvetvie, ktoré má strategický význam pre
dosiahnutie cieľov Stratégie Európa 2020, prikročila k vypracovaniu Bielej knihy.11
Stanoviská výborov pre medzinárodný obchod, pre zamestnanosť a sociálne veci, pre priemysel, výskum a energetiku, pre regionálny rozvoj, ako aj Výboru pre právne veci, ktoré boli vypracované
v roku 2011 k uzneseniu o uvoľňovaní potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, kompletizujú
poznatky z doterajších diskusií o kreatívnom priemysle na európskej úrovni vrátane verejnej diskusie
k Zelenej knihe a navrhovali komplex opatrení na zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:
Vzdelávanie, odborná príprava a informovanosť, Pracovné podmienky a podnikanie, Postavenie
umelcov, Umelecké remeslá, Šírenie a obeh diel v digitálnom veku, Vnútorný trh s kultúrnym
a kreatívnym obsahom, Práva duševného vlastníctva, Financovanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu, Miestna a regionálna spolupráca, Európske hlavné mesto kultúry, Móda a cestovný ruch a
Medzinárodné vzťahy a obchod.
Na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj12 k podpore
európskych odvetví kultúry a tvorivej činnosti ako zdrojov hospodárskeho rastu a zamestnanosti,
podľa ktorých tvorivé a kultúrne odvetvia (napr. architektúra, umelecké remeslá, kultúrne dedičstvo,
dizajn, festivaly, kino, televízia a rozhlas, hudba, výtvarné umenie, divadelné umenie, archívy
a knižnice, vydavateľská činnosť) zohrávajú kľúčovú úlohu ako katalyzátory a šíritelia inovácií a ich
vplyv sa neobmedzuje iba na oblasť kultúry a tvorivosti, ale zasahujú aj do mnohých odvetví hospodárstva, reagoval Európsky parlament 12. septembra 2013 prijatím uznesenia k podpore európskych
odvetví kultúry a tvorivej činnosti ako zdrojov hospodárskeho rastu a zamestnanosti (2012/2302(INI).
10

Analysis of the consultation launched by the Green Paper on "Unlocking the potential of cultural and creative industries", Commission
staff working document, Brusel, 24 March 2011.
11
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o uvoľňovaní potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (2010/2156(INI)).
12
A7-0248/2013.
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Toto uznesenie možno považovať aktuálne za generalizovanie dôvodov podpory kreatívnej ekonomiky vrátane pomenovania nástrojov a opatrení, na ktoré je nevyhnutné sa zamerať, a to tak činnosťou
EK, ako aj jednotlivých členských štátov, ak má byť potenciál kreatívneho priemyslu naozaj využívaný.
Význam kreatívnej ekonomiky v nadväznosti na politiku EÚ
-

Zohráva kľúčovú úlohu v hospodárskom rozvoji a sociálnom rozvoji EÚ a v plnej miere sa začleňuje do stratégie Európa 2020 v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárstva tým, že kultúrne a tvorivé odvetvia podporujú šírenie inovácií v ostatných odvetviach.
- Kultúrne a tvorivé odvetvia výrazne prispievajú k podpore sociálnej súdržnosti, tvorivosti, ako
aj kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v rámci EÚ, k rastu a zamestnanosti.
- Strategický význam pre rozvoj spoločnosti spočíva v skutočnosti, že odvetvie kultúry je odvetvím, ktoré najmenej pocítilo dôsledky hospodárskej krízy.
- Európska kultúrna a tvorivá produkcia má výrazný ekonomický vplyv v mnohých odvetviach,
ako je cestovný ruch, maloobchod, digitálne technológie atď.
- Festivaly v Európe poskytujú príležitosť na podporu európskej kultúrnej produkcie a na
územnej úrovni vytvárajú kultúrnu, sociálnu a hospodársku hodnotu a hodnotu z hľadiska
cestovného ruchu.
- Kultúrne a tvorivé odvetvia predstavujú najmä MSP, ktoré tvoria chrbtovú kosť hospodárstva EÚ.
- Kultúrne a tvorivé odvetvia podliehajú dynamickej transformácii a umožňujú vytváranie
zoskupení, ktoré podporujú pokrok a vývoj miest a regiónov.
- Konsolidácia postavenia zamestnancov v kultúrnych a tvorivých odvetviach prispieva
k štruktúrovaniu, životaschopnosti a vierohodnosti hospodárskej činnosti a ku konsolidácii
zamestnanosti.
- Dôležitým prvkom stratégií územného rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni pre dosiahnutie cieľov sociálnej súdržnosti a hospodárskeho rozmachu sú práve kultúrne a tvorivé odvetvia.
- Prechod do digitálneho veku je príležitosťou pre kultúrne a tvorivé odvetvia, keďže sa objavia
nové požiadavky a služby, vrátane on-line prístupu ku kultúrnym dielam, ktoré budú viesť
k rozvoju nových hospodárskych modelov a k podpore týchto modelov prostredníctvom stabilného právneho rámca, ktorý by podporoval investície do kultúrnych a tvorivých odvetví.
- Medzisektorový charakter kultúrneho a kreatívneho priemyslu vytvára atraktívny komunikačný nástroj a jeho globálny význam nielen pre svetové hospodárstvo, ale aj pre udržateľný,
inteligentný a inkluzívny rast, inovácie, podnikanie, sociálnu súdržnosť a spoločenský rozvoj;
pričom tieto odvetvia majú bohatý miestny a regionálny potenciál rastu, ktorý predstavuje
nové príležitosti pre podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle, a teda aj pre zamestnanosť v oblasti kultúry.
Podmienky potrebné na rozvoj kultúrnych a tvorivých odvetví (odvetví kreatívneho priemyslu)
1. Nevyhnutnosť aktuálnych a spoľahlivých štatistík o kultúrnych a tvorivých odvetviach, najmä pokiaľ ide o ich skutočnú situáciu, ich osobitné črty, a to aj z hľadiska postavenia, o ich potenciál
z hľadiska tvorby pracovných miest a rastu a ich hospodársky vplyv na iné sektory, aby bolo možné rozhodnúť sa pre najvhodnejšie opatrenia politiky v záujme účinnej podpory týchto odvetví.
2. Podpora výskumu založeného na inováciách s cieľom expanzie na nové trhy prostredníctvom
inovatívnych, nápaditých produktov.
3. Podpora a presadzovanie vytvárania synergií s inými odvetviami sú kľúčové pre podporu hospodárskeho rastu; napr. úloha kultúrneho cestovného ruchu pri vytváraní bohatstva, a to
formou oboznamovania s kultúrnym dedičstvom a formou účasti na kultúrnych podujatiach,
ako sú festivaly, ako aj cestovanie spojené so štúdiom jazykov.
4. Podpora vzájomnej výmeny poznatkov a presun zručností a znalostí nevyhnutných pre spoluprácu medzi tvorivými podnikmi prostredníctvom zoskupení pre konkurencieschopnosť, ini-
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ciatív pre excelentnosť a vytvárania sietí, a tým vytvorenie spoločnej kultúry pre kultúrne
a tvorivé odvetvia a povzbudzovanie rôznych sektorov k spolupráci s cieľom účinnejšie riešiť
nové hospodárske a spoločenské problémy.
5. Osobitná podpora pre malé a stredné podniky, ktoré tvoria väčšinu podnikov v kultúrnych
a tvorivých odvetviach.
6. Kultúrny a kreatívny priemysel by sa mal stať súčasťou sociálno-ekonomických stratégií EÚ
a jednotlivých štátov, a to vrátane hlbšej koordinácie rôznych politík vrátane politík v oblasti
priemyslu, vzdelávania, inovácií, cestovného ruchu a regionálneho, mestského, miestneho
a územného rozvoja.
Pracovné podmienky profesionálnych pracovníkov v kultúrnych a tvorivých odvetviach
1. Profesionálnym pracovníkom v kultúrnych a tvorivých odvetviach zaručiť sociálny štatút, aby
tak mohli využívať primerané pracovné podmienky a primerané opatrenia týkajúce sa daňového režimu, práva na prácu, práva na sociálne zabezpečenie a dodržiavanie autorských práv
s cieľom zlepšiť ich mobilitu v rámci EÚ.
2. Prijať opatrenia na spravodlivé financovanie a odmeňovanie nezávislých umelcov; zlepšenie
koordinácie medzi jednotlivými európskymi systémami sociálneho zabezpečenia pre umelcov
/ tvorivých ľudí vzhľadom na vysokú úroveň ich mobility.
3. Posilniť spoluprácu medzi subjektmi v oblasti odbornej prípravy a podnikmi v kultúrnych
a tvorivých odvetviach, aby sa zohľadňovali zmeny v oblasti zamestnanosti a potreby, pokiaľ ide
o osobitné zručnosti, a podporiť tým výmenu informácií a vytváranie zmiešaných zručností.
Vzdelávanie a odborná príprava v kreatívnych odboroch
1. Potreba zabezpečenia kultúrneho a umeleckého vzdelávania od útleho veku, aby sa rozvíjalo
vlastné chápanie umenia a kultúry, možnosť vyjadrovania sa a povedomia o rozmanitosti kultúr.
2. V rámci odbornej prípravy v kultúrnych, umeleckých a tvorivých odboroch je potrebné vyučovať aj zručnosti, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre založenie podniku v kultúrnych a
tvorivých odvetviach.
3. Posilniť príťažlivosť a povesť remeselnej, umeleckej a kultúrnej odbornej prípravy medzi
žiakmi a študentmi, rodičmi školopovinných detí a inštitúciami a poskytovať pravdivé informácie o príležitostiach a vytváraní bohatstva, a to aj zriadením monitorovacieho strediska
alebo databázy.
4. Nevyhnutnosť zachovania a podpory remeselných podnikov spojených s kultúrnymi
a tvorivými odvetviami.
5. Posilniť vzťahy medzi subjektmi v oblasti vzdelávacieho systému (vrátane univerzít), výskumnými strediskami, organizáciami odbornej prípravy a podnikmi v kultúrnych a tvorivých odvetviach (vrátane MSP), a to s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť týchto odvetví bohatých
na pracovné miesta, vytvárať viac inkluzívnych medzisektorových a interdisciplinárnych synergií, najmä prostredníctvom vytvárania platformy výmeny, znalostných aliancií, aliancií pre
sektorové zručnosti a partnerstiev, pomáhať účastníkom uvažovať a konať tak, aby sa dosiahol kolektívny úspech, zvýšiť hodnotu ľudského kapitálu, zabezpečiť lepšie znalosti jednotlivých subjektov, určiť osobitné zručnosti, zlepšiť chápanie vývoja v oblasti zamestnania
a zručností, ako aj podporovať podnikateľského ducha.
6. Podporovať prístup a vzdelávanie v oblasti kultúry a mediálnej gramotnosti od útleho veku
a počas celého života s cieľom umožniť rozmach tvorivosti a odhaliť talenty, ako aj odovzdávať zmysel pre kultúru.
7. Kultúrne a umelecké vzdelávanie je nevyhnutným predpokladom pre rovnaké príležitosti, demokratizáciu prístupu ku kultúre a sociálnu súdržnosť ako prostriedok individuálneho a kolektívneho
prejavu a dialógu a ako spôsob podpory vzájomného porozumenia vrátane umožnenia školopovinným deťom rozvíjať ich umelecké schopnosti, stretávať sa s umelcami, možnosť prístupu k
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umeleckým diela a návštev kultúrnych podujatí a kultúrne hodnotných miest.
8. Nevyhnutná potreba podpory kreatívnosti mladých tvorcov a podpora účasti verejnosti na
tvorbe kultúry.
Podpora kreatívnej ekonomiky a financovanie kultúrnych a tvorivých odvetví
1. Je dôležité zabezpečiť, aby kultúrne a tvorivé odvetvia mali prístup ku stabilným spôsobom
financovania, prispôsobeným ich potrebám.
2. Umožniť a zabezpečiť primerané programy financovania kultúrnych a tvorivých odvetví, najmä MSP, a poskytovať im účinné nástroje na realizáciu; zachovať a posilniť vládne politiky
podporujúce kultúrne a tvorivé odvetvia, čím sa zaistí životaschopnosť vysokokvalitnej nezávislej tvorivej práce v budúcnosti.
3. Využívať nové možnosti, ako sú kolektívne financovanie a kolektívne investovanie.
4. Podporovať európske financovanie kultúrnych a tvorivých odvetví vrátane presadzovania
ambiciózneho a významného rozpočtu na kultúru vrátane ďalšieho neznižovania rozpočtu,
ktorý pre program Tvorivá Európa vyčlenila EK.
5. Rozvoj konzultačných a poradenských služieb týkajúcich sa financovania a riadenia podnikov
s cieľom pomôcť MSP a mikropodnikom v ovládaní nástrojov potrebných na dobrú správu
a riadenie podnikov, aby sa zlepšila tvorba, výroba, podpora a distribúcia kultúrnych statkov
a služieb.
6. Zlepšovanie zručností a uľahčovanie podmienok na vypracúvanie plánov financovania
v oblasti realizácie projektov, a to prostredníctvom odborného vzdelávania a zriadením príslušných štruktúr vrátane zvyšovania znalostí o špecifických charakteristikách kultúrnych
a tvorivých odvetví v rámci finančných inštitúcií s cieľom zlepšiť ich prístup k súkromným
zdrojom financovania.
7. Realizácia pôžičiek v rámci programov Tvorivá Európa, COSME a Horizont 2020, keďže tieto
nástroje ponúkajú viac možností financovania v rámci kultúrnych a tvorivých odvetví.
8. Uprednostňovanie zmiešaných foriem financovania, ako sú verejno-súkromné partnerstvá,
ktoré podliehajú požiadavkám transparentnosti a nenarúšajú potrebné verejné financovanie,
a to tým, že zavedú systémy úverových záruk pre malé organizácie a preskúmajú alternatívne
možnosti financovania, napr. kolektívne financovanie.
9. Nevyhnutnosť priaznivejšieho regulačného rámca, najmä vytvorením priaznivého podnikateľského prostredia pre MSP v kultúrnych a tvorivých odvetviach prostredníctvom zníženia ich
administratívnych a regulačných záťaží.
10. Je potrebné, aby sa pre veľké množstvo malých a stredných podnikov vytvorili vhodné daňové pravidlá s cieľom podporiť ich rast a zabrániť ich zániku.
Možnosti a výzvy digitalizácie, globalizácie a prístupu na medzinárodné trhy v oblasti rozvoja kreatívnej ekonomiky
1. Digitálne a on-line nástroje a platformy ponúkajú bezprecedentné možnosti rozvoja nových
podnikateľských modelov pre kultúrne a tvorivé odvetvia, možnosti prilákať nových spotrebiteľov a rozšíriť svoj trh.
2. Digitálny vek umožňuje zabezpečovať primerané odmeňovanie všetkých kategórií vlastníkov
práv a spotrebiteľom zabezpečuje jednoduchý prístup k rozmanitému, legálnemu obsahu
a skutočný výber v oblasti jazykovej a kultúrnej rozmanitosti je zásadnou podmienkou konkurencieschopnosti tvorivých a kultúrnych odvetví.
3. Ochrana práv duševného vlastníctva by nemala ohrozovať neutrálnosť internetu, pre podporu investícií je však potrebné zabezpečiť stabilný ekosystém využívania inovatívnych digitálnych služieb.
4. Využívanie potenciálu kultúrnych a tvorivých odvetví v oblasti medzinárodnej spolupráce
a vývozu vrátane pritiahnutia tvorivých talentov.
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5.
6.

Význam KKP pri šírení európskej kultúry, pri zvyšovaní jej atraktívnosti a pri jej propagácii.
Význam kultúrnej diplomacie vrátane podpory celosvetovej konkurencieschopnosti svojich
kultúrnych a tvorivých odvetví.
Význam miestneho a regionálneho rozvoja pre kreatívnu ekonomiku
1. Význam územných politík v oblasti kultúry a tvorivosti, a teda kľúčovej úlohy miestnych, regionálnych a makroregionálnych orgánov v oblasti propagácie a podpory kultúrnych a tvorivých
odvetví, a to pri náležitom zohľadnení ľudovej kultúry a prostredníctvom primeraných nástrojov a vhodných spôsobov financovania.
2. Význam iniciatív verejnej správy na vytvorenie štruktúr regionálnej podnikateľskej podpory
kreatívneho priemyslu, a to aj prostredníctvom projektov financovaných z fondov EÚ.
3. Význam kultúry pre hospodárske a sociálne znovuoživenie miest a revitalizáciu mestských oblastí prostredníctvom modernizácie kultúrnej infraštruktúry, ktorá prináša aj sociálne
a ekonomické prínosy.
4. S cieľom dosiahnutia miestnej a regionálnej správy kultúry podporovať územnú dynamiku
spájajúcu dotknuté subjekty (umelcov, miestne orgány, zástupcov profesionálov atď.).
5. Nevyhnutnosť zhromažďovania štatistických údajov na všetkých úrovniach vrátane regionálnej a miestnej úrovne.
6. Kultúrne a tvorivé odvetvia, najmä MSP, predstavujú dôležitú hybnú silu pre rast a rozvoj na
miestnej, regionálnej a cezhraničnej úrovni (členských štátov) najmä propagáciou kultúrneho
dedičstva, cestovného ruchu a centier excelentnosti, zvyšovaním príťažlivosti území, pričom
sa osobitná pozornosť venuje regiónom s bohatým kultúrnym dedičstvom, podporovaním
reštrukturalizácie sociálno-ekonomického systému, vzniku nových činností a vytvárania stabilných a udržateľných pracovných miest, pretože mestá a regióny s bohatým kultúrnym sektorom sú pre turistov osobitne príťažlivé.
V nadväznosti na ďalšie aktivity na európskej úrovni Európsky parlament žiada Komisiu:
- Naďalej vypracúvať štúdie a zhromažďovať údaje o hospodárskej a sociálnej úlohe kultúrnych
a tvorivých odvetví, najmä ako primárneho prvku v rôznych hospodárskych odvetviach.
- Na základe existujúcej platformy pre potenciál kultúrneho a kreatívneho priemyslu zvolať
rozšírené fórum, ktoré by zahŕňalo subjekty týchto odvetví, a to s cieľom vypracovať konkrétne riešenia a prevziať tak aktívnu úlohu pri vytváraní strednodobého a dlhodobého štruktúrovaného politického programu.
- Zriadiť monitorovacie stredisko alebo databázu pre kultúrne a tvorivé odvetvia a vypracovať
podmienky hodnotenia nemateriálnej tvorby, najmä prostredníctvom observatória alebo databázy, a zvážiť zriadenie kultúrnej investičnej banky.
- Prijať opatrenia na harmonizáciu predpisov týkajúcich sa kultúrnych a tvorivých odvetví
a postupov v EÚ.
- Pracovníkom v kultúrnych a tvorivých odvetviach umožniť prístup k zdravotnému poisteniu
a (dobrovoľnému) poisteniu pre prípad nezamestnanosti, ako aj k systémom zamestnaneckého a osobného dôchodkového poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby za prijateľných podmienok, ako aj k minimálnym normám sociálneho zabezpečenia a ku kolektívnym
dohodám v kultúrnych a tvorivých odvetviach, a to aj prostredníctvom podmienenia verejnej
podpory dodržiavaním takýchto noriem.
- Uznať osobitný charakter excelentných remesiel, ktoré sú skutočnými zdrojmi európskej zamestnanosti, založenými na štyroch kritériách spoločných pre všetky vysokokvalitné kultúrne
a tvorivé odvetvia: inovácia a tvorivosť, excelentnosť a estetizmus, know-how a technológia,
ako aj vzdelávanie počas celej kariéry a podpora znalostí.
- Vytvárať znalostné aliancie medzi subjektmi vysokoškolského vzdelávania a podnikmi v oblasti
kultúrnych a tvorivých odvetví a aliancie pre sektorové zručnosti medzi subjektmi odborného
vzdelávania a odbornej prípravy a podnikmi v oblasti kultúrnych a tvorivých odvetví.
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Zvážiť zriadenie európskeho zoznamu odborných znalostí s cieľom zachovať a podporovať ich.
Harmonizovať dane a najmä vyriešiť rozdiely v zdaňovaní kultúrnych produktov medzi členskými štátmi.
- Zabezpečiť ambicióznu úroveň financovania v oblasti nového programu MEDIA v rámci VFR
(2014 – 2020).
- V oblasti dodržiavania práv duševného vlastníctva rozvíjať regulačný rámec prispôsobený
osobitostiam jednotlivých odvetví a harmonizovať a zreformovať rámec autorských práv
s cieľom zlepšiť prístup k obsahu a posilniť pozíciu a možnosti tvorcov a lepšie rozdeliť zodpovednosť v rámci celého reťazca digitálnej hodnoty.
- Navrhnúť vhodné nástroje pre kultúrne a tvorivé odvetvia s cieľom umožniť vývoz na medzinárodné trhy za vhodných podmienok a prostredníctvom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť propagovať kultúrne a tvorivé odvetvia EÚ.
- Podporovať tímové vzdelávanie v rámci komunálnej administratívy s cieľom podporovať výmenu najlepších postupov medzi miestnymi politikmi.
Z odporúčaní Európskeho parlamentu vo vzťahu k členským štátom možno uviesť:
- Je zásadne dôležité, aby členské štáty a miestne orgány podporovali umeleckú tvorbu a podporovali a uznávali zviditeľňovanie kultúrnych a tvorivých odvetví, ktoré robia Európu výnimočnou z kultúrneho hľadiska.
- Trvať na rozhodujúcom význame kultúrnych a tvorivých odvetví v oblasti inovácií s cieľom vytvárať prepojenia medzi sektormi, zabezpečovať vplyv aglomerácií a zoskupení a poskytovať
nové príležitosti na investovanie a zamestnanosť.
- Vytvárať priestor na spoločný dialóg a výmenu medzi jednotlivými aktérmi v rámci kultúrnych
a tvorivých odvetví, aby bolo možné vytvárať nové prepojenia medzi aktérmi a aby sa umožnil presun zručností a znalostí z iných odvetví hospodárstva, ako aj do týchto odvetví.
- Vytvárať územnú bázu pre výmenu zručností medzi odvetviami prostredníctvom vytvorenia
zoskupení a optimalizovať výmenu s cieľom prilákať investorov, a tak umožniť rôznym kultúrnym a tvorivým podnikom (mikropodnikom, MSP, MVO a kultúrnym inštitúciám) pokračovať
v podporovaní rastu a vytváraní pracovných miest.
- Prispôsobiť systémy sociálneho zabezpečenia svetu tvorivej činnosti, najmä v digitálnom sektore, pričom by primerane zohľadnili skutočnosť, že ľudia v tvorivých profesiách musia často
striedať postavenie zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby alebo vykonávať oba
druhy činnosti súčasne.
- Zlepšiť systémy vzdelávania, odbornej prípravy a kvalifikácie a umožniť študentom v kultúrnych
a umeleckých odboroch nadobudnúť úplné vzdelanie zohľadňujúce potreby súčasného profesionálneho sveta s cieľom viac priblížiť podnikateľskú a vzdelávaciu sféru a zabezpečiť účinnú
realizáciu vo všetkých členských štátoch; domnieva sa, že v rámci kurzov zameraných na IT by
sa dostatočná pozornosť mala venovať príležitostiam v sektore on-line obsahu (napr. hier).
- Vzájomne uznávať odbory, odborné kvalifikácie a diplomy súvisiace so štúdiom kultúrnych
a umeleckých odborov a vyvíjať programy odbornej prípravy zamerané na kultúrne, umelecké a tvorivé znalosti.
- Vo svojich sociálnych a hospodárskych politikách naliehavo zvážiť primeranú podporu
a financovanie kultúrnych a tvorivých odvetví.
- Hľadať alternatívne spôsoby financovania kultúrnych a tvorivých odvetví; napr. formou sponzorstva/partnerstiev, ktoré by mohlo byť schodnou alternatívnou možnosťou.
- Upozorňuje, že štrukturálne fondy poskytujú veľké možnosti z hľadiska financovania kultúry,
tvorivosti a inovácií v rámci EÚ, pretože investície v oblasti kultúry môžu byť financované
v rámci všetkých troch cieľov politiky súdržnosti, a to konvergencie, regionálnej konkurencieschopnosti aj zamestnanosti.
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-

Upozorňuje, že návrh znížiť financovanie v rámci nástroja Spájame Európu o 8,2 miliardy eur
v budúcom viacročnom finančnom rozpočte (VFR) bude mať negatívny vplyv na podporu rozvoja širokopásmovej infraštruktúry, a teda aj na rozvoj on-line obchodných modelov pre kultúrne a tvorivé odvetvia.
- Upozorňuje na využívanie súčasných aj budúcich nástrojov a programov, ako sú MEDIA alebo
záručný mechanizmus v rámci programu Tvorivá Európa, a prijatie osobitných opatrení na
uľahčenie prístupu subjektov kultúrnych a tvorivých odvetví k financovaniu prostredníctvom
týchto nástrojov, a to s osobitným dôrazom na maximálne efektívne využívanie digitalizovania platforiem na zjednodušenie postupov predkladania, posudzovania a riadenia a na minimalizáciu administratívnej záťaže.
- Miestne a regionálne orgány by mali v súlade so zásadou subsidiarity začleňovať kultúrne
a tvorivé odvetvia do svojich strednodobých a dlhodobých hospodárskych stratégií.
- Využívať skrytý hospodársky potenciál tvorivých odvetví s cieľom zlepšiť kvalitu života
v mestách a regiónoch.
- Finančné prostriedky v rámci ESF a EFRR by sa mali využiť tak, aby pomohli posilniť kultúrny
a kreatívny priemysel, ako aj inštitucionálne a administratívne kapacity pre prácu s nimi na
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, čo môže zvýšiť hospodárske príjmy z odvetví kultúry a tvorivej činnosti a sociálny, vzdelávací a kultúrny prínos z nich vrátane najvzdialenejších
regiónov, v ktorých je zložitejšie založiť a rozvíjať podniky v oblasti kultúry a tvorivej činnosti.
V auguste 2012 Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie projektov EAC/10/2012 s názvom
Pilotný projekt v oblasti ekonómie kultúrnej rozmanitosti.13 Cieľom pilotného projektu je testovať inovatívne prístupy k práci s kultúrnym obsahom v oblasti inovácie a digitálneho zdieľania a distribúcie a
prispieť tým ku skúmaniu nových obchodných modelov rešpektujúcich kultúrnu diverzitu v oblasti výroby a distribučného reťazca. Pilotný projekt by mal konkrétne vyzdvihovať a propagovať desať až pätnásť myšlienok umožňujúcich inovačné využitie technológií založených na IKT na financovanie, výrobu,
sprístupnenie alebo šírenie kultúrneho obsahu alebo získavanie hodnoty z neho. Od projektu sa očakáva, že prinesie prehľad výziev a riešení, ktoré priamo podporujú odvetvia kreatívneho priemyslu.
Definícia kreatívneho priemyslu, resp. definičný rámec používaný EK, je uvedený v štúdii Ekonomika
kultúry z roku 2006 (KEA), pričom podľa tejto definície sa celá oblasť delí na kultúrny sektor a kreatívny sektor. Do kultúrneho sektora patrí oblasť tradičného umenia (výtvarné a divadelné umenie,
kultúrne dedičstvo) a oblasť kultúrneho priemyslu (film, audiovízia, televízne a rozhlasové vysielanie,
počítačové hry, hudba, vydavateľská činnosť). Do kreatívneho sektora patrí kreatívny priemysel (dizajn, architektúra a reklama) a príbuzné oblasti (napr. vývoj softvéru, výroba hardvéru – PC, prehrávače, telefóny).

13

Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/open-call-eac-10-2012_en.htm>
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Tabuľka 1: Definícia kreatívneho priemyslu EK
KULTÚRNY SEKTOR
OKRUHY

ODVETVIA

PODODVETVIA

Kľúčové
odvetvia
umenia

Výtvarné
(vizuálne)
umenie

Remeslá, maľba,
sochárstvo,
fotografia

Výkonní umelci

Divadlo, tanec,
cirkus, festivaly

Kultúrne
dedičstvo

Múzeá, knižnice,
archeologické
náleziská, archívy

Okruh 1:
Kultúrny
priemysel

Film a video

CHARAKTERISTIKA
- Nepriemyselné aktivity.
- Výstupy sú prototypy a potenciálne autorské
diela (t. j. tieto diela majú vysoký vstup kreativity, vďaka ktorému by mohli byť považované za
autorské, avšak nie sú za také systematicky
označované, napr. výsledky remeselnej činnosti).

- Aktivity priemyslu zamerané na masovú
reprodukciu.

TV a rozhlasové
vysielanie

- Výstupy sú založené na autorskom práve.

Videohry
Hudba

Trh hudobných vydavateľstiev, živé prevedenia hudby,
príjmy OKS
z hudobného sektora

Knihy a tlač

Knižné vydavateľstvo,
časopisy a tlač

KREATÍVNY SEKTOR
OKRUHY

ODVETVIA

PODODVETVIA

Okruh 2:

Dizajn

Módny dizajn,
grafický dizajn,
interiérový dizajn,
priemyselný dizajn

Kreatívny
priemysel
a aktivity
Architektúra
Reklama
Okruh 3:
Súvisiaci
priemysel

Výroba PC, MP3
prehrávačov,
priemysel mobilných telefónov
atď.

CHARAKTERISTIKA
- Aktivity nie sú nevyhnutne priemyselného
charakteru a môže ísť o prototypy.
- Aj keď sú výstupy založené na autorskom práve, môžu zahŕňať aj iné vstupy z oblasti práva
duševného vlastníctva (napr. ochranné známky).
- Využitie kreativity (kreatívnych zručností
a kreatívnych profesionálov z oblasti umenia) je podstatné pre výkon týchto neumeleckých sektorov.
- Táto kategória je široká a nie je ju možné vymedziť na základe jednoznačných kritérií.
- Zahŕňa mnoho ďalších hospodárskych sektorov, ktoré sú závislé od predchádzajúcich „okruhov“, ako napr. IKT sektor.

Zdroj: The Economy of Culture (2006) KEA, MKW, Turun Kauppakorkeakoulu.
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I.3

ZAHRANIČNÉ SKÚSENOSTI

Koncept kreatívneho priemyslu bol ako prvý zahrnutý do politík a oficiálnych dokumentov v anglicky
hovoriacich krajinách, v ktorých táto myšlienka zároveň vznikla a odkiaľ sa šíri, už v deväťdesiatych
rokoch. Tento výraz sa okrem kultúrnych politík začal vyskytovať v oficiálnych dokumentoch príbuzných odvetví, napr. v politikách hospodárstva, regionálneho a mestského rozvoja, zamestnanosti atď.
Čoskoro sa objavili prvé prehľadové štúdie, ktorých cieľom bolo postihnúť vlastnosti a danosti tohto
novo identifikovaného sektora. Najväčšia pozornosť bola venovaná dynamickým indexom, údajom,
ktoré vyjadrovali vplyv kreatívnych odvetví na zmeny makroekonomických ukazovateľov (napr. národný a domáci produkt, zahraničný obchod, zamestnanosť atď.).
Systematické mapovanie kreatívneho priemyslu nebolo nikde vykonané v takom rozsahu, s takou
frekvenciou a na takej komplexnej úrovni ako vo Veľkej Británii. Koncept kreatívneho priemyslu sa
čoskoro začal objavovať v politických dokumentoch a následne možno zaznamenať prvé štatistiky. V
ostatných krajinách je však medzi politickou rétorikou a skutočnými výsledkami priepastnejší rozdiel.
V niektorých krajinách dokonca nebolo doteraz zaznamenané žiadne reálne úsilie o zmapovanie veľkosti a potenciálu kreatívneho sektora.
Severské krajiny a Holandsko boli medzi prvými krajinami, ktoré tento koncept aplikovali. Vo východnej a strednej Európe sa táto myšlienka šírila predovšetkým vďaka činnosti Britskej rady vrátane
spustenia prvých mapovacích projektov. Zároveň s týmito aktivitami sa často propaguje i súvisiaci
koncept kreatívneho mesta a v pobaltských štátoch je do mapovania Britská rada aktívne zapojená
dodnes.
Na scénu mapovania kreatívneho sektora vstúpilo i niekoľko medzinárodných organizácií. OECD v
roku 2003 vydala štúdiu pod názvom International Measurement of the Economic and Social Importance of Culture zameranú predovšetkým na anglicky hovoriace prostredie.
V tom istom roku vydala WIPO (World Intellectual Property Organization) Guide on Surveying the
Economic Contribution of the Copyright-Based Industries, v ktorej aplikovala vlastnú metodológiu.
Podľa tejto metodológie niekoľko krajín založilo vlastné databázy štatistík. V Bulharsku bol prvý prieskum kreatívneho sektora vykonaný v roku 2005. Podľa jeho výsledkov tvoril kreatívny sektor 4,5 %
hrubej produkcie a 3,4 % hrubej pridanej hodnoty. Čo sa týka zamestnanosti, autorský priemysel /
copyrightový priemysel zamestnáva cca 105 000 ľudí, t. j. predstavuje 4,3 % zamestnanosti. Za trojročné obdobie zamestnanosť v tomto sektore rástla viac ako trikrát rýchlejšie ako národný priemer –
celkové tempo rastu bolo 13,3 %, pričom národný priemer je 3,5 %. Metodológiu WIPO použilo
i Maďarsko. Tu sa hrubá pridaná hodnota odhadovala na 7,4 % v roku 2006. Táto hodnota sa zaradila
medzi najvyššie na svete. Zamestnanosť bola podobne vysoká s hodnotou 7 %.
UNCTAD, Konferencia OSN pre obchod a rozvoj, zaradila kreatívny priemysel medzi svoje kľúčové
aktivity v rozvojových krajinách. Globálne správy UNCTAD zahŕňajú i dáta z európskych krajín. Správa
Creative Economy Report 2008 obsahuje tabuľku založenú na údajoch z roku 2003 a týka sa percentuálneho podielu európskeho kultúrneho a kreatívneho sektora na národných hospodárstvach jednotlivých európskych krajín, jej grafické znázornenie je nasledovné.
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Graf 1: Podiel kreatívneho priemyslu vo vybraných krajinách
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Zdroj: Creative Economy Report 2008, UNCTAD.

Kreatívny sektor zaradili do svojej agendy všetky tri hlavné inštitúcie EÚ. Európsky parlament
a Európska rada sa kreatívnym sektorom zaoberali na niekoľkých zasadaniach. Direktoriát Európskej
komisie pre kultúru tejto otázke venoval zvláštnu pozornosť. Štúdia The Impact of Culture on Creativity, ktorú direktoriát nechal vypracovať, sa od svojho vydania v roku 2009 cituje mimoriadne často.
Tento dokument však neprináša žiadnu podrobnú štatistiku s údajmi o východnej a strednej Európe.
Táto oblasť však figuruje v publikácii vydanej Európskym strediskom pre monitorovanie klastrov
v roku 2011 s názvom Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries. Miera zamestnanosti je
tu porovnávaná podľa klasifikácie Eurostatu NACE. Nie je prekvapením, že regióny v okolí Prahy, Bratislavy a Budapešti vykazujú najvyššiu koncentráciu kreativity v strednej a východnej Európe.
Napriek zvýšenej pozornosti však existuje len málo štúdií o detailnej skladbe kreatívneho sektora.
V tomto ohľade je veľmi dôležitý vzťah medzi tradičným kreatívnym priemyslom a novými kreatívnymi odvetviami. Údaje z Nemecka v tejto otázke poskytujú návod. Nasledujúce diagramy boli vytvorené na základe údajov z prieskumu Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung.
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Graf 2: Štruktúra predaja v kreatívnom sektore, Nemecko
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Zdroj: Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung, 2009.

Graf 3: Štruktúra zamestnanosti v kreatívnom sektore, Nemecko
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Zdroj: Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung, 2009.

Nemecké skúsenosti s rozvojom kreatívneho priemyslu ilustruje aj prípad Porúria – v minulosti silno
industrializovanej oblasti, kde sa v posledných desaťročiach, po úpadku časti tradičného ťažkého
priemyslu, stáva kreatívny sektor motorom hospodárskeho rastu. Prípadovú štúdiu RUHR 2010 rozoberáme podrobnejšie v prílohe dokumentu.
Jednou z prvých krajín postkomunistickej strednej a východnej Európy, ktorá prijala komplexnú stratégiu rozvoja kreatívneho priemyslu, bolo Estónsko. Z hľadiska našej analýzy je jeho príklad zaujímavý
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nielen preto, že prostriedky na rozvoj kreatívneho priemyslu pochádzali aj zo štrukturálnych fondov,
ale aj vďaka komplexnému prístupu k problematike. Estónsky príklad preto podrobnejšie rozoberáme
v prílohe.
Spomedzi miest v našom regióne má vedúcu úlohu Viedeň. Štúdia An Analysis of the Economic Potential of the Creative Industries in Vienna bola vydaná už v roku 2003. Okrem iného štúdia prináša nasledovné zistenia: približne 14 % zárobkovo činných osôb vo Viedni pracuje v kreatívnom priemysle.
Rast zamestnanosti vo výške 6 % v období od roku 1998 do roku 2002 prekonala rakúsku ekonomiku
o 4 %. Štruktúre firiem dominovali malé podniky. Takmer polovica (48,2 %) viedenských kreatívnych
podnikov boli samostatne zárobkovo činné osoby. Tento podiel bol najvyšší v týchto odvetviach:
-

krásne umenie, trh s umením (74,2 %)

-

múzické umenia (57 %)

-

reklama (56,5 %)

-

hudba (55,2 %)

-

múzeá, knižnice (54,5 %)

-

architektúra (54,3 %).

Viac ako 120 000 ľudí bolo vo Viedni zamestnaných v kreatívnych odvetviach v nasledovných podieloch:
Graf 4: Podiel zamestnaných osôb v kreatívnych odvetviach, Viedeň

Zdroj: An Analysis of the Economic Potential of the Creative Industries in Vienna, 2003.
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Graf 5: Štruktúra pracovných síl podľa funkcie, Viedeň
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Zdroj: An Analysis of the Economic Potential of the Creative Industries in Vienna, 2003.

Podrobná analýza kreatívneho priemyslu v jednom z najvýznamnejších stredísk strednej a východnej
Európy po desiatich rokoch stále vyniká svojou komplexnou úrovňou.

I.4

DEFINIČNÝ RÁMEC
KREATÍVNEHO PRIEMYSLU
NA SLOVENSKU

Pojem „creative industries“ reflektuje v anglickom jazyku, rovnako ako „kreativní průmysly“ v českom
jazyku, skutočnosť, že ide o diverzifikované odvetvia národného hospodárstva. V slovenskom prostredí sa upustilo od strohého prekladu „kreatívne priemysly“, ako aj od technického prekladu
z pohľadu národohospodárskej nomenklatúry. Používanie výrazu „kreatívny priemysel“ (resp. „odvetvia kreatívneho priemyslu“) nie je dôsledkom aktuálneho nesprávneho prekladu, ale vychádza z už
viacročne na Slovensku zaužívaného pojmu a tiež z oficiálnych prekladov materiálov EÚ, ktoré tento
pojem už ustálili a prekonali diskusiu o jeho používaní (v prvej časti tejto štúdie sa vyskytuje aj termín
„kultúrne a kreatívne odvetvia“). Pojem kreatívny priemysel v sebe významovo zahŕňa, že ide
o viacero oblastí, a zároveň postihuje spoločenskú požiadavku na zmenu vnímania pojmu priemysel,
ktorý je dnes chápaný len z pohľadu čistej charakteristiky výroby. V tomto kontexte treba priemysel
vnímať ako exploatačný reťazec, ktorý vzniká už vytváraním podmienok pre tvorivú činnosť, následne
zahŕňa tvorivú činnosť, výrobu, reprodukciu, prezentáciu, reprezentáciu vrátane exportu, uchovávanie, archiváciu a obnovu (redizajn).
Tiež je potrebné upozorniť, že bez ustálenia významu sa používajú rovnako označenia kultúrny
a kreatívny priemysel (KKP), kultúrne a tvorivé odvetvia alebo len tvorivé odvetvia. Vo všetkých prípadoch, okrem výlučného odlíšenia čisto kultúrnych aktivít (napr. výlučne návštevnosť múzeí) zrejmého z kontextu, však tieto inštitúty treba vnímať v podmienkach Slovenska ako kreatívny priemysel.
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Z pohľadu významu pojmu tvorivosť sa terminologickým vymedzením a ustálením výrazu za účelom
jednotnej metodiky európskych štatistík zaoberala pracovná skupina TF1 projektu ESSnet – kultúra.
Za účelom zabezpečenia budúcej porovnateľnosti údajov z oblasti kultúry sa budú musieť odporúčania a metodika Eurostatu prevziať. Vymedzenie kultúrneho priemyslu by malo tvoriť jadro (základnú
bázu) pre získavanie údajov na prvej úrovni, ku ktorým sa však v podmienkach Slovenska budú musieť
získavať aj údaje z ďalších oblastí, ktoré sa do vymedzenia pojmu kultúrny priemysel podľa ESSnet –
kultúra nedostali.
Z hľadiska lepšieho poznania štruktúry kreatívneho priemyslu možno jeho oblasti rozdeliť podľa povahy jeho predmetu (prípadne tovarov a služieb), a to na:
I.

oblasť umenia a kultúry

II.

oblasť primárne súvisiacu s využívaním kreatívnej činnosti (napr. reklama, dizajn, zábavný
priemysel)

III.

oblasť predaja alebo vytvárania prístupu k tovarom alebo službám z predchádzajúcich oblastí
pre spotrebiteľov (napr. výroba hardvéru, elektronické komunikácie, archívnictvo, informačné služby).

Kreatívny priemysel je možné na vertikálnej úrovni vymedziť jednotlivými činnosťami, ktoré sú mu
imanentné, a to od vytvorenia podmienok pre tvorivú činnosť, vytvorenia (či vykonania) predmetu
ochrany duševného vlastníctva cez jeho realizáciu, spracovanie, výrobu, šírenie – vrátane verejného
sprístupňovania – až po jeho opakovanú exploatáciu, a to aj mimo územia krajiny pôvodu, jeho uchovávanie, archiváciu a obnovu (redizajn).
Na horizontálnej úrovni kreatívny priemysel tvoria hudba, výtvarné umenie, divadlo, knižné umenie
vrátane vydavateľskej činnosti, film, audiovízia, reklama, dizajn, architektúra, kultúrne dedičstvo
a pamäťové inštitúcie, trh s umením, vysielanie, softvér, hardvér, internet, elektronické služby, ale aj
zábavný priemysel vrátane počítačových a konzolových hier, a to v štruktúre návrh→ výroba→ distribúcia→ redizajn.

I.4.1

NÁVRH SLOVENSKÉHO VYMEDZENIA
SEKTORA V KONTEXTE MINULÉHO
A BUDÚCEHO VÝVOJA

Vymedzenie sektora pod pojmom kreatívny priemysel bolo v slovenských podmienkach uvedené
prvýkrát na úrovni vládneho materiálu vo Východiskách koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, ktoré vláda SR vzala na vedomie 14. decembra 2011.
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Tabuľka 2: Vymedzenie sektora kreatívneho priemyslu v podmienkach SR
OBLASŤ (ODVETVIE)

POZNÁMKA (OBLASŤ ZAHŔŇA AJ)

Architektúra

interiérový dizajn a záhradnú architektúru

Divadlo

dramatikov, choreografov a ďalších autorov dramatických
a hudobnodramatických diel, ako aj nehudobné interpretačné umenie (herci, tanečníci, mímovia atď.)

Dizajn

priemyselný dizajn a umelecký dizajn, ako aj úžitkové umenie

Film a video

audiovizuálny priemysel vrátane filmového priemyslu (výrobcov originálov audiovizuálnych diel, ako aj vydavateľov
ich rozmnoženín), ako aj súvisiace povolania a poskytovanie
audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie

Hardvér a súvisiace služby

vývoj, výrobu, dovoz, vývoz a predaj súvisiaceho hardvéru
(o. i. PC, mobilné zariadenia, televízory), nosičov a poskytovanie súvisiacej technologickej základne (o .i. webhosting)

Podporné služby

umelecké agentúry, eventové agentúry, organizácie kolektívnej správy práv, poradenské spoločnosti, copyright clearing a pod.

Hudba

hudobných skladateľov i hudobných interpretov (speváci,
hudobníci), ako i textárov; rovnako
i hudobný priemysel (výrobcovia zvukových záznamov hudobných diel a vydavateľstvá hudobných diel)

Informačno-komunikačné
technológie

elektronické komunikácie a poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, ako aj špecifických obsahových služieb (o. i.
retransmisia, direct to home (DTH), multiplex)

Komunikačné médiá

Kultúrne dedičstvo a prírodné
dedičstvo

Literatúra a knižný trh
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mediálny priemysel vrátane rozhlasového
a televízneho vysielania, tlačových agentúr, vydávania periodickej tlače a poskytovania
e-news, ako aj súvisiace povolania (o. i. novinári, reportéri,
dokumentárni a reportážni fotografi); nezahŕňa audiovizuálne mediálne služby na požiadanie (napr. video na požiadanie (VoD) a služby informačnej spoločnosti)
pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny, nehnuteľné kultúrne pamiatky, hnuteľné kultúrne pamiatky, nehmotné
kultúrne dedičstvo, archeologické nálezy, archeologické
náleziská, prírodné pamiatky, chránené krajinné prvky, jaskyne, prírodné vodopády, hvezdárne a planetáriá, skanzeny, arboréta, botanické záhrady, mestské záhrady a parky,
hrady, zámky, kaštiele a významné sakrálne stavby
spisovateľov, editorov, prekladateľov, redaktorov a vydava-
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teľov neperiodických publikácií, ako aj vydavateľov audiokníh
Módny priemysel

haute couture a parfumérstvo, ako aj návrhárstvo v súvisiacich oblastiach (napr. nechtový dizajn)
a súvisiace povolania (štylisti, aranžéri, floristi
a pod.)

Multimediálny priemysel

herný priemysel, ako aj vydávanie multimediálnych diel
a počítačových a konzolových hier

Pamäťové inštitúcie

zbierkové predmety a fondy múzeí, knižníc, galérií, archívov, Slovenského filmového ústavu, Ústavu pamäti národa
a Rozhlasu a televízie Slovenska

Reklamný priemysel

reklamné agentúry, mediálne agentúry, marketing a Public
Relation

Remeslá

remeslá tradičnej ľudovej a mestskej kultúry

Softvér

vývoj a výrobu softvéru; nezahŕňa vývoj a výrobu počítačových hier a konzolových hier

Trh s umením

legálny trh so starožitnosťami a aukčné spoločnosti, ako aj
súvisiace povolania (napr. reštaurátori)

Vizuálne umenie

všetky formy výtvarného umenia, umeleckej fotografie a
svetelného dizajnu, ako aj nové formy multimediálnych
inštalácií atď.

Zábavný priemysel

zoologické záhrady a voľnočasové aktivity inde neuvedené
(o. i. varieté, kabaret, cirkus, lunapark, zábavné a športové
podujatia, amatérska umelecká tvorba, kurzy zručností),
vývoj hračiek

Zdroj: Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu
v Slovenskej republike, 2011.

Vymedzenie sektora kreatívneho priemyslu z roku 2011 bolo postavené na širšom koncepte – t. j.
okrem tradičnej kultúrnej oblasti zahŕňal aj softvér, IKT či zábavný priemysel. Kreatívny priemysel bol
a je neodmysliteľnou súčasťou rozvoja cestovného ruchu.
V nadväznosti na výsledky diskusie o Zelenej knihe o uvoľňovaní potenciálu kultúrneho a kreatívneho
priemyslu bola na európskej úrovni nastolená otázka doplnenia zoznamu vytvoreného v rámci Zelenej knihy aj o kultúrny a udržateľný cestovný ruch. Európsky parlament zdôrazňuje, že pre toto odvetvie je príznačná výrazná kreativita a podnikateľský duch, čo má významný vplyv na hospodárstvo
a medzinárodnú konkurencieschopnosť EÚ. Zároveň poukazuje na skutočnosť, že cestovný ruch má
pre kultúrny a kreatívny priemysel podstatný význam, a odporúča EK, aby podporovala mestá a regióny vo výraznejšom využití kultúry ako jedinečnej ponuky v rámci ich marketingu cestovného ruchu, v posilnení spolupráce v kultúrno-turistickej oblasti, v podpore spolupráce medzi kultúrnym odvetvím a cestovným ruchom a aby podporovali kultúru v rámci svojich marketingových zámerov.
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Podľa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podiel kreatívneho
priemyslu na cestovnom ruchu v súčasnosti asi najbližšie vyjadruje podiel iných služieb na cestovnom
ruchu (kultúra, rekreácia, iné zábavné služby a ďalšie služby) podľa satelitného účtu za rok 2008. Tento podiel je 9,4 % z celkového objemu 3 613 milióna eur. I keď cestovný ruch ako taký nepredstavuje
jednu z desiatich oblastí vymedzenia podľa ESSnet – kultúra, aj zo záverečnej správy tohto projektu
vyplýva, že nie je možné nereflektovať vzájomné väzby týchto odvetví a na národnej úrovni je potrebné a vhodné realizovať takú metodiku, ktorá na jednej strane zamedzí duplicitným zberom dát
a na druhej strane umožní paralelnú existenciu oboch sektorov. V prípade prepojenia kreatívneho
priemyslu a cestovného ruchu bude nevyhnutné zohľadniť aj iné špecifiká slovenskej reality, napr. vo
vzťahu k budúcemu financovaniu bude nevyhnutné (s ohľadom na aktuálny stav novej právnej úpravy) programovať financovanie vo vzťahu k prepojeniu aktivita↔ubytovanie.
V podmienkach Slovenska kreatívny priemysel súvisí aj s oblasťou športu, a to aj v nadväznosti na
cestovných ruch. V štruktúre najbližších vzťahov nemožno opomenúť ani väzbu na oblasť vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj na lotérie a iné hry vrátane hazardných.
Definícia kreatívneho priemyslu, ktorú bude Slovenská republika v budúcnosti používať, by mala
zohľadňovať okrem vyššie uvedených podmienok, vyplývajúcich z európskych dokumentov, aj požiadavky Eurostatu, vyplývajúce z ESSnet – kultúra, ktoré budú mať za cieľ v budúcnosti vytvoriť základ
pre porovnanie údajov z jednotlivých európskych krajín. Požiadavky a odporúčania vyplývajúce zo
Záverečnej správy ESSnet – kultúra sú bližšie rozvedené v časti II.2, rovnako ako aj odporúčania vo
vzťahu k štatistickým údajom a ich zberu. V tejto súvislosti možno uviesť, že pre budúce koncepčné
zabezpečenie kreatívneho priemyslu ako segmentu národného hospodárstva by bolo vhodné
v podmienkach Slovenska zriadiť satelitný účet, ktorý by sa vysporiadal na jednej strane s definičným
rámcom kreatívneho priemyslu pre lepšie poznanie slovenskej reality a na druhej strane by umožnil
vytvárať štruktúrované štatistické údaje porovnateľné v rámci podmienok Eurostatu.
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II. MAPOVANIE
KREATÍVNEHO
POTENCIÁLU
Snaha o mapovanie kreatívneho potenciálu na Slovensku naráža na metodologickú prekážku vyplývajúcu z neexistencie predchádzajúcej praxe. Komparáciu sťažuje aj nedostupnosť niektorých kľúčových
údajov. Súbor zbieraných údajov nie je úplne kompatibilný s údajmi zbieranými v tých európskych
krajinách, ktoré majú s podporou rozvoja kreatívneho sektora dlhšie skúsenosti; relevantné údaje na
regionálnej úrovni väčšinou úplne chýbajú.
Zvolili sme preto kompozitnú metodiku práce, ktorej zodpovedá aj štruktúra kapitoly. Prvé dve kapitoly popisujú celkové miesto kreatívneho priemyslu v národnom hospodárstve, multiplikačné efekty
a medzinárodný rozmer (podiel na zahraničnom obchode). Vychádzame z dostupných štatistických
údajov Štatistického úradu SR, a medzinárodných organizácií UNCTAD, spracovaných štandardnými
kvantitatívnymi metódami.
Nasleduje kapitola popisujúca stav jednotlivých odvetví, vybraných z hľadiska ich relevantnosti
v slovenskom kontexte. Je spracovaná na základe pološtruktúrovaných rozhovorov a konzultácií
s aktérmi kreatívneho sektora a ponúka odvetvový pohľad na jeho stav. Výsledky konzultácií
a okrúhlych stolov sú spracované pomocou kvalitatívnej analýzy a komparácie so zahraničnou praxou
a skúsenosťami.
Ďalšia časť pridáva mapovaniu regionálny rozmer. Kombinovaním analýzy strategických dokumentov,
existujúcich dát a predbežných výsledkov unikátneho výskumného projektu ilustrujeme kreatívny
potenciál jednotlivých regiónov Slovenska.
Keďže základným problémom spracovania mapovania je dostupnosť exaktných údajov, v ďalšej kapitole skúmame dostupné štatistiky a porovnávame ich s európskou praxou na základe súhrnnej správy
ESS-net.
V závere tejto časti pripájame dve kapitoly venované špecifickým témam, ktoré priamo nesúvisia
s mapovaním stavu kreatívneho priemyslu na Slovensku, ale analyzujú dôležité faktory, ktoré utvárajú jeho vonkajšie prostredie. Ide o problematiku úpravy autorských práv a financovania. Keďže druhá
spomínaná problematika svojou komplexnosťou prekračuje možnosti práce tohto rozsahu a nebola
ani súčasťou zadania, zamerali sme sa len na oblasť financovania kreatívneho sektora z prostriedkov
štrukturálnych fondov EÚ (ŠF) a európskych programov v období 2007 – 2013 a v otvárajúcom sa
programovom období 2014 – 2020.
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II.1

POPÍSANIE STAVU ODVETVÍ
KREATÍVNEHO PRIEMYSLU

Stav kreatívneho priemyslu na Slovensku popisujeme na základe troch kľúčových ukazovateľov: postavenia odvetví kreatívneho priemyslu v národnom hospodárstve, skúmania stavu jednotlivých kreatívnych odvetví a regionálnej analýzy kreatívneho potenciálu. Zistenia kapitoly ilustruje prípadová
štúdia projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013, ktorá je zaradená v prílohe dokumentu.

II.1.1 POSTAVENIE KREATÍVNEHO
PRIEMYSLU V NÁRODNOM
HOSPODÁRSTVE
A MULTIPLIKAČNÉ EFEKTY
Kultúra je zložitý celok, ktorý v sebe zahŕňa poznanie, vieru, umenie, právo, morálku, zvyky a všetky
ostatné schopnosti a obyčaje, ktoré si človek v historickom vývoji osvojil. Ide o pojem, ktorý v sebe
obsahuje nielen rozmer estetický, ale i etický, sociologický a ekonomický.14

II.1.1.1

POROVNANIE VŠEOBECNÉHO HOSPODÁRSKEHO
PROSTREDIA – KREATIVITA, INOVÁCIE

Slovenská republika patrí v rámci Európskej únie k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám. Hrubý domáci
produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily vzrástol zo 47 % priemeru EÚ 27 v roku 1995 na 73 % v roku
2012, pričom sa vyznačuje predovšetkým vysokou koncentráciou malých podnikov, ktorá presahuje
hodnotu v EÚ ako celku. Slovenský sektor MSP sa pomaly zotavuje z krízy. Zamestnanosť sa v rokoch
2010/2011 stabilizovala a pridaná hodnota v súčasnosti mierne rastie, aj keď je stále hlboko pod
predkrízovou úrovňou.

14

Stratégia štátnej kultúrnej politiky a Akčný plán úvodnej fázy implementácie kultúrnej politiky prijaté uznesením vlády SR
č. 1067 z 10. novembra 2004.

Strana 36

SPRÁVA O STAVE A POTENCIÁLI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU

Tabuľka 3: Prehľad základných faktov o stave podnikateľského sektora v SR
Počet podnikov
Slovensko

Zamestnanosť

EÚ 27

Slovensko

Pridaná hodnota
EÚ 27

Slovensko

EÚ 27

Počet

Podiel

Podiel

Mld.
EUR

92,2%

129 841

13,4%

29,6%

2

10,7%

21,2%

17,2%

6,5%

208 196

21,5%

20,6%

4

19,2%

18,5%

2 296

3,6%

1,1%

224 945

23,3%

17,2%

5

22,3%

18,4%

62 567

99,2%

99,8%

562 982

58,3%

67,4%

12

52,2%

58,1%

Veľké

494

80,0%

0,2%

403 141

41,7%

32,6%

11

47,8%

41,9%

Spolu

63 061

100,0%

100,0%

966 123

100,0%

100,0%

23

100,0%

100,0%

Počet

Podiel

Podiel

Mikro

49 440

78,4%

Malé

10 831

Stredné
MSP

Podiel

Podiel

Zdroj: Európska komisia – Podnikanie a priemysel, Slovensko: Prehľad základných skutočností
o iniciatíve SBA 2012. Ide o odhady za rok 2011, založené na číselných údajoch z databázy Structural
Business Statistics Database (Eurostat) za roky 2005 – 2009. Odhady vypracovala spoločnosť Cambridge Econometrics. Údaje sa týkajú „podnikovej ekonomiky“, ktorá zahŕňa priemysel, stavebníctvo,
obchod a služby (NACE Rev. 2 sekcie B až J, L, M a N). Údaje sa netýkajú podnikov pôsobiacich v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve alebo vo výrazne netrhových službách,
ako sú napr. vzdelávanie a zdravotníctvo. Výhodou využitia údajov Eurostatu je skutočnosť, že štatistiky z rôznych krajín boli zosúladené a sú porovnateľné medzi jednotlivými krajinami. Nevýhodou je, že
v prípade niektorých krajín sa údaje zverejnené vnútroštátnymi orgánmi môžu od týchto údajov líšiť.
Pre sektor MSP na Slovensku je typický ich vysoký podiel, aj keď na úkor veľmi malých firiem (mikropodnikov). Predovšetkým skupina stredných podnikov nadpriemerne prispieva k zamestnanosti (23,3
% v porovnaní so 17,2 % v EÚ) a pridanej hodnote (22,3 % oproti 18,3 %). Celkovo však sektor MSP
prispieva k pridanej hodnote a zamestnanosti menej, ako je európsky priemer.

SPRÁVA O STAVE A POTENCIÁLI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU

Strana 37

Graf 6: Pridaná hodnota MSP

Zdroj: Európska komisia – Podnikanie a priemysel, Slovensko: Prehľad základných skutočností
o iniciatíve SBA 2012. Ide o odhady od roku 2010 založené na číselných údajoch z databázy Structural
Business Statistics Database (Eurostat) za roky 2005 – 2009.
Môže to byť dôsledok priemyselnej štruktúry slovenského hospodárstva. Pokiaľ ide o zastúpenie
ednotlivých odvetví, dominantné je odvetvie obchodu, v ktorom pôsobí 39 % MSP v porovnaní
s podielom iba 30 % v EÚ. Zostávajúce MSP sú rozdelené medzi služby (40 %), výrobu (13 %) a stavebníctvo (8 %).

Graf 7: Pridaná hodnota MSP – sektor služieb, 2011

Zdroj: Európska komisia – Podnikanie a priemysel, Slovensko: Prehľad základných skutočností
o iniciatíve SBA 2012. Ide o odhady založené na číselných údajoch z databázy Structural Business Statistics Database (Eurostat) za roky 2005 – 2009.
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Slovenské odvetvie MSP naďalej zápasí s pokračujúcim pomalým rastom. Výsledky časovej analýzy
trendov ukazujú, že zamestnanosť v malých a stredných podnikoch sa v rokoch 2010 – 2011 stabilizovala a ich počty naďalej rástli, čo poukazuje na pokles priemernej veľkosti podnikov na Slovensku.
Pridaná hodnota, ktorú vytvára sektor MSP, vykazuje v súčasnosti veľmi miernu rastovú krivku, stále
je však výrazne nižšia oproti vrcholu z roku 2008. Pre obnovenie konkurencieschopnosti európskych
firiem sa za kľúčové považujú odvetvia výroby špičkových technológií a odvetvia náročné na poznatky.15 Takých firiem je na Slovensku menej a predstavujú 22 % z celkového počtu MSP v porovnaní s 26
% v EÚ. Ich výsledky z hľadiska pridanej hodnoty sú skromnejšie, keďže na hospodárskom prínose
celého slovenského sektora MSP majú podiel 28 %.
Na základe údajov poskytnutých Štatistickým úradom SR je možné trh v oblasti kreatívneho priemyslu
odhadnúť nasledovne16:
-

na slovenskom trhu bolo identifikovaných takmer 4 000 jednotiek, ktoré na základe vykazovanej činnosti v oblasti predmetu podnikania možno zaradiť ku kreatívnemu priemyslu. Pri
porovnaní s celkovým počtom MPS a veľkých podnikov na Slovensku tak subjekty podnikajúce v oblasti kreatívneho priemyslu tvoria 6,2 % podnikateľského sektora. Za oblasť
s jednoznačne najväčším potenciálom a podielom na trhu na základe štatistického zisťovanie
ŠÚ SR možno označiť oblasť tvorby softvéru a PC poradenstva.

Graf 8: Počet podnikov podnikajúcich v oblasti kreatívneho priemyslu, veľkosť segmentu v rámci SR

Zdroj: ŠÚ SR.

15

Ukazovatele, ktorými sa meria počet MSP využívajúcich špičkové technológie vo výrobných odvetviach a MSP náročných na poznatky v
odvetviach služieb a ich príspevok k zamestnanosti a pridanej hodnote, boli vypočítané s odkazom na vymedzenie pojmov špičkovej technológie a služieb založených na znalostiach podľa údajov Eurostatu na základe revidovanej klasifikácie ekonomických činností NACE Rev. 2.
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an3.pdf>
16
Metadáta Štatistického úradu SR: Štatistika podnikov sa zostavuje na základe údajov z ročných štátnych štatistických zisťovaní. Vo veľkých
podnikoch sa organizuje vyčerpávajúce zisťovanie. Výberové zisťovania sa realizujú v oblasti malých podnikov – právnych jednotiek a živnostníkov – fyzických jednotiek. Údaje za živnostníkov nie sú zahrnuté do poskytnutého súboru. Prah na určenie veľkostnej kategórie
spravodajskej jednotky sa stanovuje buď na základe počtu zamestnancov, alebo veľkosti realizovaných tržieb nasledujúcim spôsobom:
Ročný výkaz produkčných odvetví Roč 1-01
Do zisťovania sú zahrnuté všetky právne jednotky zapísané do obchodného registra, ktoré majú: a) 20 a viac zamestnancov, b) menej ako
20 zamestnancov, ale sú buď ekonomicky významné (určí gestor zodpovedný za príslušnú odvetvovú štatistiku), alebo majú tržby za vlastné
výkony a tovar vyššie ako 3,5 milióna eur.
Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch Roč 2-01
Do zisťovania sú zahrnuté vybrané právne jednotky zapísané do obchodného registra, ktoré majú: a) menej ako 20 zamestnancov, b) majú
tržby za vlastné výkony a tovar nižšie ako 3,5 milióna eur.
Do výsledkov sa zahŕňajú všetky subjekty s prevažujúcou činnosťou v odvetviach priemyslu, stavebníctva, obchodu, pohostinstva a ubytovania, dopravy, pošty a telekomunikácií, vybraných trhových služieb, vedy a výskumu.
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Graf 9: Vývoj počtu podnikov v jednotlivých oblastiach kreatívneho priemyslu v prostredí SR

Zdroj: ŠÚ SR.
-

celkové tržby v oblasti kreatívneho priemyslu sa v roku 2011 pohybovali na hranici 5,5 mld.
eur, čo predstavuje takmer 4 % všetkých tržieb hospodárstva SR.

Graf 10: Vývoj tržieb v oblasti kreatívneho priemyslu

Zdroj: ŠÚ SR.
-

v sektore je podľa oficiálnych štatistík zamestnaných viac ako 45-tisíc ľudí, čo predstavuje
zhruba 4 % celkovej zamestnanosti SR, avšak toto číslo nezohľadňuje SZČO ani ďalšie osoby
v slobodnom povolaní, ktoré pôsobia v oblasti kreatívneho priemyslu, keďže v týchto skupinách sa štatistické zisťovanie nerealizuje.
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Graf 11: Zamestnanosť v oblasti kreatívneho priemyslu, veľkosť segmentu

Zdroj: ŠÚ SR.

Graf 12: Zamestnanosť z pohľadu jednotlivých skupín pracujúcich

Zdroj: ŠÚ SR.
Jednou z hlavných oblastí, v ktorých Slovensko na základe dostupných ukazovateľov za priemerom EÚ
zaostáva, je internacionalizácia. Táto skutočnosť je však do značnej miery výsledkom menej priaznivých všeobecných rámcových podmienok pre obchodovanie, pri ktorých sa zdá, že Slovensko má
jednoznačne vyššiu mieru byrokracie než ostatné krajiny EÚ.
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Graf 13: Internacionalizácia v prostredí MSP

Zdroj: Európska komisia – Podnikanie a priemysel, Slovensko: Prehľad základných skutočností
o iniciatíve SBA 2012.

Podpriemerné výsledky, resp. malý alebo žiadny pokrok Slovensko vykazuje predovšetkým v rámci
schopnosti inovovať. S výnimkou jedného ukazovateľa sú všetky kľúčové ukazovatele inovácií pod
priemerom. Z toho vyplýva menšia pravdepodobnosť, že MSP na Slovensku budú zavádzať inovácie,
navzájom spolupracovať alebo uskutočňovať vnútropodnikové inovácie. Pokiaľ však ide o premietnutie týchto nových produktov a postupov do príjmov z predaja, firmy, ktoré inovujú, sú úspešnejšie
než MSP v EÚ. Významný, ale stále nedostatočný pokrok predstavuje zvýšený podiel MSP, ktoré predávajú svoje výrobky on-line.
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Graf 14: Zručnosti a inovácie v prostredí MSP

Zdroj: Európska komisia – Podnikanie a priemysel, Slovensko: Prehľad základných skutočností
o iniciatíve SBA 2012.
Od 15. marca 2011 sa uplatňuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 40/2011 Z. z., ktorý novelizuje
zákon 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, s cieľom poskytovať dotácie zo
štátneho rozpočtu vedeckým a technickým službám (dá sa použiť na činnosti súvisiace s výskumom a
vývojom, napr. náklady na pracovnú silu, cestovné náklady).
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Graf 15: Výdavky na výskum a vývoj úhrnom

Zdroj: ŠÚ SR.

II.1.1.2

MULTIPLIKAČNÉ EFEKTY KREATÍVNEHO PRIEMYSLU

Kreatívny priemysel je priamym prejavom ekonomického rozmeru kultúry a tvorivosti. V Kanade,
Spojenom kráľovstve, Austrálii, ale aj v mnohých ďalších krajinách existujú štandardné metodiky,
ktoré umožňujú cyklické spracovávanie štúdií o ekonomickom dopade kultúry, a to nielen konkrétnymi subjektmi (najmä organizátori podujatí), ale aj samosprávou, za účelom poznania potenciálu
regiónu, prípadne jeho strategickej výhody/nevýhody v tejto oblasti.17
Medzi makroekonomické merateľné/merané ekonomické (socioekonomické) dopady patria najčastejšie:
-

podiel (príp. jeho zvýšenie) na celkovej produkcii ekonomiky

-

podiel na hrubej pridanej hodnote alebo hrubom domácom produkte

-

podiel z vybraných daní

-

zvýšenie bežného účtu platobnej bilancie

-

zamestnanosť

-

príjmy zamestnancov/obyvateľov.

Poskytované kultúrne produkty/služby vytvárajú reťazec vzťahov, ktorý možno zobraziť podľa nasledujúcej schémy (príklad kultúrneho eventu – koncert).

17

Raabová, Tereza. Multiplikační efekty kulturních odvětví v české ekonomice, 2010.
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Schéma 1: Reťazec vzťahov medzi kultúrnymi produktmi

Vstupy jedného odvetvia vytvárajú výstupy v iných odvetviach, pričom zmena vstupov v jednom odvetví vytvára špirálu zmien v iných odvetviach. Multiplikátor produkcie odvetvia je tak ukazovateľom,
ktorý možno vypočítať na základe dostupných priamych a nepriamych efektov pomocou spätných
väzieb odvetvia.
Podľa Raabovej (2010) existujú rôzne definície priameho a nepriameho dopadu, ale väčšina autorov
sa prikláňa k nasledujúcej definícii:
-

priame efekty: zmeny v ekonomike v dôsledku priamych výdajov poskytovateľa alebo spotrebiteľa
nepriame efekty: zmeny v ekonomike spôsobené subdodávateľským reťazcom (tiež „produkčné odvodené efekty“)
odvodené efekty: zmeny v ekonomickej aktivite domácnosti (tiež „spotrebiteľské odvodené
efekty“).

V ekonomickej praxi je však rozdielne vnímaný ekonomický dopad a ekonomický prínos. Ekonomickým dopadom sa rozumie dopad ekonomickej aktivity z utrateného eura bez ohľadu na pôvod peňazí. Ekonomický prínos reflektuje aj to, odkiaľ utratené euro prišlo a kde bolo minuté, t. j. prínos vzniká
iba pri takej ekonomickej aktivite, ktorá by inak nevznikla, teda predstavuje čistý prínos pre referenčnú oblasť. Tento rozdiel je podstatný pre poznanie čistého prínosu určitej kultúrnej organizácie pre
referenčnú oblasť, t. j. z ekonomických dopadov sa nezapočítavajú v takomto prípade výdavky miestnych návštevníkov ani výdavky plynúce z miestnych príjmov (napr. dotácie), ale naopak sa do úvahy
budú brať len výdavky cudzincov (žijúcich mimo referenčnú oblasť) a výdavky organizácie plynúce
z iných ako miestnych príjmov (napr. európske granty).
Existujú rôzne štúdie prístupov k odhadovaniu ekonomických dopadov, pričom podľa multiplikátora
ich možno rozdeliť na štyri najzákladnejšie18: expertný odhad, multiplikátory prevzaté z podobných
štúdií, odvetvové multiplikátory z už publikovaných zdrojov, input-output model regionálnej ekonomiky. Najpresnejšou metódou je input-output multiplikátor, vďaka ktorému možno napríklad predvídať dopad zmeny dopytu v jednom odvetví na celkovú ekonomiku. Tieto vzťahy možno matematicky
vypočítať podľa tzv. „SIOT tabuľky“ (symetrická input – output tabuľka), ktorá zobrazuje vzťahy medzi
vstupmi jedného odvetvia (vertikálne členenie) a výstupmi/produkciou (horizontálne členenie) zväčša
v štyroch kvadrantoch.19
Štatistický úrad SR vytvára v odbore národných účtov rôzne tabuľky dodávok (input – output tabuľka), pričom ich poznanie je nevyhnutné aj pri budovaní satelitných účtov (napr. satelitný účet cestov18

Zdroj: Stynes, J. Daniel. Economic impacts of tourism. Illinois Bureau of Tourism, Department of Commerce and Community Affairs, 1997.
Rojíček, M., Vavrla, L. Sestavování symetrických input-output tabulek a jejich aplikace. In: Statistika, č. 1. Praha: ČSÚ, 2006, s. 28-43. ISSN
0322-788x.
19
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ného ruchu). Najaktuálnejšie informácie z predmetnej oblasti pritom možno získať prostredníctvom
International Input-Output Association (http://www.iioa.org).20
Najjednoduchším a najčastejšie používaným multiplikátorom je multiplikátor produkcie. Jeho nedostatky (dvojité započítavanie vstupov) eliminuje multiplikátor hrubej pridanej hodnoty. Používajú sa
ešte multiplikátor zamestnanosti a multiplikátor príjmu (ten hovorí, o akú hodnotu treba zvýšiť príjem, aby sa produkcia v určitom odvetví zvýšila o 1 euro).
Podľa Terezy Raabovej (Zdroj: Multiplikační efekty kulturních odvětví v české ekonomice, 2010), ktorá spracovala porovnanie českých multiplikátorov podľa porovnania multiplikátorov produkcie z roku
2005, priemerná hodnota multiplikátorov produkcie českých odvetví/produktov je 1,922, pričom päť
z ôsmich sledovaných kultúrnych a kreatívnych činností má nadpriemerné vysoké multiplikátory produkcie – čiže majú nadpriemerný multiplikačný efekt na produkciu českej ekonomiky.
Priemerná hodnota multiplikátora hrubej pridanej hodnoty (HPH) českých odvetví je 0,616. Šesť
z ôsmich sledovaných kultúrnych oblastí má nadpriemerný multiplikátor hrubej pridanej hodnoty, čo
znamená, že zvýšenie dopytu po kultúrnych a kreatívnych produktoch a službách (v spojení so zvýšením produkcie) prináša nadpriemerné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty v českom hospodárstve. T. j.
potvrdilo sa pravidlo, že čím viac je produkt/činnosť náročná na pracovnú silu, tým je vyšší jej multiplikátor HPH.
V českej ekonomike je hodnota multiplikátora príjmu („multiplikátor důchodu“) na úrovni 0,3039,
pričom päť z ôsmich sledovaných kultúrnych oblastí má nadpriemerné hodnoty multiplikátorov, zatiaľ
čo ostatné tri sa pohybujú tesne pod priemerom.
Priemerný multiplikátor zamestnanosti v českej ekonomike je 1,303. Zo sledovaných ôsmich kultúrnych oblastí majú štyri nadpriemerný a štyri podpriemerný multiplikátor zamestnanosti.
Prvé štúdie ekonomického dopadu boli spracované približne v sedemdesiatych rokoch, keď vznikala
požiadavka odôvodnenia zvyšovania dotácií do kultúry, ako aj záujem regionálnych exekutív na hľadaní nástrojov ekonomického rastu pre svoj región. Aj súkromný sektor požadoval pragmatický prístup a vyčíslenie konkrétnych dopadov svojich investícií. Popularita štúdií ekonomického dopadu
kultúry neustále narastala, a tak sa metodológia výpočtov mohla neustále zdokonaľovať. Štúdie ekonomického dopadu sa stali bežnou súčasťou veľkých projektov, festivalov či etablovaných kultúrnych
organizácií. V pomeroch Slovenskej republiky nie je známa žiadna podrobná štúdia ekonomického
dopadu kultúrnej organizácie, resp. ak bola spracovaná iba pre interné účely, autori tejto štúdie nemajú o nej vedomosť.
Výpočet mutliplikačného efektu sa dá v súčasnosti realizovať aj prostredníctvom rôznych, vo svete
etablovaných systémov, napr. LM3 (Local Multiplier 3, www.lm3online.com), ich rizikom však ostáva
poznanie lokálneho prostredia alebo iného národného špecifika.
V apríli 2013 Ministerstvo kultúry Českej republiky uznalo a certifikovalo metodiku pre výpočet ekonomických dopadov kultúrnych organizácií. Cieľom certifikovanej metodiky pre výpočet ekonomických dopadov kultúrnych organizácií je stanovenie spôsobu, ako evaluovať ekonomické dopady subjektov a kultúrne akcie (festivaly, múzeá, divadlá, orchestre a pod.). Metodika bola odskúšaná na
viacerých festivaloch v ČR, pričom bolo potvrdené, že jej použitie je vhodné najmä pre veľké medzinárodné projekty, ktoré lákajú zahraničných návštevníkov a s nimi aj nové príjmy do ekonomiky.21
Metodika na výpočet ekonomických dopadov kultúrnych organizácií bola v Českej republike spracovaná v rámci viacročného výskumného projektu Mapovaní kulturních a kreativních průmyslů v ČR,
ktorý rieši český Institut umění − Divadelní ústav.

20

Hajnovičová, Viera. Input - output tabuľky a SAM za Slovenskú republiku a rok 2005. In: Slovenská štatistika a demografia, 2010, č. 3.
Raabová, Tereza. Návrh certifikované metodiky pro výpočet ekonomických dopadů kulturní organizace, 2013. Dostupné na internete:
<http://www.idu.cz/media/document/metodika_vypocet_ek_dopadu_df11p01ovv031.pdf>
21
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II.1.1.3

ODPORÚČANIA

Poznanie multiplikačného efektu je nevyhnutné pre posudzovanie vplyvu kreatívneho priemyslu na
slovenskú ekonomiku. Vytvorenie certifikovanej metodológie, podobne ako v Českej republike,
umožní vytvoriť porovnateľný nástroj, na základe ktorého sa bude všetkým subjektom zapojeným do
rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní zdrojov lepšie argumentovať, resp. rozhodovať.
K poznaniu vhodnej metodológie by malo dôjsť v dvoch rovinách. Prvým krokom by malo byť spracovanie analýzy multiplikačných efektov kultúrnych produktov/služieb poskytovaných na Slovensku,
realizované v spolupráci so Štatistickým úradom SR a na základe tabuliek dodávok (symetrické input –
output tabuľky) za účelom lepšieho poznania stavu. Následne by sa tieto porovnania mali priebežne
zaradiť medzi sledované a pravidelne vyhodnocované údaje.
Druhou úrovňou by malo byť vytvorenie vhodnej metodiky na účely výpočtu multiplikačného efektu kultúrnych produktov/služieb v slovenských podmienkach. Rizikom môže byť relatívne malý trh či
prípadne selektívne zameranie sa len na prílev „nových peňazí“ a zahraničných turistov. Otázkou
preto ostáva, či by pre účely slovenských regiónov nebolo vhodné spracovať aj metodiku, ktorá by
počítala s prerozdelením prostriedkov investovaných v rámci referenčného regiónu, čím by sa mohla
zvýšiť popularita, ale aj priorita kreatívneho priemyslu v regiónoch s takýmto potenciálom.

II.1.2 SLOVENSKÝ KREATÍVNY PRIEMYSEL
A ZAHRANIČIE
Slovenská republika má niekoľko strategických materiálov, ktoré sa zaoberajú otázkou podpory
a rastu slovenského hospodárstva v nadväznosti na zahraničné vzťahy. V súčasnosti však neexistuje
žiaden strategický materiál na najvyššej exekutívnej úrovni, ktorý by sa špecificky a cielene zaoberal
podmienkami, vzťahmi a podporou tohto segmentu (subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle).
Podľa správy UNCTAD (Creative Economy Report, 2010, s. 128) dosiahol v roku 2008 celkový vývoz
všetkých produktov kreatívneho sektora 592 billiónov dolárov s ročným nárastom14 % od roku 2002;
najrýchlejší rast pritom zaznamenali služby, a to až 17 %. Z tohto pohľadu sa objem celého kreatívneho priemyslu za uvedené obdobie viac ako zdvojnásobil.22 Spomínaný trend s ohľadom na vývoj ekonomiky pritom stále pokračuje a poukazuje na skutočnosť, že export je jedným zo základných dôvodov rastu v oblasti kreatívneho priemyslu. Preto je nevyhnutné, aby sa Slovenská republika zamerala
pri vytváraní podmienok pre rozvoj kreatívnej ekonomiky aj na podmienky exportu produktov kreatívneho priemyslu.
V súčasnosti sú spracovávane Štatistickým úradom SR len údaje o zahraničnom obchode, ktoré prezentujú objem celkového vývozu tovarov zo SR opúšťajúcich toto územie za účelom trvalého ponechania v zahraničí alebo spracovania v zahraničí s následným dovozom späť a objem celkového dovozu tovarov do SR určených na domácu spotrebu alebo spracovanie s následným spätným vývozom.
Údaje sú členené podľa tried klasifikácie produktov podľa činností na štyri miesta (verzia 2008).
Z celkového zoznamu tried možno vybrať nasledujúce triedy, ktorých predmetom sú tovary alebo
služby z oblasti kreatívneho priemyslu.

22

V roku 2009 EÚ 27 vyviezla najviac kultúrnych hodnôt, prebytok tejto obchodnej bilancie je cca 1,9 miliardy eur. Hlavnými vyvážanými
produktmi boli knihy a umelecké diela (najmä obrazy). Najväčší pomer export/import majú pritom noviny, časopisy
a periodiká (3,7), čo znamená, že EÚ vyváža takmer štyrikrát viac, ako dováža.
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Tabuľka 4: Tovarová štruktúra podľa tried štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA 2008)
v tis. EUR (FOB/FOB)
2008

2009

2010

2011

Vývoz b. c.
5811 Vydávanie kníh

65 893

53 426

70 376

71 467

5813 Vydávanie novín

3

25

41

136

5814 Vydávanie periodík a časopisov

66328

46129

45528

47429

5819 Ostatné vydavateľské služby

104 234

68 043

56 824

68 201

5829 Ostatné služby vydávania softvéru

36 571

22 259

33 298

31 014

5911 Tvorba filmov, videozáznamov
a televíznych programov

17 748

16 599

9 098

7 625

5920 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

3 807

12 325

5 545

1 845

7111 Architektonické služby

261

3 427

6 904

8 462

7420 Fotografické služby

35

35

122

18

9003 Umelecké diela

71

400

358

323

9102 Služby v oblasti prevádzky múzeí

107

40

38

51

Zdroj: SLOVSTAT © Štatistický úrad SR, 2013.

Tieto dáta však nie sú kompatibilné s dátami, ktoré sa vo vzťahu k exportu SR uvádzajú, resp. používajú (pozri napr.: UNCTAD Statistics, <http://unctad.org/en/Pages/Statistics/About-UNCTADStatistics.aspx>; Cultural statistics, 2011 edition, Eurostat,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-32-10-374/EN/KS-32-10-374-EN.PDF; ale aj
Challenges of IP Commercialization and Technology Transfer in the Region, „Danube Innovation Partnership“ Initiative, Bukurešť, 29. 10. 2013, WIPO, s.13).
Vláda SR zriadila uznesením č. 711 zo dňa 19. decembra 2012 Radu vlády Slovenskej republiky na
podporu exportu a investícií. Rada je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády SR pre
oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie SR v zahraničí s prioritným cieľom podpory exportu a prílevu zahraničných investícií. Materiál Analytické vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2012, ktorý
analyzuje vývoj zahraničného obchodu SR v roku 2012 (na základe údajov Štatistického úradu SR),
keď bolo dosiahnuté najvyššie saldo obchodnej bilancie v histórii SR, makroekonomické súvislosti
zahraničného obchodu, jeho teritoriálnu a komoditnú štruktúru, štruktúru z hľadiska veľkosti podnikov, vplyv spoločnej obchodnej politiky EÚ a trendy vývoja v roku 2013. Tento materiál obsahuje aj
základnú predikciu vývoja zahraničného obchodu SR v roku 2013 v nadväznosti na predpokladaný
vývoj vybraných makroekonomických ukazovateľov. Materiál však vôbec nereflektuje oblasť kreatívneho priemyslu, a to ani z úrovne štatistických dát, ani z úrovne významu, ktorý predmetný segment
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získava na úrovni EÚ a aj svetového obchodu.
Špecializovanou agentúrou, ktorá popri Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) koordinuje politiku exportu, je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu (SARIO), ktorá o. i. realizuje strednodobú víziu podpory exportu Proexportnú politiku SR
na roky 2007 – 2013. Cielená podpora kreatívneho priemyslu, resp. zameranie sa na špecifiká produktov kreatívneho priemyslu, prípadne analýza prostredia a skúmanie podmienok alebo aspoň vyhodnocovanie jednotlivých nástrojov aj na túto oblasť, však nie je nikde reflektované. Napomôcť
uvedenému môže aj už spustený projekt MISIA 14 na podporu exportných aktivít malých a stredných
firiem úspešných na slovenskom trhu. Názov je skratkou slovného spojenia MADE IN SLOVAKIA 2014,
ktorý pripravila agentúra SARIO v spolupráci s partnermi, ktorí majú rovnako veľký záujem o podporu
slovenského exportu. Cieľom tohto projektu je, aby úspešné slovenské malé a stredné firmy viac uvažovali o svojich exportných ambíciách, a konečným cieľom projektu je premeniť exportné ambície na
reálny export. Projekt vychádza aj zo záverov Rady vlády SR pre rozvoj investícií a obchodu, ktoré sa
snaží zrozumiteľným spôsobom pretlmočiť stredným a malým firmám.
Kreatívny priemysel ako špecifický segment nie je v súčasnosti podchytený v ďalšom z nástrojov na
podporu slovenského exportu na portáli Exportných a kooperačných možností
www.portalexportera.sk, ktorý predstavuje základný nástroj na zabezpečenie operatívnej komunikácie a výmeny informácií o ponukách a dopytoch prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu. Portál je
zapojený do celoeurópskeho systému výmeny ponúk a dopytov združených organizácií, ponuky národných producentov sú takýmto spôsobom prezentované súčasne vo viacerých krajinách. Portál umožňuje registrovaným slovenským subjektom bezplatne zverejniť ponuku tovaru, služieb alebo
prezentovať iné formy spolupráce so zahraničným subjektom; registráciou národných subjektov a
zadávaním ich ponúk a firemných profilov sa vytvára databáza slovenských podnikateľských subjektov s uvedením ich výrobného portfólia, ktoré je jednoducho dostupné v zahraničí. Portál zároveň
poskytuje aktuálne informácie od pracovníkov Ministerstva hospodárstva SR v zahraničí (obchodnoekonomické odd. pri ZÚ/OBEO), ktorí na portál priamo zadávajú dopyty zo zahraničia.

Tabuľka 5: Podporné projekty v roku 2012, výška investícií a počet pracovných miest, SARIO
Projekty (Q1-Q4)

Výška investícií
(v mil. EUR)

Pracovné miesta

Ukončené 18

466

3228

Čakajúce na MH 14

800

5000

Zdroj: www.sario.sk.

Tabuľka 6: Podporné projekty v roku 2012 podľa odvetvia, SARIO
Odvetvie

Počet projektov

Výroba a spracovanie kovov

2

Výroba papiera, papierových výrobkov a celulózy

1

Výroba kovových konštrukcií a iných kovových výrobkov

1
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Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

1

Výroba elektrických zariadení

2

Výroba motorových vozidiel

5

Výroba strojov a zariadení

3

Výroba nábytku

1

Skladové a pomocné činnosti

1

SSC&CC

1

Zdroj: www.sario.sk.

Výnimočnosť a povaha produktu kreatívneho priemyslu však otázku jeho exportu posúva do širšej
ako čisto obchodnej politiky. Kultúra, umenie, ako aj národné kultúrne dedičstvo tvoria neodmysliteľnú súčasť diplomacie – kultúrnej diplomacie, ktorá sa zaoberá aj problematikou jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí.
MZVaEZ SR za účelom lepšej prezentácie v zahraničí nechalo spracovať viaceré analytické materiály23,
ktorých výstupom má byť návrh novej spoločnej prezentácie Slovenska vrátane určenia kľúčových
prvkov, ktoré by sa mali postupnou prezentáciou v zahraničí stať identifikátorom Slovenskej republiky. V tejto súvislosti je mimoriadne dôležité si uvedomiť, že zatiaľ čo medzinárodné identifikátory
z politicko- sociálnej oblasti nesú v sebe vždy potenciál negatívneho kontextu, identifikátory z oblasti
umenia, kultúry či inovácií a vedy sú pozitívnymi a motivujúcimi prvkami, ktoré vzbudzujú záujem
nielen o históriu krajiny, ale aj o jej produkciu, výstupy, význam a hodnoty, ktoré vie poskytnúť.

II.1.2.1

ODPORÚČANIE

Slovensko má nástroje na podporu exportu, ktoré vychádzajú z konzistentnej proexportnej politiky
a podpory slovenského hospodárstva v zahraničí. Základný problém nefungovania tejto podpory
v segmente kreatívneho priemyslu však možno stotožniť s problémom, ktorý bol aj v Estónsku, a to
neznalosť prostredia a neschopnosť priemyslu identifikovať sa s týmito nástrojmi, neexistencia akýkoľvek údajov o poznaní podmienok, pomenovaní problematiky, sledovaní špecifických údajov, nekoordinácia s prezentáciou Slovenska v zahraničí, nevyužívanie pozitívnych príkladov. Z pohľadu zlepšenia exportu je nevyhnutné začať skúmaním podmienok a súčasného stavu, získavaním údajov za
jednotlivé oblasti, spracovaním stratégie, resp. zapracovaním tejto oblasti do všetkých proexportných
stratégií a politík, zlepšením informovania a kľúčovania informácií na subjekty v dotknutom segmente. Vytvoriť vyvážený model v spojení s prezentáciou Slovenska v zahraničí ako výnimočný nástroj na
podporu exportu z pohľadu vnímania zahraničnej verejnosti, výchovy a vytvárania vzťahu ku krajine,
jej kultúre, hodnotám a ľuďom.

23

Analytické správy vypracované pre potreby Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: Branding krajiny: skúsenosti
Nórska, Švédska a Fínska (pdf; 220,58 kB); Imidž Slovenska z pohľadu zahraničia (pdf; 285,18 kB); Slovensko krajina s potenciálom (pdf;
29,15 MB).
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II.1.3 MAPOVANIE ODVETVÍ KREATÍVNEHO
PRIEMYSLU A SÚVISIACICH OBLASTÍ
Pod mapovaním kreatívneho priemyslu sa rozumie podrobné skúmanie jednotlivých odvetví ich stavu, mapy hráčov a ich vnútorných súvislostí, cyklu tovarov a služieb v rámci odvetví, ekonomických
a sociálnych ukazovateľov a predovšetkým problémov a prekážok rozvoja a možných riešení vo vzťahu k podpore potenciálu jednotlivých oblastí.
Mapovanie tohto typu je dôležité najmä preto, že kreatívny priemysel ako taký je zatiaľ len veľmi
málo rozpoznaný na úrovni stratégií a politík, neexistujú overiteľné dáta o jeho fungovaní a potenciáli
a predstava o jeho vplyve na ekonomiku a spoločnosť.
Dostupné štatistické a iné kvantitatívne údaje o sektore uvádzame v prvej časti štúdie. Nasledovná
kapitola je tak zameraná na pochopenie vnútorného stavu jednotlivých odvetví (vrátane historických
súvislostí) a ich vzájomných vzťahov. Cieľom kapitoly je identifikovať potenciál rozvoja jednotlivých
oblastí a opatrenia, ktoré by mohli umožniť tento potenciál rozvinúť.
Komplexný maping sektora je náročnou výskumnou úlohou, ktorá presahuje horizont tejto štúdie
a vyžaduje si podrobný a kontinuálny výskum, podporený strategickými krokmi. Predkladaný popis
sektora je prvou fázou tohto mapovacieho procesu a prvou komplexnou štúdiou o stave sektora na
Slovensku. Vzhľadom k časovému horizontu vypracovávania analýzy sme zvolili metódu okrúhlych
stolov a individuálnych konzultácií s vybranými zástupcami jednotlivých odvetví, v ktorých boli kladené prevažne otvorené otázky. Tento výskum je kombinovaný s analýzou dostupných čiastkových štúdií a analýz a s konzultáciami s teoretikmi a historikmi daných odvetví.
Popis odvetví v nasledujúcich kapitolách je zhrnutím stavu jednotlivých oblastí. Vzhľadom
k rôznorodej vnútornej organizácii jednotlivých odvetví a odlišným vývojovým štádiám trhu či priemyselného cyklu je aj výsledok mapovania rôznorodý, pokiaľ ide o hĺbku, obsah a schopnosť postihnúť všetky vzťahy v odvetví. V každej kapitole sú uvedené problematické oblasti a prekážky rozvoja,
takisto ako riešenia, ktoré zástupcovia odvetvia navrhovali. Ich zhrnutím sú opatrenia uvedené
v odporúčaniach v závere tejto štúdie.
Jednotlivé segmenty boli vyberané so zreteľom na štandardné klasifikácie kreatívneho priemyslu
a metodiku navrhovanú pre slovenskú situáciu v prvej časti tejto analýzy. Viaceré oblasti majú vzájomné prieniky a sú oblasti, ktoré sa podarilo v tejto fáze zmapovať len čiastočne alebo boli ponechané na okraji. Niektoré odvetvia sme podľa logiky ich fungovania v rámci Slovenska spojili do spoločných kapitol. Ďalšie fázy mapovania, ktoré budú prihliadať na potenciál rozvoja jednotlivých odvetví
a ich vývojovú dynamiku, takisto ako nová štruktúra zberu štatistických a ekonomických dát, navrhovaná v prvej časti, môžu ďalej prehlbovať znalosti o sektore a jeho úlohe v spoločnosti a ekonomike.

II.1.3.1

AUDIOVIZUÁLNA PRODUKCIA (FILM A TV)

Úvod24
História slovenskej kinematografie bola po desaťročia logicky spätá s kinematografiami vyšších štátnych celkov, do ktorých Slovensko od čias vzniku filmového umenia patrilo. Až do roku 1938 tak slovenský film existoval len ako súčasť iných kinematografií, bez toho, aby sa jeho rozvoj na Slovensku
výrazne podporoval. Následné založenie verejno-súkromnej spoločnosti Nástup, ktorá bola po roku
1945 znárodnená, bolo prvým impulzom k systematickejšej filmovej produkcii. Podpora budovania
24

Spracované podľa: Paštéková, J. Dvadsať rokov slovenskej filmovej samostatnosti – pasíva a aktíva. In: Film.sk, 2013, č. 2.
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filmového priemyslu, ktorá vychádzala z českých skúseností, pokračovala aj po roku 1948, keď štát
pod centralizovaným dohľadom vybudoval filmové ateliéry, laboratóriá, archívy, ktoré disponovali
potrebnými technológiami na zabezpečenie systematickej audiovizuálnej tvorby vo všetkých jej kategóriách. V roku 1989 tak na Slovensku existovala pomerne vyspelá audiovizuálna báza – technologická, odborná i vzdelávacia.
Snaha odštátniť Slovenskú filmovú tvorbu prostredníctvom kupónovej privatizácie po roku 1989 nakoniec vyústila do úplného rozpadu a zániku Filmových ateliérov Koliba, čo malo pre slovenský filmový priemysel katastrofálne dôsledky. Rozklad centralizovaného systému štátnej kinematografie priniesol potrebu nanovo definovať ekonomické a výrobné vzťahy v kinematografii. Išlo však o bolestivý
a len málo koordinovaný proces, ktorý do istej miery trvá dodnes. Prvotné predstavy o tom, že kinematografia na Slovensku môže fungovať výlučne riadená trhom, bez verejných dotácií a podporných
mechanizmov, sa ukázali veľmi rýchlo ako naivné. V rokoch 1991 – 2009 síce existoval podporný program pre audiovíziu (najprv v rámci Štátneho fondu Pro Slovakia, neskôr Grantový systém MK SR), ale
objem prostriedkov, ktoré tu boli na audiovizuálnu tvorbu vyčlenené, nedokázal zaručiť systematický
prúd tvorby, a tak sme boli svedkami postupného úpadku filmového priemyslu, profesionálnych
zručností i technologickej bázy.
Podobná situácia nastala aj vo verejnoprávnej televízii, ktorá bola do veľkej miery generátorom audiovizuálnej tvorby a jej profesionálneho a technického zázemia. Ani trinásť rôznych manažmentov za
uplynulých dvadsať rokov nedokázalo dostatočne a efektívne transformovať bývalý štátny kolos na
fungujúcu verejnoprávnu inštitúciu s jasne definovanou úlohou v spoločnosti, ale aj v audiovizuálnom
priemysle. Podstatnú úlohu tu hrá nedostatok politického konsenzu na spôsobe financovania verejnoprávnej televízie a jej nejasný spoločenský status. Z hľadiska priemyslu však ide o veľmi významný
prvok celého cyklu tovarov a služieb.
Vo vzťahu k veľkosti trhu je slovenská kinematografia minoritná a neschopná konkurovať nielen
v globálnom meradle, ale aj v rámci európskej kinematografie, preto sú verejné zdroje nutné na zabezpečenie tvorby, ktorá sa spája s udržaním a rozvojom špecifických zručností, technologického
zabezpečenia a prítomnosťou špecifickej pracovnej sily. Postupný rozvoj súkromného podnikania
v oblasti audiovízie – najmä médií, reklamy a televíznej tvorby – zdôraznil potrebu efektívnejšieho
riešenia financovania audiovizuálnej tvorby. Existencia verejného financovania totiž vytvára profesionálnu bázu pre akékoľvek ďalšie činnosti, ktoré vytvárajú ekonomické aktivity v rámci filmového
a televízneho priemyslu. Vznik Audiovizuálneho fondu (AVF) v roku 2009, ktorého financovanie spája
zdroje štátu (príspevok zo štátneho rozpočtu) a príspevky od súkromných subjektov (vysielatelia,
prevádzkovatelia retransmisie, distributéri, kinári), tak znamenal výrazný impulz pre slovenský audiovizuálny priemysel, čo sa podpísalo na náraste filmovej tvorby a jej distribúcie.

V rokoch 1993 – 2012 bolo na Slovensku nakrútených 78 celovečerných filmov pre kiná, z toho 57
hraných a 21 dokumentárnych, k tomu 49 koprodukčných filmov s ČR, s minoritným slovenským finančným podielom na realizácii filmu, spolu 127 celovečerných filmov. V roku 2006 nebol nakrútený
na Slovensku ani jeden celovečerný hraný film, v roku 2012 najviac – 8, v rokoch 2009 a 2011 to bolo
7 celovečerných hraných filmov v každom roku. Najviac koprodukčných filmov
s minoritným slovenským finančným podielom na tvorbe v počte 8 bolo nakrútených v roku 2009.
Najviac filmov pre kiná, spolu vlastné aj s minoritným finančným podielom, v počte 18 sa dostalo do
kín v roku 2009 a v roku 2012.25

25

Zdroj: ŠÚ SR.
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Tabuľka 7: Dvadsať rokov filmovej tvorby na Slovensku 1993 – 2012
Celovečerné filmy
Hrané

Dokumenty

Počet premiér
v kinách
spolu

1

3

1993

2

1994

2

1995

3

1996

2

2

1997

3

3

1998

1

2

3

1999

2

1

3

2000

2

1

3

2001

2

2002

4

1

2

7

2003

2

1

5

8

2004

1

1

2

2005

2

1

4

7

1

1

2

2006

SPOLU

Filmy
s minoritným slovenským
podielom

2
1

1

5

2

2007

6

2

3

11

2008

4

2

5

11

2009

7

3

8

18

2010

2

2

5

9

2011

7

3

3

13

2012

8

4

6

18

57

21

49

127

Zdroj: Únia filmových distributérov.
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Stav odvetvia a hlavní hráči
Z vyššie uvedeného vyplýva, že zásadné postavenie v oblasti audiovízie má Audiovizuálny fond ako
primárny poskytovateľ finančných prostriedkov a iniciátor tvorby.
Audiovizuálny fond vykonáva podpornú činnosť od roku 2010. Ako samostatná verejnoprávna inštitúcia, zriadená osobitným zákonom, je hlavným zdrojom finančnej podpory v audiovízii v Slovenskej
republike. Jeho cieľom je podporovať všetky súčasti procesu filmovej tvorby, produkcie aj distribúcie,
filmové festivaly, vzdelávanie, odborný výskum, edičné aktivity a technologický rozvoj najmä v oblasti
digitalizácie kín. Finančné zdroje fondu tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu a príspevky od subjektov, ktoré vo svojej podnikateľskej činnosti používajú audiovizuálne diela: vysielateľ televíznej programovej služby vo verejnom záujme (5 % príjmov z reklamy), súkromní televízni vysielatelia (2 %
príjmov z reklamy), kiná (0,03 eura z každej predanej vstupenky), distributéri audiovizuálnych diel (1
% príjmov z distribúcie mimo kín), prevádzkovatelia retransmisie (1 % príjmov z retransmisie).

V roku 2012 AVF rozdelil na podpornú činnosť o 85 148 eur viac než v predchádzajúcom roku (5 896
588 eur v roku 2012 a 5 811 440 eur v roku 2011). V roku 2012 bolo podaných na AVF 483 žiadostí s
celkovými nákladmi 79 110 268 eur a objemom požadovaných prostriedkov 22 656 251 eur. Počet
podporených žiadostí mierne stúpol z 244 v roku 2011 (ďalších 9 podporených projektov dotáciu
vrátilo alebo s AVF neuzavrelo zmluvu) na 256 v roku 2012. Ich podiel k celkovému počtu doručených
žiadostí zostal približne rovnaký (53 % v roku 2012 a 47,1 % v roku 2011).

Kľúčovú rolu zohráva RTVS, ktorá nielen generuje dopyt po audiovizuálnych produkciách rôzneho
typu, ale aj vytvára (alebo by mala vytvárať) rámec pre pôvodnu tvorbu, koprodukcie a televíznu
distribúciu pôvodných diel, pričom plní aj vzdelávaciu a benchmarkingovú rolu. Ekonomicky významnými subjektmi sú súkromné televízie (Markíza, JOJ) ako objednávatelia audiovizuálnej tvorby.

Počas roka 2012 bolo na Slovensku podľa Rady pre vysielanie a retransmisiu (www.rvr.sk) v platnosti
196 licencií na televízne vysielanie (190 v roku 2011), z toho 86 licencií na digitálne televízne vysielanie (63 v roku 2011). Zo všetkých 196 licencií bolo 20 (43 v roku 2011) na multiregionálne vysielanie
(ktoré môže prijímať viac ako 30 % a menej ako 80 % obyvateľov), 23 licencií (41 v roku 2011) na regionálne vysielanie (ktoré pokrýva územie väčšie, ako je katastrálne územie obce, a ktoré môže prijímať menej ako 30 % obyvateľov) a 67 licencií (106 v roku 2011) na lokálne vysielanie, ktorého príjem
sa zvyčajne geograficky obmedzuje na obec a oblasť príjmu nepresahuje viac ako 100 000 obyvateľov,
ak ide o mesto, nie viac ako 200 000 obyvateľov.
Vedúcu pozíciu v sledovanosti na Slovensku si i v roku 2012 udržala TV Markíza, i napriek 5,8 % medziročnému poklesu, s 24,4 % podielom na trhu po celý deň (30,2 % v roku 2011) a 28,4 % v prime
time (36,5 % v roku 2011). TV JOJ bola opäť druhá, keď v roku 2012 stúpla jej sledovanosť počas celého dňa z 19,6 % v roku 2011 na 20,4 % a v prime time z 21,9 % na 24,5 %. Tretia bola Jednotka (1.
kanál RTVS), ktorej sledovanosť klesla z 9,6 % na 9,1 % po celý deň a z 9,8 % na 9,1 % v prime time.
Celkový podiel sledovanosti slovenských vysielateľov bol v roku 2012 nasledovný: RTVS so svojimi
dvoma kanálmi a súkromné televízie TV Markíza, DOMA, Dajto, TV JOJ, Plus a TA3 mali 71,3 % podiel
počas celého dňa (72,7 % v roku 2011, 74,2 % v roku 2010, 86,3 % v roku 2009) a 78,3 % v prime time
(78,9 % v roku 2011, 79,7 % v roku 2010, 87,8 % v roku 2009).
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Dôležitú úlohu zohráva Slovenský filmový ústav, ktorý sústreďuje, uchováva, ochraňuje filmové a iné
audiovizuálne diela a dokumentačné materiály a sprístupňuje ich verejnosti. Je správcom filmového
archívu, ktorý tvoria všetky filmové diela nakrútené na Slovensku. SFÚ vykonáva taktiež práva výrobcu k slovenským filmom vyrobeným organizáciami vo výlučnej pôsobnosti štátu a obchodnou činnosťou tieto práva zhodnocuje.
Producentské spoločnosti a jednotlivci sú na Slovensku združené do niekoľkých asociácií, pričom
viaceré pôsobia aj mimo týchto združení. Najstaršia organizácia – Slovenská asociácia producentov
v audiovízii (SAPA) – zastrešuje viacero veľkých producentských subjektov, ako napr. Trigon Production (Patrik Pašš), ALEF Film a Media Group (Marián Urban), SFÚ a ďalších. SAPA je zároveň orgánizáciou kolektívnej správy práv producentov. Asociácia nezávislých producentov
(www.asociaciaproducentov.sk) má v súčasnosti osemnásť členov a predstavuje 90 % filmov, ktoré sa
v ostatných rokov dostali na Slovensku do kinodistribúcie. Asociácia producentov animovaného filmu (www.apaf.sk) má v súčasnosti deväť členov a presadzuje záujmy producentov animovaného
filmu.
Medzi významnejšie subjekty vo filmovej a televíznej produkcii patria:


DNA (www.dnaproduction.sk) producentov Rasťa Šestáka a Petra Bebjaka
– producent veľkých televíznych projektov (Mesto tieňov, Kriminálka Anděl, Odsúdené, Doktor Ludsky a i.), ktorý priniesol aj niekoľko celovečerných filmov, často financovaných
z vlastných zdrojov (Zlo, Anjeli, Marhuľový ostrov a i.)



OREO (www.oreo.sk) – produkčné i postprodukčné štúdio, ktoré sa venuje prevažne televíznej produkcii (sitcomy, Adela Show, televízne filmy)



Attack film (www.attackfilm.sk) producentov Ľ. Slivku a K. Vanžurovej s ťažiskom vo filmovej
produkcii (Eštébak, Cinka panna, Dozvuky a i.)



JAMFILM 1999 (www.jamfilm1999.sk) producentov Jeffa Minaříka a Mareka Lachkoviča, zamerané na televíznu produkciu (OTO, Česko-Slovensko má talent a i.)



VIVA STUDIO (www.vivastudio.sk) – televízna objednávková tvorba, záznamy podujatí.

Technologická infraštruktúra je prepojená s producentskými a produkčnými firmami, mnohé z nich
vlastnia podstatnú časť technológií na audiovizuálnu produkciu a postprodukciu. Okrem nich sa poskytovaniu technológie, techniky a služieb venujú aj ďalšie servisné spoločnosti a jednotlivci. Významnými dodávateľmi filmovej techniky a služieb sú napr. Štúdio 727 (www.727.sk), Filmpark
(www.filmpark.sk), AVI štúdio (www.avistudio.sk), ktoré sa venujú prenájmu filmovej techniky, digitálnych štúdií a komplexnej filmovej a televíznej postprodukcii. Viaceré z týchto subjektov vykonávajú
aj producentskú činnosť.
Distribúcia filmových diel sa realizuje prostredníctvom väčších multiplexov, mestských miniplexov
a jednotlivých samostatných kín a filmových klubov. Spoločnosť Cinemacity (www.cinemacity) vlastní
sieť multiplexov v Bratislave, Cinemax (www.cine-max.sk) a Ster Century Cinemas sú siete mestských
miniplexov vo viacerých mestách Slovenska. Kino LUMIERE (www.aic.sk/kinolumiere) je artový miniplex Slovenského filmového ústavu. Zvyšok tvoria jednosálové kiná.
V roku 2012 bolo v prevádzke 146 kín s 217 plátnami (v roku 2011 bolo 159 kín s 225 plátnami). Z
toho bolo 111 jednosálových kín, 1 klasické dvojsálové kino (Lumière) s 296 sedadlami, 15 miniplexov
so 59 sálami a 9 834 sedadlami a 3 multiplexy (kiná s 8 a viac sálami) s 29 kinosálami a 5 472 sedadlami, 13 letných kín a tri videokiná a alternatívne priestory.
Filmové kluby sú na Slovensku združené v Asociácii slovenských filmových klubov (ASFK), k 31. decembru 2012 pôsobilo na Slovensku celkom 43 filmových klubov. Väčšina filmových klubov funguje v
priestoroch klasických kín.
Významným procesom zvyšovania konkurencieschopnosti a rozvoja filmovej distribúcie na Slovensku
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je postupná digitalizácia kín, ktorá sa realizuje prostredníctvom finančnej podpory z AVF. K 31. decembru 2012 bolo na Slovensku digitalizovaných 113 kinosál v 45 kinách (75 kinosál v 25 kinách v
roku 2011). V 75 z nich (57 v roku 2011) boli možné i 3D projekcie. Spolu bolo k 31. decembru 2012
digitalizovaných 97,73 % kinosál vo viacsálových kinách. Na základe podrobného prieskumu kín na
Slovensku, ktorý zrealizovala spoločnosť Film Europe vďaka podpore z AVF v roku 2012, predložil
minister kultúry vláde Stratégiu digitalizácie kín v SR, ktorej realizácia má priamy pozitívny dopad na
tento segmnt priemyslu.
V roku 2012 fungovalo na Slovensku 16 distribučných spoločností, ktoré uviedli do kín 226 filmov.
Niektoré z distribučných spoločnosti sú majetkovo prepojené s vlastníkmi multiplexov (Continental,
Forum Film), prípadne sa venujú filmovej a videodistribúcii (Magic Box Slovakia, Bonton Film). Osobitným typom distributéra je Film Europe, ktorý zároveň prevádzkuje televízne kanály zamerané na
československú a európsku kinematografiu s globálnymi ambíciami. Asociácia slovenských filmových
klubov (ASFK) sa zameriava na distribúciu artových titulov so špecifickým diváckym zameraním.
Distributérov zastrešuje stavovská organizácia Únia filmových distributérov Slovenskej republiky
(www.ufd.sk).

Ľudský kapitál, vzdelávanie
Majoritu ekonomických subjektov v odvetví filmového priemyslu tvoria SMEs a SZČO, resp. osoby
v slobodnom povolaní. Z hľadiska počtu zamestnancov majú charakter väčších firiem len RTVS
a komerčné televízie. Vzhľadom k charakteru cyklu tovarov a služieb nájdeme v odvetví množstvo
špecifických činností a technologických potrieb, ktoré sa realizujú dodávateľsky prostredníctvom malých subjektov. Typická je multifunkčnosť pracovnej sily – kombinácia viacerých zamestnaní z hľadiska
činnosti aj pracovného statusu.
Vzdelávanie a príprava profesionálov pre filmový priemysel sa realizuje na strednom a univerzitnom
stupni.
Stredné školy
Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera (www.zussklenarova.sk), Bratislava
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby (www.uat.sk), Bratislava
Súkromná stredná umelecká škola filmová (www.filmovaskola.sk), Košice
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva (www.zsssvba.sk), Bratislava – odbory scénické
výtvarníctvo a animovaná tvorba
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu (www.skoladesignu.sk) – trojročné vyššie odborné štúdium so zameraním na filmovú a televíznu tvorbu a animovanú tvorbu
Vysoké školy
Jedinou školou, ktorá poskytuje komplexné portfólio študijných odborov pre filmovú a televíznu
tvorbu, je Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení (www.vsmu.sk) v Bratislave.
Na Akadémii umení v Banskej Bystrici je možné študovať na dvoch fakultách: na Fakulte výtvarných
umení je Katedra intermédií a digitálnych médií; na Fakulte dramatických umení sa študujú odbory
divadelné umenie a filmové umenie a multimédiá.
Z ostatných vysokých škôl, ktoré poskytujú vzdelávanie v odboroch relevantných pre filmový priemysel, treba spomenúť napr. Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedru fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Katedru výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Ich počet sa nerozšíril, keďže vláda SR na svojom zasadnutí 23. mája 2012 neudelila štátny súhlas pripravovanej prvej súkromnej
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Vysokej škole filmovej tvorby a multimédií (http://vsftam.sk) s plánovaným študijným programom
Animovaná tvorba a multimédiá.
V ponuke vzdelávacích kurzov prakticky úplne absentujú programy ďalšieho vzdelávania profesionálov, ktoré by im umožnili sledovať európske a svetové trendy v oblasti filmovej tvorby, produkcie,
marketingu, legislatívy, duševného vlastníctva atď. Takéto vzdelávanie sa momentálne realizuje len
na individuálnej báze, príp. ad hoc v rámci festivalov a filmových prehliadok (napr. DokIncubator,
MIDPOINT Central European Script Center, Festival 4 živly a pod.).
Inovácia technologickej bázy pre filmový priemysel súvisí predovšetkým s digitalizáciou filmovej
a televíznej tvorby a jej distribúcie. Digitálne technológie sú lacnejšie a dostupnejšie ako klasické analógové (35 mm film), ale vyžadujú prispôsobenie celého výrobného a distribučného procesu. Tento
proces postupne prebieha (viď vyššie) a je priamo závislý od objemu a charakteru audiovizuálnej
tvorby, ktorá generuje dopyt po špecifických technológiách.
V posledných rokoch sme zaznamenali aj nové distribučné modely prostredníctvom internetu (cez
systém Piano), ktoré prinášajú nový potenciál pre audiovizuálnu distribúciu.
Z hľadiska územnej koncentrácie je audiovizuálny priemysel koncentrovaný do Bratislavy (sídlo verejnoprávnej aj súkromných televízií, koncentrácia vzdelávacích inštitúcií, infraštruktúry, kapitálu
a komplexná ponuka servisných služieb). Istý potenciál je aj v Košiciach – najmä vďaka existencii Štúdia RTVS a vzdelávacím programom.
Okrem vyššie spomínaných profesionálnych združení a asociácií pôsobí v odvetví Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (www.anrts.sk), ktorá združuje televízie, Slovenská filmová
a televízna akadémia (www.sfta.sk), ktorá je prierezovou stavovskou organizáciou odvetvia so snahou určovať profesionálne a etické rámce. Audiovizuálny priemysel je zastúpený aj v rámci Fóra kreatívneho priemyslu (www.ciforum.sk).

Základné problémy a prekážky fungovania a rozvoja
Vzhľadom k vyššie opísanej kľúčovej úlohe RTVS pre slovenské audiovizuálne prostredie sa ako zásadný problém rozvoja javí nedoriešené financovanie a fungovanie RTVS. Momentálny stav, keď je
RTVS naviazaná na štátny rozpočet a dlhodobo nie je jasné, či a v akej výške bude zachovaný systém
koncesionárskych poplatkov, neumožňuje kontinuálnu činnosť televízie a dlhodobé plánovanie, čo by
malo za následok štandardizáciu vzťahov v audiovizuálnom priemysle. Chýbajúca dlhodobá vízia RTVS
a definícia verejnej zákazky, ktorú má televízia vykonávať, vytvárajú chýbajúci článok v existujúcom
reťazci televíznej a filmovej tvorby, čo ovplyvňuje celý priemyselný cyklus, nakoľko RTVS zásadne
ekonomicky vstupuje do audiovizuálnej tvorby (koproducentské vstupy do filmov nezávislých producentov, vlastná televízna tvorba, objednávková výroba).
Z hľadiska filmovej tvorby sa ako zásadný problém javí nízka návštevnosť slovenských filmov
v kinách. Čiastočnými príčinami sú zrejme diskontinuita filmovej tvorby na Slovensku (dlhé obdobie,
počas ktorého nevznikali takmer žiadne pôvodné filmy) a zmena modelov návštevnosti kín, daná
rozvojom digitálnych technológií. Ako v celej Európe, aj na Slovensku je tlak na filmovú distribúciu
obrovský (v Európe vzniká ročne viac ako 1 200 filmov, postavenie amerických filmov je dominantné
a sieť samotná unesie ročne distribúciu cca 200 filmov). Vznik AVF umožnil zvýšiť objem vyprodukovaných filmov natoľko, že za posledné roky slovenská kinematografia vygenerovala aj medzinárodne
úspešné projekty, ktoré však zaznamenali len slabú návštevnosť v našich kinách. Tento stav je na
jednej strane spôsobený chýbajúcim „stredným prúdom“ a žánrovými filmami v slovenskej kinematografii – tento vývoj slovenský film ešte len čaká. Práve preto je však ako problém pociťovaná chýbajúca systematická podpora distribúcie filmov (napr. automatické nástroje podpory), minimálne verejné investície do distribučnej a diváckej infraštruktúry a podporné programy decentralizovaných
prezentačných aktivít (festivaly, prehliadky). Významnejšia úloha pri zviditeľňovaní a marketingu no-
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vých slovenských filmov sa očakáva aj od RTVS. Rok 2011 dokazuje, že slovenskí diváci nemajú a priori negatívny vzťah k slovenským filmom. Najmä vďaka filmu LÓVE, ktorý videlo v kinách viac ako 113
000 divákov, a minoritnému Občianskemu preukazu s návstevnosťou 145 000 divákov sa v konečnom
účtovaní ukázalo, že každá desiata vstupenka v tomto roku bola zakúpená na slovenský film.
Zásadným problémom je aj fakt, že súčasnosti všetky funkcie podpory filmu supluje AVF. Mechanizmy podpory tvorby sa však dosť zásadne líšia od mechanizmov podpory priemyslu a distribúcie,
a preto je pre ďalší rozvoj odvetvia nutné uvažovať o diferencovanej podpore rôznych fáz životného
a ekonomického cyklu filmového diela.
Customer development v oblasti filmového priemyslu má vždy charakter audience development
a podobne ako v iných odvetviach kreatívneho priemyslu, súvisí s kultúrnou výchovou v rámci vzdelávacích systémov. Chýbajúca mediálna výchova na základných a stredných stupňoch slovenských škôl
sa významnou mierou podpisuje aj na ekonomických výsledkoch slovenských a európskych filmov.
Z hľadiska finančných politík sa na tomto odvetví veľmi výrazne podpisujú akékoľvek opatrenia, ktoré
znevýhodňujú živnostníkov, slobodné povolania a SMEs, podobne ako prácu na dohodu a pod. Tieto
majú na filmový priemysel niekoľkonásobný dopad, vzhľadom k charakteru produkčného
a distribučného reťazca, kde v každom stupni tvoria majoritu. To isté platí pre zvyšovanie administratívnej náročnosti podnikania v týchto segmentoch. Z praxe jednotlivých subjektov je známe, že na úrovni
finančných orgánov štátu (daňové úrady, Finančná správa) často absentuje špecifické chápanie audiovizuálnych diel v rámci tvorby a distribúcie tovarov (uplatňovanie nákladov, odpočet DPH a i.).
V súčasnosti neexistuje žiaden špecifický daňový nástroj, ktorý by stimuloval investície do audiovizuálnej tvorby. Momentálne je v legislatívnom konaní novelizácia zákona o audiovizuálnom fonde, ktorá vytvára možnosť vrátenia časti výdavkov na audiovizuálne dielo, pokiaľ producent investuje na
Slovensku minimálne 2 milióny eur. Takéto stimuly sú štandardným nástrojom na podporu kinematografie vo viacerých krajinách a v prípade efektívneho nastavenia môžu mať veľmi pozitívny vplyv na
filmový priemysel aj zahraničné investície na Slovensku. Problémom je v tomto prípade limit výdavkov stanovený v návrhu, ktorý nereflektuje aktuálne podmienky obdobných systémov v okolitých
krajinách. V Čechách je napríklad stanovený limit vynaložených nákladov nasledovný: pre hrané filmy
600 000 eur, dokumentárne filmy 150 000 eur a epizódu seriálu 400 000 eur. Hranica 2 000 000 eur
je nedosiahnuteľne vysoká nielen pre domácu produkciu (ktorej vylúčenie z podpory takýmto nastavením je nedôvodné), ale v praxi nedosiahnuteľná aj pre európsku produkciu. Priemerný rozpočet
európskych projektov sa pohybuje podľa krajiny
v rozpätí od 500 000 eur (stredná a východná Európa) cez 2,5 milióna eur (severná Európa, južná
Európa) až po 5 miliónov eur (krajiny ako Francúzsko a Nemecko). Zásadná časť financovania európskych filmov je z európskych a národných zdrojov – formou fondov, grantov, daňových úľav. Tieto
majú prakticky vždy na seba viazané povinnosti, ktoré príjmateľovi nedovoľujú použiť financie v inej
krajine ako v tej, kde podporu dostal, a dokonca sa často viažu s povinnosťou minúť v danom regióne
viac ako 100 % pridelenej sumy. Z uvedeného vyplýva, že aj veľký európsky projekt s rozpočtom napr.
4 000 000 eur nebude môcť polovicu svojich výdavkov presmerovať na Slovensko. V prípade, že by
bol limit nastavený nižšie, je takáto koprodukcia a investícia na Slovensku reálna.
Ďalším dôležitým aspektom nastavenia tohto limitu je stav infraštruktúry a pripravenosť služieb
v audiovizuálnom priemysle. Pre jeho ďalší vývoj na objemovú i kvalitatívnu úroveň potrebnú pre veľké
medzinárodné filmové produkcie je dôležité, aby objem prichádzajúcej produkcie narastal postupne.
Podobne ako iné odvetvia kreatívneho priemyslu, aj filmový priemysel čelí problematickému prístupu
ku kapitálu. Vzhľadom k špecifickému a značne nevyváženému cashflow, rovnako ako neschopnosti
a neochote finančných inštitúcií ohodnotiť aktíva firiem, spočívajúce v právach duševného vlastníctva, chýba venture kapitál, pôžičkové produkty alebo krátkodobé preklenovacie úvery, ktoré by
umožnili rozvíjať existujúce priemyselné aktivity. Táto problematika má vplyv aj na nízku schopnosť
slovenských producentov zapájať sa do veľkých medzinárodných produkcií a následne priťahovať
ďalšie investície.
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Vzhľadom k reálnej veľkosti trhov krajín strednej Európy sa ako problém javí aj neexistencia regionálnych a nadregionálnych podporných fondov, ktoré by uľahčovali stredoeurópsku koprodukčnú
spoluprácu a zvyšovali konkurencieschopnosť kinematografie z tohto regiónu.

Návrhy politík, podporných opatrení či iniciatív, ktoré by zvýšili potenciál rastu odvetvia


Daňové a odvodové politiky citlivé voči SZČO, SMEs a slobodným povolaniam.



Transparentné a profesionálne rozdeľovanie grantových prostriedkov v dostatočnom objeme.



Podpora iniciatív umožňujúcich aj alternatívne sprístupnenie diel divákom.



Vyriešenie financovania verejnej televíznej služby a nastavenie kritérií vlastnej tvorby RTVS a
vstupovania do koprodukcií.



Zavedenie automatickej podpory v oblastiach, kde je to možné (napr. distribúcia, vývoj nových projektov úspešných tvorcov).



Vytvorenie efektívnych stimulov pre domácu i zahraničnú produkciu.



Stredoeurópsky regionálny zdroj podpory koprodukcií a vzájomnej distribúcie filmov.



Prístupnosť zdrojov pre rozvoj infraštruktúry (ŠF).



Podpora inkubačných aktivít a start-upov (infraštruktúra, daňové úľavy a venture kapitál).



Zavedenie koncepčnej a systematickej mediálnej výchovy na školách.

II.1.3.2

VYDAVATEĽSKÝ PRIEMYSEL

Stav odvetvia a hlavní hráči26
Vydavateľský priemysel patrí k relatívne konsolidovaným odvetviam Slovenskej republiky so stabilným počtom zamestnaných a stabilným podielom na celkovom hrubom domácom produkte (HDP).
Celkový počet ekonomických subjektov je v tomto odvetví 4 217 s počtom uvedených zamestnancov
7 160 (rok 2011).
Podobne ako iné odvetvia, i toto odvetvie však bolo zasiahnuté hospodárskou krízou v priebehu roka
2009, pričom produkty tohto odvetvia nemožno zaradiť medzi priority spotrebného koša obyvateľstva SR. Z tohto dôvodu je možné očakávať oživenie v tomto odvetví až potom, ako sa oživenie hospodárstva SR premietne do zvýšenia disponibilných príjmov obyvateľstva.
K silným stránkam tohto odvetvia patrí najmä stabilita odvetvia a kvalifikovaná pracovná sila, podobne ako tradícia čítania periodických i neperiodických publikácií v rámci domáceho trhu. Na rozdiel od
iných odvetví nie je toto odvetvie až v takej miere ohrozované importom lacnejších produktov zo
zahraničia vzhľadom na špecifickosť a vysokú väzbu konečných produktov odvetvia na domáci trh.

26

Spracované s použitím textu D. Kollára, predsedu Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky pre Goethe-Institut Bratislava, október 2011. Dostupné na internete: <http://www.goethe.de/ins/sk/bra/kul/mag/lit/sk8283451.htm>
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Graf 16: Počet zamestnancov (vrátane SZČO) podľa regiónov
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Zdroj: ŠÚ SR.

Vydavateľský priemysel pozostáva z dvoch hlavných podriadených odvetví – vydávanie novín
a časopisov (periodické publikácie) a vydávanie kníh (neperiodické publikácie). Tieto pododvetvia
majú odlišnú vnútornú štruktúru a ekonomický cyklus.
Vydávanie novín a časopisov
Po roku 1989 vzniká na základe liberalizácie trhu množstvo nových periodík, novín a časopisov. Či už
vznikali prerodom niekdajších štátnych vydavateľstiev, alebo ako nové subjekty, išlo pôvodne väčšinou o samostatné vydavateľské entity, ktoré sa zaoberali publikovaním jedného periodika. Neskôr si
vydavateľstvá začali vytvárať portfóliá titulov, spočiatku prevažne spoločne tematicky zameraných
(deti a mládež, lifestyle a pod.). Situácia na trhu, nástup digitálnych médií a ekonomická kríza však
postupne podnietili akvizičnú činnosť majiteľov tlačených médií, ktorá vyústila do vzniku veľkých vydavateľských domov, ktoré vlastnia široké portfólio vydavateľských produktov, zahŕňajúcich tlačené
aj digitálne médiá, rovnako ako technologické a distribučné zázemie. Konkurenčná výhoda vydavateľských domov oproti menším vydavateľstvám je najmä v možnosti rozloženia fixných nákladov medzi
jednotlivé subjekty a vyvažovania ziskov a strát v rámci portfólia. V súčasnosti nájdeme na trhu tri
veľké vydavateľské domy (Ringier Axel Springer, Petit Press a 7 Plus), ktoré tvoria takmer dve tretiny
celkového trhu. Situáciu môže mierne zmeniť nedávna kúpa slovenského Rádia Express spoločnosťou
Bauer Media Group, ktorá zatiaľ patrila na Slovensku k menším vydavateľom. Ostatné vydavateľstvá
(napr. Ecopress, Trend, Perex, Region Press a iné) vydávajú jednotlivé tituly alebo regionálne periodiká.
Rapídny úpadok predaja tlače, súvisiaci s nástupom digitálnych médií, spôsobil zásadnú zmenu celkovej vydavateľskej filozofie v segmente novín a časopisov. Zisky sa postupne presúvajú do rôznych
typov príjmov z on-line reklamy a služieb nadväzujúcich na on-line publishing. Napriek tomu však
zatiaľ nedosahujú úroveň predošlých ziskov z predaja tlačených médií. Z uvedeného vyplýva, že zásadný potenciál rastu v tomto segmente je jednoznačne v elektronických médiách. Na trhu pozorujeme rôznu profiláciu on-line platforiem veľkých vydavateľských domov (sme.sk – spravodajstvo,
azet.sk – komerčný portál prepojený s pokec.sk, centrum.sk) a je otázkou najbližších rokov, ktoré
z nich budú schopné najväčšieho rozvoja.
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Tabuľka 8: Priemerný denný náklad predaných denníkov
2010

2011

Priemerný denný predaný náklad
denníkov
Počet obyvateľov SR

372 272

356 644

328 267

5 435 273

5 404 322

5 410 836

6,8 %

6,6 %

6,1 %

4 405 673

4 385 503

4 401 188

8,4 %

8,1 %

7,5%

Percento obyvateľov, ktorí čítajú
denník
Počet obyvateľov SR 18+

2012

Percento obyvateľov 18+, ktorí čítajú
denník
Zdroj: Petit Press.

Tabuľka 9: Obrat subjektov – v tis. EUR
SPOLOČNOSŤ

NAJDÔLEŽITEJŠÍ
2008
TITUL

2009

2010

2011

Expres Media, s.r.o.

Expres

771

330

655

447

Fun Media Group, a.s. Fun radio

348

1 076

890

769

Ringier Axel Springer
Slovakia, a.s.

Nový Čas

13 406

10 640

11 870

7 941

Petit Press, a.s.

Petit Press

1 324

651

1 780

-795

Spoločnosť 7 Plus,
s.r.o.

Pluska

3 651

1 693

3 024

1 215

Perex, a.s.

Pravda

290

-1 629

215

-1 247

regionPRESS, s.r.o.

regionPRESS

2 484

2 434

2 426

Ecopress, a.s.

HN

672

322

284

-141

Bauer Media SK, v.o.s. Bauer

-847

-1 512

255

539

Trend Representative,
Trend
s.r.o.

377

115

132

99

Azet, a.s.

Azet

761

1 723

2 145

2 155

Zoznam, s.r.o., Bratislava

Zoznam

-329

-325

167

-268

-442

-293

Centrum Holdings, a.s. Centrum

2012

830

364

Zdroj: www.registreruz.sk.
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Tabuľka 10: Zisk subjektov – v tis. EUR
SPOLOČNOSŤ

NAJDÔLEŽITEJŠÍ TITUL

2008

2009

2010

2011

Expres Media, s.r.o.

Expres

13 406

10 640

11 870

7 941

Fun Media Group, a.s.

Fun radio

1 324

651

1 780

-795

Ringier Axel Springer
Slovakia, a.s.

Nový Čas

3 651

1 693

3 024

1 215

Petit Press, a.s.

Petit Press

290

-1 629

215

-1 247

2 484

2 434

2 426

Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. Pluska
Perex, a.s.

Pravda

672

322

284

-141

regionPRESS, s.r.o.

regionPRESS

-847

-1 512

255

539

Ecopress, a.s.

HN

377

115

132

99

Bauer Media SK, v.o.s.

Bauer

761

1 723

2 145

2 155

Trend Representative,
s.r.o.

Trend

-329

-325

167

Azet, a.s.

Azet

-268

-442

-293

Zoznam, s.r.o.,
Bratislava

Zoznam

13 406

10 640

11 870

7 941

Centrum Holdings, a.s.

Centrum

1 324

651

1 780

-795

2012

830

364

830

Zdroj: www.registreruz.sk.

Vydávanie kníh
Vydavateľský cyklus pri vydávaní kníh zahŕňa niekoľko typov subjektov.


Vydavatelia



Distribútori



Kníhkupci



Knižnice

Vydavateľský segment na Slovensku sa skladá z cca desiatky väčších vydavateľstiev beletrie
a odbornej literatúry (Ikar, Slovart, SPN – Mladé letá a ďalšie). V počte vydaných publikácií im síce
konkurujú univerzitné vydavateľstvá, z hľadiska trhu však tieto nemajú väčší význam. Charakteristickou a špecifickou črtou tohto trhu je významný segment českých kníh.
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Tabuľka 11: Počet vydavateľov
ROK

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Počet vydavateľov

820

944

1155

1233

1389

1236

1520

1518

1657

Zdroj: Štatistiky KULT MK SR.

V roku 2012 bolo na Slovensku vydaných celkovo 10 123 titulov neperiodických publikácií, z toho
8 152 kníh a 1 971 brožúr. Z tohto počtu predstavuje prvé vydanie 8 575 titulov (6 903 kníh a 1 672
brožúr).
Tabuľka 12: Najväčší vydavatelia podľa počtu titulov za rok 2012 (okrem VŠ a univerzít)
VYDAVATEĽSTVO

POČET TITULOV

IKAR, a.s.

436

SLOVART, s.r.o.

237

SPN – Mladé letá, s.r.o.

210

Príroda, a.s.

196

Svojtka & Co.

194

Kalligram

101

Zdroj: Štatistiky KULT MK SR.

Závislosť od hospodárskeho vývoja sa v tomto odvetví výrazne prejavila počas ekonomickej krízy
najmä v roku 2009, a to poklesom zamestnanosti v odvetví. Kríza vytvorila tlak na tie odvetvia hospodárstva, ktoré svojou výrobou zabezpečujú potreby obyvateľstva v spotrebe produktov zabezpečujúcich kultúrno-informačný rozmer. Medzi slabé stránky odvetvia možno zaradiť taktiež potrebu vysokého obratového kapitálu. V prípade vydávania neperiodických publikácií je nevyhnutné financovať
celý náklad danej publikácie vopred, pričom návratnosť investície je naviazaná na postupný predaj
daného nákladu.

Štruktúra zamestnanosti, vzdelávanie
Existujúce vydavateľstvá majú prevažne formu s.r.o. alebo akciových spoločností so zamestnancami
v TPP. Pri vydávaní periodických, ale najmä neperiodických publikácií vydavateľstvá zamestnávajú
množstvo externistov (prekladatelia, grafici, editori), ktorí pracujú prevažne formou dohody
o vykonaní práce popri inom zamestnaní.
Z hľadiska vzdelávania pripravujú na servisnú prácu v tomto odvetví najmä školy zamerané na žurnalistiku, marketing či masmediálnu komunikáciu. Odvetvie zároveň zamestnáva veľmi široké spektrum
profesionálov z rôznych oblastí, v závislosti od predmetu publikovania. Zamestnávatelia pociťujú ako
chýbajúce stredoškolské vzdelávanie kníhkupcov.
Z hľadiska všeobecného vzdelávania je vnímaný ako vysoko nedostatočný dôraz na podporu čítania –
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jednak na školách, ale aj zo strany ďalších verejných inštitúcií. Ako nezastupiteľná sa v tomto smere
javí úloha verejných knižníc, ktoré však disponujú veľmi obmedzenými zdrojmi.

Technológie
Internetizácia a presun od klasických tlačených informačných zdrojov vrátane kníh a periodík k elektronickej forme získavania údajov a informácií sa podpisujú na zmenšovaní trhu pre klasické vydavateľstvá. Na druhej strane vytvára nový trh požiadavky, ktoré musia vydavatelia periodických aj neperiodických publikácií pochopiť, rešpektovať a prispôsobiť sa im, aby zostali relevantnými hráčmi na
trhu.
Oblasť periodických publikácií sa výrazne presúva do virtuálneho prostredia (viď vyššie) a do budúcnosti môžeme očakávať, že tlačené verzie (najmä denníky) budú slúžiť skôr ako PR a podpora on-line
predaja.
On-line predaj kníh zaznamenáva svoje prvé úspechy aj na Slovensku. Najúspešnejšiu platformu
v tomto smere vytvorila firma Martinus (www.martinus.sk). On-line predaj kníh na malých trhoch,
k akým Slovensko patrí, má svoje špecifické črty, nakoľko časť zákazníkov nakupuje aj cez globálne
platformy, ako sú napr. Amazon. Slovenský on-line predaj je stále prepojený s fyzickým (Martinus
prešiel z malého kníhkupectva na periférii cez on-line obchod až k sieti väčších kníhkupectiev) a je do
veľkej miery o budovaní reálnych a virtuálnych zákazníckych komunít.

Trh s elektronickými knihami zatiaľ tvorí marginálnu časť celkového trhu, ale s potenciálom rastu. Na
Slovensku existujú dve platformy predaja elektronických kníh:


platforma založená na vlastnej čítačke – aplikácie (WOOKY – Ikar)



multiformátové platformy, zamerané na podporu štandardných formátov a kompatibilitu s čo
najširšou paletou zariadení (Dibuk – Martinus, Slovart, Raj kníh).

Prax ukazuje, že ako efektívnejšie riešenie sa javí multiformátová platforma typu Dibuk, nakoľko slovenský (česko-slovenský) trh je príliš malý na to, aby uniesol relatívne vysoké vstupné investície do
vývoja fungujúcej čítačky a efektívnych užívateľských riešení, ktoré dokážu súperiť s globálnou konkurenciou.

Verejné zdroje vo vydavateľskom priemysle
Pri vydávaní periodických publikácií vstupujú verejné zdroje na trh najmä pri zadávaní inzercie verejnými subjektmi (momentálne nárast vďaka fondom EÚ). V rámci podpory národnostných menšín
získavajú niektoré periodiká, vydávané v jazyku národnostných menšín, štátne dotácie, čo najmä
v prípadoch maďarských denníkov, ktoré sú súčasťou väčších vydavateľských domov, spôsobuje isté
deformity trhu, obratu a zisku.
Na vydávanie kníh a neperiodických publikácií môžu získať vydavatelia dotácie z viacerých verejných
alebo verejno-súkromných zdrojov (dotácie MK SR, Literárny fond). Tieto zdroje sú veľmi dôležité
najmä pri vydávaní pôvodnej literatúry, nakoľko vyvažujú nevýhody malého jazykového trhu v rámci
globálneho trhu, podporujú tvorbu a vznik kultúrnych hodnôt. Ich objem je výrazne podhodnotený
a je obrovský priestor na rôzne opatrenia, ktoré by podporovali masívnejší vznik pôvodnej literatúry
a tým aj kultiváciu trhu a možný export. Z hľadiska celkového objemu trhu sú tieto vstupy z verejných
zdrojov výrazne minoritné (podľa odhadov vydavateľov nie viac ako 5 %).
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Regulácie, legislatíva
V oblasti vydavateľského priemyslu sa uplatňuje osobitná, nižšia sadzba DPH (10 %) na nasledujúce
tovary:


tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch,
okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch,
v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku



obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie pre deti



hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované.

Nedoriešenou otázkou z hľadiska DPH sú elektronické knihy, ktoré naša legislatíva stále chápe ako
softvér, a preto na ne uplatňuje bežnú sadzbu DPH (20 %).
Ako pozitívum hodnotia vydavatelia nedávnu novelu autorského zákona (2013), ktorá sprísnila podmienky pri uplatňovaní autorských práv v súborných dielach a priznala viac práv vydavateľom periodickej tlače v súvislosti s ďalším komerčným využívaním ich produktov (monitoring tlače). Zároveň
zrušila povinnosť písomnej licenčnej zmluvy, čo opäť uľahčilo najmä publikovanie v on-line vydaniach
novín a časopisov. Na druhej strane táto úprava mohla do istej miery oslabiť práva autorov v celom
procese.

Existujúce štruktúry (organizácie, asociácie, záujmové združenia a pod.)


Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (www.zvks.sk)

Samostatná dobrovoľná organizácia zastupujúca záujmy členov, ochraňujúc ich vydavateľské a obchodné podnikanie. Zároveň vykonáva poradenskú a informačnú činnosť. Vznikla v roku 1991 ako
vyjadrenie prirodzeného záujmu vydavateľov a kníhkupcov o zastrešenie ich profesijných záujmov.
Pre svojich členov organizuje rôzne podujatia: školenia, profesijné zájazdy na knižné veľtrhy (najmä
Frankfurt, Bologna, Londýn, Paríž, Praha) a ďalšie spoločenské podujatia. Je spoluvydavateľom odborného časopisu Knižná revue a spoluorganizátorom medzinárodnej knižnej výstavy Bibliotéka.
Podporuje udeľovanie rôznych knižných cien. V súčasnosti združuje okolo 50 subjektov a zastrešuje
vyše 80 % knižnej výroby v SR.


Združenie vydavateľov periodickej tlače / Asociácia vydavateľov tlače (www.vydavatelia.sk)

Organizácia združujúca vydavateľov periodickej tlače na Slovensku od roku 1991. Je jedným zo zakladateľov Kancelárie na overovanie nákladov tlače ABC SR a Asociácie na ochranu novinárskej etiky,
ktorá zriadila Tlačovú radu. Začiatkom roka 2013 prijalo združenie nové stanovy, ktorými sa zmenil i
názov na Asociáciu vydavateľov tlače. Združuje právnické a fyzické osoby (podnikateľské subjekty),
ktoré vydávajú periodickú tlač. Zasadzuje sa o vytváranie a skvalitňovanie podmienok pre vydávanie
periodickej tlače na Slovensku.

Základné problémy a prekážky fungovania a rozvoja, potenciál odvetvia
Veľkým problémom knižného trhu na Slovensku je objem nevyplatených záväzkov voči vydavateľom
zo strany distributérov a kníhkupcov. Hlavnou príčinou tohto stavu je rozšírenie komisionálneho
predaja v celej šírke trhu, čo znamená, že sa predlžuje časový interval, v ktorom prvým a jediným
platiacim článkom v reťazci je vydavateľ, čím sa deformujú trhové hodnoty a princípy, maloobchod
nemá dostatočnú, v prvom rade ekonomickú bariéru na otváranie nových prevádzok (vzniká tak čoraz
viac slabo hospodáriacich prevádzok, pričom celý trh znáša násobiace sa náklady na nájom, služby a
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osobné náklady), a deformovaný zúčtovací mechanizmus (časť hodnoty, prislúchajúca komitentovi,
nejde na jeho účet; celú hodnotu tovaru v komisionálnom predaji realizujú predajcovia vo svojom
mene a neoprávnene si ju prisvojujú v predlžujúcom sa časovom intervale). Ďalšou príčinou je aj presýtenosť maloobchodného, distribučného aj vydavateľského trhu, pretože vyššie uvedené deformácie ovplyvňujú aj „prirodzenú“ regulatívnu funkciu trhu v produkcii vydavateľstiev a prispievajú k
samoúčelnej nadprodukcii, k čomu negatívne „napomáha“ aj masívny prísun tovaru z Čiech a vlažný a
živelný postoj slovenských subjektov k artikulácii potrieb vrátane „obrany“ knižného trhu.
Medzi ďalšie ohrozenia možno zaradiť vnímanú rizikovosť vydateľského odvetvia. Toto sťažuje prístup subjektov z odvetvia k nevyhnutným prevádzkovým a investičným úverom.
Ako relatívne zásadný problém sa javí výrazné skomplikovanie externej práce (dohody o vykonaní
práce) legislatívnymi zmenami v tejto oblasti, nakoľko toto odvetvie kreatívneho priemyslu vo veľkej
miere využíva služby expertov z externých zdrojov. Problematická je aj flexibilita činností mimo pracovného úväzku pre zamestnancov.

Návrhy politík, podporných opatrení či iniciatív, ktoré by zvýšili potenciál rastu odvetvia


Vytvorenie centralizovaných distribučných systémov (knižných zlučovačov), ktoré by umožňovali veľkým koncovým zákazníkom v danom odvetví (napr. knižnice) obstarávať tituly rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie, čo by zároveň malo podstatný pozitívny vplyv na odvetvie ako
také (centrálny informačný systém titulov by umožnil lepšie zosúladenie ponuky a dopytu po
jednotlivých tituloch, keďže v súčasnosti neexistuje efektívny spôsob, ako identifikovať aktuálne pripravované a vydávané tituly na území SR).



Zvážiť postupné až úplné zrušenie komisie na trhu a v tejto súvislosti aj zrušenie odporúčaných predajných cien.



V prípade zachovania komisionálneho predaja zaviesť komisiu s remitendou, koncesovanie
živností pre knižný maloobchod a zvýšenie osvety a školenia členov vo všetkých oblastiach
knižného trhu (využiť Bibliotéku, obnoviť kategorizáciu kníh a jej uvádzanie v tiráži; organizovať podujatia o vedení účtovníctva a výkazníctva, o organizácii predaja pre maloobchodníkov
a pod.).



Presadenie zúčtovacieho mechanizmu cez knižný účet (komisionálny predaj je predaj vo
vlastnom mene a na účet komitenta), komisie v maloobchode len pod podmienkou certifikácie softvéru a spoločný postup pri inventarizáciách komisií.



Podporiť programy spolupráce medzi školami a knižnicami, zamerané na podporu čítania, investovať do technologického a personálneho vybavenia knižníc.



Zvážiť mechanizmus podpory domácej tvorby a jej distribúcie (napr. formou odkúpenia istého
počtu výtlačkov štátom a ich distribúcie do knižníc).



Zvyšovať flexibilitu pracovného trhu a možnosti rôznych foriem externých pracovných úväzkov.
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II.1.3.3

TRH S UMENÍM

Štruktúra a segmenty trhu s umením27
Medzinárodný obchod s umením, ktorého predmetom sú výtvarné umenie a starožitnosti, môžeme
chápať v súčasnosti ako akékoľvek iné odvetvie priemyslu, príp. ako aparát, ktorého hlavným cieľom
je vytvárať a opakovanými predajmi potvrdzovať cenu diel výtvarného umenia na trhu. Ide o obchodný fenomén, ktorý pragmaticky kladie oproti finančnej hodnote duchovné výkony, kultúrne hodnoty
a dedičstvo.
V bývalých postkomunistických krajinách dlhoročná absencia trhového fungovania (nielen) v oblasti
umenia spôsobila, že obchod s umením sa veľakrát za obchod nepovažuje, resp. sa mu pripisujú iné
charakteristiky. Obchod s umením je vo svojej podstate nadnárodným fenoménom a realizuje sa
v rámci globálneho trhu.
Trh s umením sa realizuje na troch základných stupňoch. Lokálny trh zahŕňa predajcov fungujúcich v
regiónoch, ktorí spravidla predávajú miestnych autorov s lokálnym významom, obchodné hodnoty sú
vyslovene provincionálnej povahy; miestne aukčné domy, ktorých fungovanie je závislé hlavne od
domácej, najčastejšie regionálne orientovanej klientely a od predaja diel autorov, ktorých umeleckohistorický a tým aj obchodný význam sa vyčerpáva v úzkych limitoch národnej kultúry, s nulovou
možnosťou presahu do medzinárodného trhového kontextu.
Na lokálny trh úzko nadväzuje trh regionálny, ktorý pracuje so širším umelecko-historickým záberom,
jeho výstupy a zrealizované predaje sú sčasti relevantné aj z medzinárodného aspektu, zvyčajne sa
sústreďuje na kľúčových predstaviteľov rozhodujúcich umeleckých škôl a hnutí daného (v našich
podmienkach napr. stredoeurópskeho) regiónu. Regionálny trh má ambíciu čo najaktívnejšie sa zapájať do nadnárodných aktivít, svoju ponuku sa preto snaží koncipovať s ohľadom na aktuálne dianie v
najprestížnejších svetových domoch. Je bežné, že vo vyspelých ekonomikách regionálny a internacionálny trh jestvujú vedľa seba bez toho, aby sa vzájomne vylučovali, naopak, vzájomne zdarne kooperujú.
Vrcholným článkom je medzinárodný trh, ovládaný najmä dvojicou „alfa“ aukčných domov Sotheby´s
a Christie´s, niekoľkými supergaleristami a superzberateľmi.
V poslednom období získavajú čoraz väčší vplyv na trhový systém veľtrhy umenia, ktoré sa spolu s
medzinárodnými kurátorskými prehliadkami stávajú úspešnou alternatívou aukčného predaja. Veľtrhy v súčasnosti plnia niekoľko kľúčových úloh: sú dôležitým prostredníkom pre trhovú komunikáciu,
zdrojom informácií a katalyzátorom výmeny.

Primárny a sekundárny trh
Primárny trh pracuje výhradne s „novými dielami“, vo všetkých jeho transakciách je aktívne prítomný
umelec, resp. jeho dediči. Súvisí s aktivitou súkromných galeristov a dílerov, ktorí „objavujú“ a uvádzajú nových autorov, venujú sa ich propagovaniu a postupne budujú ich meno a postavenie. Práve
na tomto trhu sa vytvára dojem jeho opodstatnenosti na scéne. Tento trh je z hľadiska možných ekonomických analýz pomerne neprehľadný, obchody sa často uskutočňujú „z ruky do ruky“, zberatelia
najčastejšie a radi platia v hotovosti.
Predaj na primárnom trhu sa môže uskutočňovať v nasledujúcich formách:


predaj z umelcovho ateliéru



objednávka/zákazka od súkromného objednávateľa, spoločnosti, organizácie alebo štátu

27

Táto kapitola je spracovaná prevažne na základe dizertačnej práce Niny Gažovičovej: Trh s umením na Slovensku, podmienky jeho vzniku
a podoby fungovania po roku 1989. VŠVU, 2013.
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predaj obchodníkovi s umením, ktorý sa tak stáva majiteľom diela, ktoré ďalej uvádza na sekundárny trh



predaj prostredníctvom sprostredkovateľa, predajnej galérie, umeleckého agenta, galeristu.

Sekundárny trh pracuje zásadne s dielami, ktoré prešli primárnym trhom, je teda trhovou nadstavbou, zahŕňa všetky opätovné predaje prostredníctvom aukčných domov, ale aj dílerov. Odohráva sa
výlučne mimo osoby umelca, ktorý sa už nijako na transakcii nezúčastňuje, stojí na obchodnom sprostredkovateľovi, orientuje sa na širšiu, zorientovanejšiu klientelu – ponuka sa prísne orientuje na
najvýznamnejšie, kľúčové osobnosti medzinárodnej výtvarnej scény. Ceny ponúkaných diel reflektujú
existujúce precedensy, nie sú tvorené individuálnym názorom konkrétneho jedinca ako v primárnom
trhu – sú výsledkom všeobecnej situácie na scéne. Predajná cena teda nevzniká kompromisom medzi
subjektívnymi predstavami predávajúceho a kupujúceho, ale v strete ponúk. Dosiahnutá cena sa tak
najviac približuje k objektívnej, trhovej hodnote diela. Neodôvodnené cenové výkyvy – na rozdiel od
komisionálneho predaja primárneho trhu – sú menej časté, pretože ceny musia rešpektovať objektívnymi, reálnymi predajmi potvrdenú „cenu“ daného umelca.
Predaj na sekundárnom trhu sa môže uskutočňovať v nasledujúcich formách:


súkromné predajné galérie – galeristi – verejná forma



sprostredkovatelia – díleri – neverejná forma



aukčné spoločnosti – vzhľadom na rozsah tohto segmentu niektorí autori uvažujú o tretej
samostatnej kategórii – terciálnom trhu



súkromní zberatelia



korporátne zbierky – spoločnosti, ktoré nakupujú umenie ako firemný majetok



múzeá a galérie



štát.

Predmet trhu
Predmetom obchodovania s umením býva v našom regióne najčastejšie výtvarné umenie (obrazy,
kresby, grafiky, sochy, plastiky), v menšej miere starožitnosti (sklo, porcelán, keramika, nábytok),
prípadne dizajn. „Menšinové“ výtvarné disciplíny, ako sú fotografia, kresba či grafika, sa v terajšej
situácii ocitajú na okraji obchodnej ponuky, hoci v posledných rokoch sme zaznamenali pionierske
aktivity aj v týchto minoritných trhových segmentoch. Existujú komunity špecializovaných zberateľov
(mince, pohľadnice, známky), ktorí však fungujú skôr na báze výmenných stretnutí, priamych nákupov, príp. špecializovaných búrz.

Hlavní aktéri


Galérie a múzeá

Tieto inštitúcie zohrávajú kľúčovú úlohu pri určovaní „štandardov“ zbierania a zberateľstva, vystavovania, vzdelávania, hodnotenia, ale aj oceňovania. Zvyšujú hodnotu obchodovaného predmetu prostredníctvom akvizícií (explicitne) alebo jeho prezentácie vo vlastných priestoroch v rámci skupinových alebo monografických výstav (implicitne). V súčasnosti sú muzeálne a galerijné inštitúcie súčasťou rovnakého ekonomického systému ako aukčné domy a súkromné galérie, zabezpečujú cirkuláciu
finančného a kultúrneho kapitálu. Výstava vo vrcholnej galerijnej inštitúcii funguje ako zásadný prostriedok na upriamenie záujmu zberateľov a zároveň by mala v štandardných podmienkach zabezpe-
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čiť aj určitý nárast ceny. To isté samozrejme platí aj o akvizičnej činnosti – tá je rovnako určujúca pre
okruhy zberateľov, čím sa spätne odráža na obchodných transakciách; múzeá a galérie sú pre súčasný
rozvoj trhu súčasného umenia zásadné.


Agenti, díleri a galeristi

Díler je základným distribútorom trhu, je vplyvnou postavou, dôležitým článkom cenotvorby. Pokiaľ
díler spravuje vlastnú galériu, je pravdepodobne priesečníkom stretu umelcov a kupcov; zároveň aj
kritikov a inštitúcií. Díleri (podobne ako kurátori) objavujú nové mená, ktoré uvádzajú na trh, s tým
rozdielom, že díleri sú v tomto procese finančne zainteresovaní. Uvádzanie nových mien na scénu je
preto do veľkej miery ovplyvňované trhovou realitou, teda aj inými ako odbornými kritériami.


Aukčné spoločnosti

Aukčné spoločnosti predstavujú vrcholný článok trhovej štruktúry. Ich verejné predaje poskytujú
ostatným aktérom na trhu jedny z mála definitívnych údajov umeleckého obchodu – vyvolávaciu, ale
najmä konečnú, dosiahnutú cenu. Z charakteru „hromadnej“ povahy aukčného predaja logicky vyplýva, že ceny musia byť stanovované podľa princípu precedensu, zohľadňovať reálnu ponuku a dopyt.
Konečné ceny, aj vzhľadom na niektoré iracionálne výnimky, najrealistickejšie vypovedajú o postavení konkrétneho umelca na scéne.
Aukčné domy môžu byť:
- medzinárodné (Sotheby´s a Christie´s)
- veľké národné s nadnárodným významom (napr. Dorotheum (AT), Bonhams (UK), Tajan (FR))
- národné (významom) (napr. 1. Art Consulting (CZ), Kieselbach (HU), SOGA (SK))
- regionálne, lokálne (na Slovensku napr. Darte, Art Invest, White & Weiss).


Kritici, experti a znalci

Odborní pracovníci sú ďalším, neopomenuteľným článkom trhového mechanizmu. Kým donedávna
bola ich úloha orientovaná skôr na kritické a estetické hodnotenia umeleckých diel, v súčasnosti tento pól ich „práce“ nahrádzajú často samotní galeristi. Akademickí vzdelanci sa dnes uplatňujú najčastejšie ako poradcovia inštitúcií a súkromných zberateľov. Vyjadrujú sa k pravosti diela, overujú ju,
skúmajú pôvod diela – jednoducho verifikujú jeho hodnotu. Aj preto je v súčasnosti badateľný exodus
renomovaných galerijných pracovníkov smerom ku komerčnému sektoru. Táto mobilita medzi inštitucionálnymi a ekonomickými prostrediami je dôsledkom preskupovania a prebiehajúcej hybridizácie
v trhovej štruktúre.


Zberatelia

Väzbami najmenej viazaným a teda na prvý pohľad najslobodnejším článkom v trhovom segmente je
pravdepodobne kupec, zberateľ, investor. Je konečným konzumentom, zdrojom príjmov, odberateľom. Zberateľ je finálnym článkom putovania diela ako tovaru v trhovom systéme, jeho konečným
spotrebiteľom.
V Európe tradične zberatelia predávajú málo, skôr kus po kuse kvôli výmene alebo zvýšeniu kvality
zbierky. Opätovný návrat diel na trh sa teda uskutočňuje vždy na základe konkrétnych udalostí: sťahovanie, úmrtie, rozchod, finančné ťažkosti, krádež. V USA sa naopak zaužívalo, že zberateľ svoje
prvé nákupy predá pomerne rýchlo, často sa mu jednoducho prestanú páčiť alebo využije príležitosť
ich dobre speňažiť. Je takisto bežnou praxou predať kompletnú zbierku a následne zmeniť predmet
záujmu.
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História a súčasný stav trhu s umením na Slovensku
V minulom režime sa obchodná aktivita v oblasti umenia neriadila klasickými trhovými princípmi, ale
bola prekvapivo dobre a pragmaticky usporiadaná a živá. Predošlý demokratický režim nastavil isté
princípy, ktoré socialistický režim prevzal, aj keď ich podmienil ideologickými kritériami. Tvorba umenia a jeho predaj sa riadili verejnou objednávkou, umelci predávali svoje diela cez štátne siete obchodov a predajných systémov (družstvo Tvar, SFVU, podnik Dielo) alebo na základe priamych objednávok (súčasť verejných investícií). Neexistovala však alternatívna sieť privátnych galérií a verejné inštitúcie sa rozvíjali pod priamym ideologickým tlakom, čo postavilo oficiálny trh do neštandardnej polohy, ktorej dôsledky vidíme na slovenskom trhu s umením dodnes. Avšak napriek tomu, že bol „trh“
postavený na zdanlivo neekonomických, ideologických princípoch, bolo v ňom stále badať istý obchodný zreteľ. Ekonomický vklad zo strany štátu a jasný dôraz na šírenie umenia do verejného priestoru, ale aj intímnej zóny domova bol isto viac než len pokusom preniknúť prostredníctvom výtvarného umenia občanom „pod kožu“.
Naopak, situácia po roku 1989 bola zásadne determinovaná celkovým rozkladom spoločnosti a mnoho „pozitívnych“ alternatív neposkytovala. Napriek liberalizácii trhu a vzniku súkromných subjektov
(galérie, aukčné domy) bola situácia na trhu s umením zásadne obmedzená limitmi, ktoré stanovil
minulý režim. Tento retardačný stav bol podporovaný aj zvykom realizovať nákup umenia priamo z
ateliéru umelcov, obchádzaním sprostredkovateľa, čo brzdilo rozvoj štandardných obchodných vzťahov. Postavenie jednotlivých aktérov v domácej štruktúre trhového priestoru je stále obmedzené.
Nemôžeme hovoriť o efektívne fungujúcom komplexe vzťahov (múzeá, galérie, obchod, odborná
sféra), ale skôr o individuálnych aktivitách. Aj keď trh s umením nemá na Slovensku bežné „právomoci“, jeho vplyv silnie a môžeme predpokladať, že naďalej bude.
V rokoch 1990 – 1991 vzniklo množstvo súkromných galérií, ktoré sa ako prvé pokúšali obchodovať s
umením. Prvá generácia galeristov svojimi individuálnymi aktivitami len pozvoľna a zväčša intuitívne
formovala podobu fungovania smerom k profesionalizácii oblasti, ktorá v našich podmienkach dovtedy nemala žiadne relevantné, personálne či inštitucionálne vzory. Doba a ani prevádzkové možnosti v
skutočnosti neposkytovali reálnu príležitosť umenie zhodnotiť, resp. zarobiť na ňom. Aj preto väčšina
týchto galérií svoju pôsobnosť v relatívne krátkom čase ukončila. V tom čase boli zaznamenané aj
neštandardné „konkurenčné“ aktivity štátnych galérií, ktoré z dôvodu nedostatku financií začali s
predajom umeleckých diel vo vlastných priestoroch (napr. GMB).
V roku 1996 založil skúsený obchodník so starožitnosťami a umením Gabriel Herzeg aukčnú spoločnosť SOGA, ktorá znamenala zásadný míľnik vo vývoji trhu s umením. Je paradoxom slovenskej situácie, že prvým obchodným článkom trhu s umením, ktorý v skutočnosti začal na Slovensku fungovať v
štandardizovanej podobe v zásade ako analógia zahraničného modelu, bola aukčná spoločnosť. V
štandardných trhových podmienkach je aukčná spoločnosť vrcholným článkom obchodu s umením,
ktorý nadväzuje a úzko spolupracuje s jeho funkčne podriadenými časťami, hlavne silnou bázou súkromných galérií, ktoré vlastnou selekciou vytvárajú rezervoár (odborný a doslova fyzický) konkrétnych autorov a diel. Založenie SOGY na Slovensku však znamenalo štandardizáciu trhu s umením
a odliv z čiernej ekonomiky, ktorá v tejto oblasti fungovala, do transparentných obchodných vzťahov.
Od vzniku spoločnosti táto organizovala cca štyri sezónne aukcie ročne. Ako majoritná komodita sa
na aukciách ustálila olejomaľba, hlavné komoditné línie sa týkali diel klasikov slovenskej moderny a
hornouhorského umenia z prelomu storočí. Od roku 2003 začala SOGA v spolupráci s Nadáciou –
Centrom súčasného umenia (NCSU) organizovať aj aukcie súčasného umenia (predaj súčasného
umenia má svoje špecifiká a z hľadiska trhu je komplikovanejší). NCSU v aukciách neskôr pokračovala
aj pod hlavičkou firmy Sotheby’s (od roku 2005). Postupné nasýtenie domáceho trhu spolu s krízou a
malým vývojom domácej scény však spôsobil, že SOGA svoju aukčnú činnosť v roku 2013 úplne pozastavila a klesajúce výnosy NCSU nútia k podobnému kroku.
V súčasnosti sa na scéne objavujú noví hráči (aukčný dom White and Weiss), ale aukcia súčasného
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umenia vo svojej pôvodnej, samostatnej podobe sa dnes javí ako prežitý formát, produkt, ktorý sa
nedokázal prispôsobiť reálnym požiadavkám trhu. Dôvodom tohto komplexného zlyhania bolo aj
celkové podcenenie možností strategického plánovania a absolútne ignorovanie marketingovej analýzy trhu, ktorá mohla naznačiť možné spôsoby priblíženia sa k okruhom záujemcov najmä formou
identifikácie segmentov trhu a definovania potenciálu ponúkaného produktu, čím by sa prípadne
podarilo vytýčiť aspoň náznakovo horizont plánovania.
Na Slovensku, s výnimkou aukčného predaja a činnosti niektorých súkromných galérií, trhové mechanizmy porovnateľné so západnými stále nefungujú v štandardnej podobe. Súvisí to isto aj s naším
obmedzeným teritóriom. Malý trh plodí malé ambície, ale aj priveľkú angažovanosť jednotlivcov v
prospech alebo proti aktivitám, ktorých opodstatnenie motivuje viac osobný, ako všeobecný záujem.
Zásadným spôsobom chýba fungujúca sieť súkromných galérií, ktoré by scénu dynamizovali. Rovnako
aj zorientovaná, zberateľská základňa – komunita zberateľov je malá, vo svojich aktivitách nie je konzistentná, aj preto trhu dominuje nezorientovaná väčšina, ktorá sa riadi vlastným, od kritiky nezávislým názorom. Ten sa v našom provinčnom prostredí ľahko šíri ako vzor a deformuje hodnotové kritériá ďalších skupín.
Pole slovenského trhu s umením stojí prakticky na niekoľkých figúrach a inštitúciách, ktoré sa dokázali v nových podmienkach zmocniť prislúchajúcich kompetencií. Keďže pomaly dochádza k väčšej interakcii jednotlivých článkov (znalci, umelci, obchodníci, galérie), môžeme predpokladať, že trh pomaly smeruje k celkovej štandardizácii a profesionalizácii. Faktom je, že slovenské umenie nemá zatiaľ takmer žiaden východiskový, inštitucionálny (a ani trhový) rámec akceptovaný v medzinárodnom
kontexte (s výnimkou tvorby Romana Ondáka a Júliusa Kollera, prípadne dua Tkáčová & Chisa). Domáci trh je zatiaľ skôr lokálnym fenoménom, ktorý sa realizuje v relatívne limitovanom geografickom
priestore. Pozitívnym špecifikom domáceho prostredia je zásadný vplyv odborníkov z oblasti dejín
umenia na stav a charakter slovenského trhu – východiská ponovembrového obchodu boli totiž formulované renomovanými expertmi z inštitucionálnej sféry. Neštandardným faktom je, že iniciačným
nástrojom trhu sa stal v uplynulých rokoch aukčný predaj.
Trh by mal byť špeciálnou nadstavbou, či presnejšie súčasťou umeleckého snaženia, ale nemal by mu
byť nadradený. Aby sa tak stalo, je potrebné, aby ľudia umeniu porozumeli a bolo pre nich prirodzené, že je súčasťou ich životov. Nie preto, že sa to patrí, ani preto, že je to práve v móde, ale preto, že
obklopovanie sa umením by dvadsať rokov od historického prevratu malo byť súčasťou európskeho
štandardu a prejavom kultivovaného životného štýlu.

Galérie na Slovensku – úloha jednotlivých subjektov
Slovenská národná galéria, www.sng.sk
Najvyššia a centrálna galerijná inštitúcia Slovenska. Tvorí zbierky a prezentuje výtvarné umenie širokej
verejnosti. Je celonárodnou umenovednou inštitúciou, ktorá zbiera, chráni a interpretuje umelecké
diela v domácom i medzinárodnom priestore.
Z hľadiska trhu s umením je dôležitá jednak jej akvizičná činnosť – ani nie tak z hľadiska celkového
obratu a objemu nakúpených diela, ako skôr z hľadiska prestíže a vytvárania trhovej hodnoty diel samotnou akvizíciou. Zároveň svojou odbornou, umenovednou a výstavnou činnosťou vytvára hodnotový kontext, ktorý opäť určuje ceny na trhu s umením.
Regionálne galérie28
Na Slovensku existuje sieť galérií, ktorá má svoj historický pôvod ešte v období pred rokom 1989, keď
boli vybudované regionálne galérie s pokrytím celého územia SR. Po prechode kompetencií zo štátu
28

Zoznam galérií dostupný na internete: <http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/muzea-agalerie/register-muzei-a-galerii-sr-ef.html>
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na samosprávu niektoré zanikli a iné vznikli. V zriaďovacej pôsobnosti rôznych úrovní samosprávy je
dnes 24 galérií, z toho 16 zriaďovaných vyššími územnými celkami a 8 mestami a obcami. Mnohé
z týchto galérií vlastnia rozsiahle zbierky a akvizíciami získavajú ďalšie diela. Väčšina akvizičnej činnosti
je financovaná cez dotačný systém MK SR.
Z hľadiska infraštruktúry tvoria štátom a samosprávami zriaďované galérie dôležitú súčasť trhu
s umením, pretože určujú jeho štandardy. Na druhej strane sú ich fondy kvôli ochrane kultúrneho
dedičstva zakonzervované a nemôžu s nimi voľne obchodovať. Tento fakt síce zaručuje, že hodnotné
diela neopustia fond kultúrneho dedičstva, na druhej strane znižujú flexibilitu trhu a presnejšie určovanie skutočnej hodnoty umeleckých diel.
Súkromné galérie29
Ich vznik a fungovanie popisuje úvodná kapitola. Ide o inštitúcie s často krátkou životnosťou, ktoré majú
rôznorodé zacielenie z hľadiska výstavnej činnosti. Na trhu s umením pôsobia galeristi ako zástupcovia
tvorcov, vystavovaním a predajom zhodnocujú ich diela, príp. ich umiestňujú na medzinárodný trh.

Vzdelávanie
Podstatou trhu s umením sú umelecké diela, takže oblasť vzdelávania v tomto segmente pokrýva
jestvujúce stredné a vysoké umelecké školy. Neexistujú však žiadne špecifické vzdelávacie programy,
ktoré by sa zameriavali na profesionálov pôsobiacich priamo na trhu s umením (manažéri, agenti,
administrátori, licitátori). Zásadnú úlohu tu tak plnia absolventi odboru dejín a teórie umenia, ktorí
neskôr pôsobia ako kurátori a galeristi, alebo manažéri s ekonomickými zručnosťami, ktorí nemajú
dostatočné vzdelanie v odbore umenia.
Rovnako chýba prierezové vzdelávanie pre študentov umeleckých škôl, ktoré by im dalo prehľad
o základnom fungovaní trhu s umením a jeho štandardoch, čo by im mohlo pomôcť k lepšej kapitalizácii ich umeleckej tvorby.
29

Nina Gažovičová uvádza vo svojej práci nasledujúci výber galérií, ktoré sú relevantné pre tému trhu s umením: Artist Run Spaces: Bastart (od
septembra 2006, mienkotvorný informatívny priestor s ambíciou ponúknuť slovenskému divákovi zaujímavé projekty zo zahraničia, s pokusom
o štandardné zastupovanie umelcov zo strednej Európy na trhu, s ambicióznymi doplnkovými projektmi Bastart´s Permanent Collection (a
treasure), Bastarts cookbook, bastart video room... (Pribišová, 2006)), Hit (Varga, Kenderová – galéria v priestoroch VŠVU, zameraná na prezentáciu konceptuálneho umenia, nadväzuje na pilotné aktivity Lucie Tkáčovej a občianskeho združenia Kartel), Hopkirk (rokový klub v budove
bývalej YMCA, ktorý slúži ako výstavný priestor, prezentovali sa najmä študenti a absolventi Csudaiovho ateliéru, vystavovali napr. Paštéková,
Tallová, Zelina, Hrča, Kopecká), Nuée (2007 – 2008, Bratislava, prevádzkovali Bety Majerníková a Martin Hornyák, galéria šperku), Photoport
(občianske združenie, založené v roku 2006, pokus o vytvorenie priestoru pre študentov a absolventov fotografie na VŠVU, ale aj neskrývaná
snaha naštartovať trh s fotografiou na Slovensku pod vedením fotografa Filipa Vanča, od 2007 funguje aj ako galéria), Galéria 19 (galéria blízka
združeniu A-R), SPACE (galéria súčasného umenia s najvýraznejšou aktivitou na tomto poli), SODA Gallery (od roku 2009, ponúka overené mená
prvej vlny Csudaiových absolventov (Mikyšková, Czinege, Masár) a celý generačný tím okolo zakladateľky galérie Lucie Tallovej), Hot Dock (od
decembra 2010, Bratislava, založil tím umelcov Juraj Rattaj, Pavol Prekop a Matej Bezúch, v pôvodnom priestore galérie Photoport), Galéria FF
01 (galéria pôžičkového fondu pod vedením prof. Miloty Havránkovej), Galéria ADA art (Nová Dedinka, v dome Aleny Adamíkovej), M++ (od
septembra 2007, občianske združenie, ktoré na lodi na petržalskom brehu Dunaja viedla Andra Pallang, dokonca aj s podporou Európskej únie),
Galéria 23% (Záhorská Bystrica, iniciatíva absolventky maľby prof. J. Bergera Petry Ševčíkovej, improvizované priestory rodinného domu, má ísť
aj o nadviazanie na tradíciu takéhoto typu prezentovania umenia v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch (Flimelová, Ševčíková, Demeter,
Kalmus, Gáberová, Machatová)), OST-960 (Bratislava, niekoľko projektov punkového, neinštitucionálneho charakteru Erika Bindera v jeho
ateliéri), Aircraft Gallery (samostatný projekt Open Office Erika Bindera v polyfunkčom priestore), Tranzit (Bratislava, nadnárodný projekt s
finančnou podporou Erste poskytuje širokú škálu aktivít), Projekt Eject (podpora a mapovanie videoumenia (Marko Horban, Martin Špirec,
Peter Drmlík) atď. K výstavným, galerijným priestorom pozri: Nové výstavní prostory, 2008. Galérie vedené kurátormi alebo historikmi umenia:
SPACE (aktivity Juraja Čarného), Enter (Vanda Sepová, Evanjelický dom na Baštovej ul., neskôr v pasáži pri reštaurácii KOGO), Faica (galéria
slovenskej sekcie AICA), Flatgallery (Andrej Jaroš – nový koncept bytovej galérie), znovu oživená Galéria Cypriána Majernika (v kurátorskej
koncepcii Richarda Gregora). Komerčné galérie: Komart (orientácia smerom ku konštruktivistickému umeniu), Zahorjan Gallery (galéria s jasne
definovaným predmetom záujmu, kurátorské vedenie Silvia von Epstein, zastupuje úzky okruh českých a slovenských maliarov: Kollár, Gerboc,
Ossif, Petrbok, David), Krokus (profesionálna galéria postavená na know-how rakúskej galérie KROART, pod vedením Gabriely Kišovej, pravidelná výstavná a publikačná činnosť: Podoba, Šille, Farmanová), Fru Fru Gallery (galéria pôvodne zameraná na ilustráciu a grafiku, neskôr dochádza
k otvoreniu jej dramaturgického plánu), Gandy Gallery (od roku 2005, Bratislava, prvá profesionálna zahraničná galéria), Kressling Gallery
(projekt umelcov Sedláka a Freša, krátky, ale žiarivý príklad funkčnej komerčnej galérie, neskôr výhradne v koncepcii Viktora Freša),
AMT_PROJECT (slovenská galérie s medzinárodnou ašpiráciou, na rozdiel od pôvodného zamerania jej talianskeho spoluvlastníka A. M.Torriho
(spolu s Petrou Fetriancovou) na mladú medzinárodnú maľbu (AMT TORRI & GEMINIAN) sa slovenská pobočka orientuje na umelcov nášho
regiónu s konceptuálnym zameraním: T. Vaněk, B. Klímová, C. Blažo, I. Németh, J. Kalinová.
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Štruktúra trhu, spôsoby predaja
Podľa odhadov expertov tvorí ročný obrat z aukcií na Slovensku (viac ako 10 miliónov eur) len cca 20
– 30 % reálneho trhu s umením na Slovensku (bez priamych akvizícií galérií). Zvyšok tvorí ťažko zmapovateľná „šedá zóna“ priamych predajov z ateliérov a ostatných obchodných transakcií.
Charakteristickým znakom slovenského trhu je aj fakt, že súčasné umenie z neho tvorí cca 3 % (európsky priemer je aj po výraznom poklese v posledných rokoch stále cca 7 %), čo ovplyvňuje charakter trhu, pomer cien, ale aj medzinárodný kredit a predaj slovenských diel.
SNG, ako aj regionálne galérie dostávajú z verejných zdrojov (priame dotácie, granty) prostriedky na
nákup diel. Tieto nákupy tvoria cca 5 % zmapovateľného trhu s umením, zvyšok sú súkromné akvizície.

Základné problémy a prekážky fungovania a rozvoja
Už aj pri letmom pohľade na trh s umením na Slovensku sa ako jeden z vypuklých problémov javí fakt,
že prevládajúcim spôsobom obchodovania s umením je stále priamy predaj z ateliérov, uskutočňovaný prevažne v hotovosti, čo spôsobuje jednak neštandardnosť a nestálosť trhu, ale aj nemožnosť
jeho skúmania, presnejšieho vyčíslenia a hľadania potenciálu. Je takisto ťažko povedať, do akej miery
je táto ekonomika podriadená bežným daňovým a odvodovým pravidlám. Zastupovanie umelcov
galériami je v západnom svete takmer absolútnym pravidlom – umelec tam nikdy nepredáva diela
priamo z ateliéru, okrem dvoch špecifických prípadov: ak nejaví o jeho tvorbu záujem žiadna galéria,
resp. ak má vo svojej zmluve s galeristom dohodnutú časť produkcie pre voľný predaj. Pri štátnych
akvizíciách sa zástupcovia, ktorí dojednávajú detaily kúpy, zvyčajne pokúšajú získať diela priamou od
umelca, ale takisto musia rešpektovať primárne pravidlo galerijného predaja.
Ako v ostatných odvetviach kreatívneho priemyslu, aj v tomto odvetví platí, že daňové a odvodové
politiky namierené proti umelcom v slobodnom povolaní a živnostníkom utlmujú ekonomické aktivity v odvetví a spôsobujú v konečnom dôsledku väčšie daňové úniky. Obmedzené možnosti pri
uplatnení si nákladov na príjmy z licenčných zmlúv, obmedzovanie hornej hranice príjmov pri paušálnych výdavkoch živnostníkov či prílišné odvodové zaťaženie slobodných povolaní sú faktory, ktoré
negatívne ovplyvňujú trh v tejto oblasti. Ďalším problémom je dodatočné zdanenie príjmov vo forme
2 % odvodu do umeleckých fondov, ktoré sa vzťahuje aj na predaj umeleckých diel.
Okrem vyššie uvedených chýbajúcich vzdelávacích programov pre potreby trhu s umením chýba dostatočné prepojenie galérií a vysokého umeleckého školstva. Predovšetkým súkromné galérie, ktoré
vykonávajú praktické činnosti v oblasti trhu s umením, by mohli slúžiť ako laboratórium pre tých,
ktorí vstupujú do ekonomických vzťahov trhu s umením.
Základom rozvoja trhu s umením a jeho potenciálu rastu je dostatočná báza dopytu. Okrem ekonomickej situácie je jej podstatou vzdelaný zákazník, ktorý dokáže oceniť kvalitu a pridanú hodnotu
umeleckého diela. Z tohto hľadiska pociťujú odborníci a hráči na trhu s umením ako základný problém nedostatočnú kultiváciu populácie (základné a stredné vzdelávanie) a chýbajúce umelecké
a kultúrne vzdelávanie, ktoré by v konečnom dôsledku generovalo dopyt po umení a rozširovalo
zákaznícku bázu.
Vzhľadom k tomu, že štátom spravované galérie sú pre toto odvetvie určujúcimi odbornými elementmi, čo sa odráža v tvorbe cien na trhu, ako problém sa javí ich finančne podhodnotená akvizičná
činnosť a nedostatok odbornej koordinácie pri správe štátnych zbierok aj vo vzťahu k existujúcemu
trhu. Trh s umením vo veľkej miere sleduje inštitucionalizovanú bázu a zvýšená a systematická akvizičná činnosť zo strany štátom dotovaných galérií a múzeí by mohla zásadne ovplyvniť aj objem a rast
trhu s umením.
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Pre ďalší rozvoj odvetvia je nevyhnutné, aby sa slovenské umenie dostávalo na medzinárodné trhy
a získavalo renomé, ktoré sa bude spätne odrážať aj v jeho cene a objeme investovaných prostriedkov. Preto sa ako zásadná prekážka ďalšieho rozvoja javia neexistujúce politiky exportu
a internacionalizácie slovenského umenia a trhu s ním (chýbajúca stratégia prezentácie kultúry
v zahraničí a brandingu krajiny, neexistujúca podpora pre vystavovanie, účasť na veľtrhoch
a matching fórach).

Návrhy politík, podporných opatrení či iniciatív, ktoré by zvýšili potenciál rastu odvetvia


Zvyšovať povedomie širokej populácie o umení a umeleckej tvorbe prostredníctvom základných kurikúl na základných a stredných školách, ale aj prostredníctvom špeciálnych vzdelávacích programov v rámci štátnych kultúrnych inštitúcií a programov prepájajúcich kultúrnych
profesionálov a školy (viď napr. program Creative Partnership v UK).



Zvážiť zavedenie osobitnej sadzby DPH na predaj umeleckých diel (podobnej ako je existujúca
10 % sadzba na knihy).



Zvýšiť objem prostriedkov, ktoré štát investuje do akvizičnej činnosti svojich inštitúcií, vytvoriť kolektívnu správu štátnych zbierok (SNG).



Podporiť motivačné stimuly pre súkromný sektor (sponzorský zákon, podpora vystavovania
súkromných zbierok).



Vytvoriť strategicky chápanú koncepciu prezentácie slovenského umenia v zahraničí, podporovať účasť galeristov na veľtrhoch a predajných výstavách.



Zvážiť zavedenie povinného percenta z verejných investícií do umeleckej tvorby, ktorá je jej
súčasťou, strategicky pristupovať k dizajnu verejných inštitúcií doma i v zahraničí (napr. ambasády) ako výkladných skríň kvalitného slovenského umenia (pod garanciou SNG).

II.1.3.4

SCÉNICKÉ UMENIA

Do okruhu scénického umenia zaraďujeme pre potreby tejto analýzy najmä divadelnú, tanečnú
a opernú (operno-koncertnú) činnosť, ktorá svojím produktom vstupuje na trh. Do istej miery sa aktivity sledované v tejto časti prelínajú s aktivitami spadajúcimi pod hudobný priemysel (najmä koncertné predvedenia hudobno-divadelných žánrov, ako sú opera, opereta a muzikál).

Stav odvetvia a hlavní hráči
Historický proces vzniku divadelníctva na Slovensku, ale najmä vývoj po roku 1989 spôsobili, že odvetvie scénického umenia je výrazne rozdelené na dve oblasti s odlišným fungovaním, vyplývajúcim
zo spôsobu zriaďovania a financovania jednotlivých inštitúcií. Prvú oblasť tvoria štátom alebo samosprávou zriaďované inštitúcie, ktoré majú štatút príspevkových organizácií štátu, resp. samospráv,
a sú priamo financované zriaďovateľom. Štát (MK SR) má v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti predovšetkým tzv. „erbové“ kultúrne inštitúcie – teda tie, ktoré zaručujú najvyššiu kvalitu produkcie
a uchovávanie kultúrnych hodnôt. Z hľadiska trhu ide o výrazne dotovanú prevádzku, kde ceny lístkov
a poskytovaných služieb neodrážajú reálne náklady. Pridanou hodnotou pre štát by mali byť kultúrne
hodnoty, kultivácia obyvateľstva a duchovný rozvoj spoločnosti. Tieto inštitúcie zároveň vychovávajú
profesionálov v rôznych oblastiach a profesiách potrebných pre tento trhový segment a vytvárajú
dopyt po kultúrnych produktoch. Podobne fungujú aj scénické inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti
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samospráv, ktoré sa pod ne dostali na základe procesu decentralizácie štátnej správy, ktorý prebehol
koncom deväťdesiatych rokoch. Ich rozmiestnením sa sleduje aj regionálne pokrytie rôznym typom
verejných kultúrnych inštitúcií. Všetky tieto inštitúcie sú stálymi scénami, spravujú svoje budovy
a tvoria cyklický repertoár.
Scénické umenie kladie vo svojich mnohých podobách (najmä opera, ale aj iné) vysoké finančné nároky na produkciu, vyžaduje relatívne komplikované technológie a infraštruktúru a je do istej miery
obmedzené jazykom (činohra). Preto sú verejné investície pre toto odvetvie neodmysliteľné. Na druhej strane však tieto verejné zdroje umožňujú vznik trhového segmentu, ktorý generuje príjmy
a pracovné miesta.
Štátne divadlá

Slovenské národné divadlo – Činohra, Opera a Balet
www.snd.sk

Nová scéna
www.novascena.sk

Štátne divadlo Košice – Činohra, Opera a Balet
www.sdke.sk

Štátna opera Banská Bystrica
www.stateopera.sk
Samosprávne divadlá
Väčšina týchto inštitúcií je v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, mestských divadiel je len niekoľko.
VÚC BA

Divadlo Astorka Korzo ´90
www.astorka.sk

Divadlo Aréna
www.divadloarena.sk

Bratislavské bábkové divadlo
www.babkovedivadlo.sk

Divadlo Ludus
www.ludusdivadlo.sk
VÚC TT

Divadlo Jána Palárika v Trnave
www.djp.sk
VÚC NR

Divadlo Andreja Bagara Nitra
www.dab.sk

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
www.staredivadlo.sk

Jókaiho divadlo v Komárne
www.jokai.sk
VÚC BB

Divadlo J. G. Tajovského Zvolen
www.djgt.sk

Bábkové divadlo na Rázcestí
www.bdnr.sk

Divadlo Štúdio Tanca
www.studiotanca.sk
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VÚC ZA

Slovenské komorné divadlo Martin
www.divadlomartin.sk

Bábkové divadlo Žilina
www.bdz.sk
VÚC KE

Divadlo Thália Košice
www.thaliaszinhaz.sk

Bábkové divadlo Košice
www.bdke.sk

Divadlo Romathan Košice
www.romathan.sk

Spišské divadlo Spišská Nová Ves
www.spisskedivadlo.sk
VÚC PO

Divadlo Jonáša Záborského
www.djz.sk

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
www.divadload.sk
Mesto Bratislava

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava – umelecká scéna BKIS
www.mestskedivadlo.sk
Mesto Žilina

Mestské divadlo Žilina
www.divadlozilina.eu
Mesto Rožňava

Mestské divadlo Actores
www.actores.sk

Druhou časťou spektra hráčov v tomto odvetví sú súkromné divadlá a scénické skupiny, ktoré
v prevažnej väčšine fungujú ako neziskové organizácie, menšia časť ako firmy (s.r.o.). Ich príjmy tvoria
prostriedky z verejných dotácií (najmä Dotačný systém MK SR) a zisky z predaja vstupeniek a inej
činnosti. Niektoré spravujú aj budovy (prenájom, vo vlastníctve) a majú stálu scénu, viaceré však fungujú na agentúrnom princípe (krátkodobý prenájom priestorov, touring a pod.). Niektoré sú naopak
len priestormi, ktoré tvoria dramaturgiu v spolupráci s inými subjektmi. V posledných rokoch pribúdajú multifunkčné kultúrne centrá, kde sú scénické činnosti len časťou ich aktivít. Len niekoľko väčších súborov funguje na repertoárovom princípe, väčšina pracuje na projektovej báze jednotlivých
produkcií a ich prezentácie. Tieto divadlá a scénické skupiny majú často komplikovanú ekonomiku,
v ktorej kombinujú viacero činností (v rámci kreatívneho priemyslu, ale aj mimo jeho rámca – doplnkové činnosti ako kaviareň, predaj tovarov a pod.). Verejné zdroje (dotácie, granty, verejné zákazky)
aj v tejto časti tvoria výraznú zložku ekonomického cyklu. Problematický je aj nepomer existujúcich
grantových zdrojov na tvorbu (vznik diela) a jeho distribúciu (reprízovanie, touring).

Strana 76

SPRÁVA O STAVE A POTENCIÁLI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU

Nezávislé divadlá (príklady)
Bratislava
 Heineken Tower Stage, www.heinekentowerstage.sk
 Elledanse, www.elledanse.sk
 Divadlo ARTEATRO, www.arteatro.sk
 Radošinské naivné divadlo, www.rnd.sk
 Štúdio L & S, www.studios.sk
 Divadlo GUnaGU, www.gunagu.sk
 Divadlo SkRAT, www.a4.sk
 Tanečné divadlo Bralen, www.tdbralen.sk
 Divadlo Malá scéna STU, www.malascenastu.sk
 S.T.O.K.A., www.stoka.sk
 Teatro Wüstenrot, www.gedur.sk
 Slovenské divadlo tanca, s.r.o., www.jan.sk
 P.A.T., www.pat.sk
 Biele divadlo, www.bieledivadlo.sk
 Prešporské divadlo, www.presporskedivadlo.sk
 Divadlo METEORIT, www.festivalmeteorit.com
 Dezorzovo lútkové divadlo, www.dezolutky.com
 Balet Bratislava, www.baletbratislava.sk
 TICHO a spol., www.tichoaspol.sk
Iné mestá
 Teátro Neline, Budmerice
 Divadlo Piki, Pezinok, www.piki.sk
 Teatro Tatro, Nitra, www.teatrotatro.sk
 Divadlo Pôtoň, Bátovce, www.poton.sk
 Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica, www.divadlozpasaze.sk
 Phenomenon Theatre, Žilina, www.phe.sk
 Staromestské divadlo, Košice, www.staromestske-divadlo.sk
 Divadlo maškrta, Košice, www.divadlomaskrta.sk
 Divadlo v kufri, Košice, www.dvk.sk
 Stanica Žilina – Zárečie, www.stanica.sk
 Túlavé divadlo, Trnava, www.tulavedivadlo.sk
 Divadlo NA PERÓNE, Košice, www.naperone.sk
 Detské kočovné divadlo DRaK, Prešov, www.kocovnedivadlo.sk
 Kremnické divadlo v podzemí, www.divadlovpodzemi.sk
 Divadlo KONTRA, Spišská Nová Ves
 Divadlo BABADLO, Prešov, www.babadlo.sk

Ďalším významným segmentom trhu sú eventové a umelecké agentúry alebo produkčné firmy, ktoré buď organizujú podujatia, alebo programujú špecifické priestory. Ich škála sa pohybuje od väčších
agentúr, ktoré organizujú veľké divadelné a koncertné podujatia s medzinárodnými účinkujúcimi
a veľké festivaly, až po malé lokálne agentúry a jednotlivých umelcov, ktorí predávajú predstavenia
do kultúrnych domov, škôl, škôlok a pod.
Významnú úlohu zohrávajú aj mestské kultúrne strediská, PKO, kultúrne domy či oddelenia kultúry
miestnych a regionálnych samospráv. Okrem posledne menovaných ide väčšinou o príspevkové organizácie samosprávy, ktoré vykonávajú v princípe podobnú činnosť ako agentúry a nezávislé kultúr-
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ne centrá (programovanie, organizovanie podujatí, produkcia). V tomto prípade sú však financované
prevažne z verejných zdrojov.
Súčasťou trhu sú aj rôzne dodávateľské firmy, ktoré zabezpečujú dodávky tovarov a služieb potrebných na fungovanie odvetvia (technológie – svetlá, zvuk; marketing, nosiče, priestory, preprava, ticketing atď.).

Festivaly
Kultúrne festivaly (najmä hudobné, divadelné a multižánrové) patria k ekonomicky významným aktivitám vzhľadom ku svojej schopnosti generovať primárne príjmy aj sekundárne pozitívne efekty pre
určitú oblasť (mesto, región, štát). Primárnym ekonomickým prínosom sa rozumie čiastka, ktorá je
preukázateľným príjmom, ktorý by nezvnikol, keby sa podujatie nekonalo. Tento priamy ekonomický
prínos následne generuje ďalšie multiplikačné efekty, súvisiace s ekonomikou dodávateľov
a subdodávateľov, ako aj sekundárne efekty, ako sú zvyšovanie atraktivity, rozvoj infraštruktúry,
vznik nových typov služieb a podnikaní (najmä pri periodicky sa opakujúcich podujatiach), turizmus a
pod.
Existuje viacero metodík, ktorými je možné tieto dopady vyčísliť (viď napr. www.lm3online.com).
Divadelné festivaly na Slovensku existujú po celom území republiky a mnohé z nich majú dlhoročnú
tradíciu. Nájdeme tu relatívne veľkú škálu podujatí – od väčších medzinárodných festivalov cez regionálne až po špecializované a lokálne. Financovanie podujatí väčšinou kombinuje verejné zdroje (dotácie, granty, priame vstupy samospráv), sponzorské a súkromné zdroje.
Festivaly na Slovensku (výber)
























MEDZINÁRODNÝ DIVADELNÝ FESTIVAL DIVADELNÁ NITRA, www.nitrafest.sk
NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA, Bratislava, www.novadrama.sk
BRATISLAVA V POHYBE, www.abp.sk
ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ, www.djgt.sk
DOTYKY A SPOJENIA, Martin, www.divadlomartin.sk
BÁBKOVÁ ŽILINA, www.bdz.sk
BÁBKARSKÁ BYSTRICA, www.bdnr.sk
BANSKOBYSTRICKÉ HUDOBNÉ DNI, www.stateopera.sk
CIBULÁK, Pezinok, www.cibulak.sk
SÁM NA JAVISKU, Trenčín, www.samnajavisku.sk
ČESKÉ DIVADLO, Štúdio L+S, Bratislava, www.studios.sk
PROJEKT ISTROPOLITANA, VŠMU, Bratislava, www.vsmu.sk
VÍKEND ATRAKTÍVNEHO DIVADLA, Zvolen, www.atraktivnedivadlo.sk
TEMPUS ART, Rožňava, www.actores.sk
STRETNUTIE – Prehliadka divadiel krajín V4, Nitra, www.staredivadlo.sk
FESTIVAL BRATISLAVSKÉHO BÁBKOVÉHO DIVADLA, Bratislava, www.babkovedivadlo.sk
DIVADELNÉ INŠPIRATÍVNE VYSTÚPENIA, Trnava, www.trnava.sk
FESTIVAL DIVADIEL STREDNEJ EURÓPY, Košice, www.kosicefest.eu
ŠTYRI (+ 1) DNI TANCA PRE VÁS 4 YOU, Banská Bystrica, www.studiotanca.sk
NU DANCE FEST, Bratislava, www.sucasnytanec.sk/nu-dance-fest/
ERROR, Bratislava, www.divadlobezdomova.sk
MEDZINÁRODNÝ DIVADELNÝ FESTIVAL ARTETERAPIA, Banská Bystrica, www.divadlozpasaze.sk
KIOSK, Žilina, www.stanica.sk
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Štruktúra zamestnanosti
Z hľadiska štruktúry zamestnanosti sa jednotlivé segmenty tohto odvetvia značne líšia. Kým štátom
a samosprávami financované inštitúcie (divadlá, kultúrne zariadenia) majú prevažne zamestancov,
zvyšok odvetvia funguje takmer výlučne na báze živnostníkov alebo umelcov v slobodnom povolaní
(maximálne veľmi malých s.r.o.). Vysoký je podiel neziskových organizácií, ktoré spolupracujú
s externistami.
Veľké štátne inštitúcie (SND, ŠD Košice atď.) sú vzhľadom k počtu zamestnancov dokonca mimo segmentu SMEs, čím sa prakticky vymykajú z celkovej štruktúry kreatívneho priemyslu na Slovensku.
Aj v tomto odvetví je veľa činností, ktoré vyžadujú prácu na dohodu – vzťahuje sa aj na niektoré umelecké výkony, ale najmä na servisné služby, ktoré majú nárazový charakter.

Vzdelávanie
Na Slovensku existuje špecializované umelecké vzdelávanie v stredoškolskom aj vysokoškolskom
segmente. Tieto školy pripravujú predovšetkým absolventov v umeleckých profesiách.
Vysoké školy

Vysoká škola múzických umení, Bratislava, www.vsmu.sk

Akadémia umení v Banskej Bystrici, www.aku.sk
Stredné školy

Konzervatórium Bratislava, www.konzervatorium.sk

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Bratislava, www.tankonba.edu.sk

Cirkevné konzervatórium Bratislava, www.ckba.edu.sk

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica, www.konzjlb.szm.sk

Konzervatórium Žilina

Konzervatórium Košice, www.konke.prestiz.sk
Hoci existujú študijné odbory zamerané na kultúrny manažment (VŠMU, niektoré iné humanitne
orientované fakulty), stále chýba špecializovaný manažment jednotlivých odvetví a jeho prepojenie
s praxou.
Zároveň chýbajú študijné programy zamerané na niektoré špecializované profesie, ktoré trh vyžaduje
(svetelný dizajn, zvuková réžia a pod.).
Významnú úlohu vo vzdelávacom systéme zohrávajú aj základné umelecké školy, ktoré poskytujú
doplnkové umelecké vzdelanie deťom, mládeži aj dospelým. Ich vplyv na tento segment trhu nie je
iba vo výchove profesionálov a vzdelaných amatérov, ale najmä v kultivácii širokej populácie a vo
vytváraní záujmu o tento typ umeleckej produkcie. Ich činnosť je pre trh v tomto odvetví pomerne
významná aj preto, že umelecké vzdelávanie a mediálna výchova na základných a stredných školách
nedosahuje bežný európsky štandard.

Technológie
Rozvoj internetu hodnotia profesionáli v oblasti scénického umenia predovšetkým ako významný
prostriedok na uľahčenie marketingu a komunikácie v tejto oblasti. Zároveň značne uľahčuje prístup
k medzinárodnému prostrediu, čo umožňuje rozvoj spoluprác, medzinárodných produkcií, vývozu diel
a pod. Internet a možnosť kvalitného streamingu prináša aj nové možnosti šírenia diel – aj u nás sa už
s veľkým úspechom realizujú napr. priame prenosy z predstavení Metropolitnej opery v New Yorku.
Penetrácia internetom a rozšírenie možností jeho používania spôsobili do istej miery úbytok návštev-
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níkov oproti minulosti, na druhej strane badať vzrastajúcu potrebu živého zážitku komunitného charakteru, ktorý scénické umenia umožňujú.
Z hľadiska technológií je zaujímavá aj problematika on-line predaja lístkov a marketing s tým spojený,
keďže existujúce centralizované portály nie vždy vyhovujú špecifickým podmienkam tohto odvetvia.
V súčasnosti existuje portál www.navstevnik.sk, prevádzkovaný MK SR, ktorý má ambíciu stať sa centralizovaným ticketingovým portálom pre verejné inštitúcie. Pre úspech tohto projektu bude dôležité
jeho profesionálne technologické a manažérske uchopenie, ktoré by mu umožnilo stať sa flexibilným
nástrojom pre potreby odvetvia. Zároveň verejné inštitúcie opustili predaj prostredníctvom zabehnutých súkromných projektov (ticketportal), čím došlo k intervencii do trhového segmentu, ktorý sa
vyvinul bez verejných zdrojov.

Územná koncentrácia
Vzhľadom k existujúcej divadelnej infraštruktúre a ďalších verejných priestorov a služieb (kultúrne
domy a pod.) je územná koncentrácia pomerne rovnomerná. Vyššie spomínané delenie odvetvia na
„štátny“ a neštátny segment, s odlišnými modelmi fungovania, malo za následok, že dlhší čas absentovala infraštruktúra dostupná a vhodná pre súkromných organizátorov podujatí a tvorcov. Vznik
menších lokálnych kultúrnych centier s nadväznosťou na lokálnu komunitu v posledných rokoch, ktorý je mnohokrát viazaný aj na regeneráciu miest a sídel, je dobrým znakom rozvoja odvetvia
a predstavuje veľký potenciál do budúcnosti najmä preto, že ekonomika týchto centier umožňuje
flexibilnejší model činností a efektívnejšie využívanie verejných zdrojov. Zmysluplné nastavenie verejných dotácií môže pri ich činnosti generovať množstvo ďalších zdrojov a pracovných miest.

Inštitúcie, organizácie, asociácie, záujmové združenia
Divadelný ústav (www.theatre.sk) ako štátna príspevková inštitúcia zastrešuje dokumentáciu, výskum a informačnú činnosť v oblasti divadla na Slovensku.
Množstvo divadelných aktivít na území Slovenska sa deje na amatérskej báze, ktorá však takisto prináša primárne aj sekundárne ekonomické efekty. Túto činnosť metodicky zastrešuje Národné osvetové centrum (www.nocka.sk).
V odvetví pôsobí niekoľko profesijných združení:


Združenie divadelníkov na Slovensku – profesijné združenie divadelníkov na Slovensku



Asociácia súčasného tanca – občianske združenie zamerané na profesionalizáciu súčasného
tanca



Asociácia súčasného divadla – občianske združenie zmerané na podporu rozvoja súčasného divadla; vydáva štvrťročník Divadlo v medzičase a organizuje anketu divadelných kritikov Dosky



Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov



Významným združením je aj Anténa (www.antenanet.sk) – sieť kultúrnych centier a organizácií, ktoré pôsobia v oblasti súčasného nezávislého umenia a kultúry na Slovensku.

Základné problémy a prekážky fungovania a rozvoja, potenciál odvetvia
Základnou charakteristikou odvetvia je vysoký podiel verejných financií na „trhu“. Tento stav je pochopiteľný z hľadiska vysokých nákladov scénického umenia a neschopnosti malého trhu generovať
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dostatočný dopyt. Verejné financie tak slúžia najmä na podporu vzniku a zachovania kultúrnych hodnôt a generovanie ďalšej ekonomiky okolo štátom dotovaných aktivít. Problémom tohto systému je
však jeho nekoncepčnosť, resp. chýbajúca stratégia toho, čo a prečo štát podporuje. Dotovanie verejných inštitúcií na úrovni MK SR a samospráv, podobne ako systém grantov a dotácií, nevníma trhovú časť odvetvia a často sa dotujú veci, ktoré by trh dokázal zabezpečiť lepšie a lacnejšie, kým tam,
kde by dotácie boli potrebné (tvorba, vytváranie podmienok), chýbajú. Zároveň existuje výrazný nepomer medzi objemom dotácií verejným inštitúciám a verejnými zdrojmi investovanými do zvyšku
odvetvia.
Uvedené skutočnosti významne vplývajú aj na celkový stav spolupráce medzi štátnym a neštátnym
segmentom. Legislatívne, finančné a organizačné odlišnosti sú často také veľké, že efektívna spolupráca nie je možná. Súkromné subjekty veľakrát suplujú úlohu verejných vďaka väčšej flexibilite svojej činnosti. Zároveň často nastáva situácia, keď inštitúcie financované z verejných zdrojov vstupujú
do nerovnej konkurencie so súkromnými, čím narúšajú trh (mestské a regionálne kultúrne centrá
verzus súkromné agentúry). Rôzne stupne štátnej správy a samosprávy si navzájom konkurujú svojimi
aktivitami, resp. duplikujú činnosť, čo sa stáva problémom najmä v menších regiónoch, kde nie je
dostatočný dopyt.
Veľký objem verejných zdrojov spôsobuje aj umelé znižovanie cien vstupného, resp. neochotu zákazníka zaplatiť primerané vstupné. Vzhľadom k finančnej náročnosti väčších scénických produkcií je
problémom samozrejme aj sociálna situácia obyvateľstva.
Ako výrazný problém sa javí chýbajúci zákon o sponzoringu, ktorý by umožnil súkromným investorom zahrnúť sponzorské prostriedky do nákladov (alebo forma daňovej úľavy). Prijatím takejto legislatívy by sa nielen výrazne zvýšil objem súkromných zdrojov na trhu, ale odstránili by sa aj problematické praktiky pri súkromnom sponzoringu (daňové úniky atď.). Vzhľadom k tomu, že na Slovensku je
z historických dôvodov ešte stále veľmi nízka kultúra mecenášstva (CSR), čo sa prejavuje najmä
v kultúre, zákon o sponzoringu by mohol tejto problematike viditeľne pomôcť.
Podobne ako v iných odvetviach kreatívneho priemyslu, aj v scénickom umení je veľkým problémom
nedostatočný dopyt, vyplývajúci z chýbajúceho vzdelávania, ktoré sa z hľadiska trhu chápe ako výchova zákazníka. Vzdelávanie detí a mládeže, ale takisto vzdelávanie samotných aktérov (najmä
v oblasti manažmentu, marketingu, komunikácie a pod.) sa javia ako kľúčové pre budúci potenciál
odvetvia.
Ako problém tohto odvetvia môžeme označiť aj nízke povedomie o ochrane autorských práv
a duševného vlastníctva, keď výkonní umelci, ale aj agenti často nemajú dostatočné vedomosti
o autorskom zákone, spôsobe uplatňovania licenčných práv a pod., čo spôsobuje nielen problémy
s promotérmi, probémy pri odvádzaní dane z príjmu a pod. Agentúry a promotéri hodnotia negatívne
aj nedostatočne jasné pravidlá autorských ochranných zväzov (SOZA, LITA, Slovgram, OZIS) pri výbere poplatkov, čo spôsobuje výrazné problémy pri plánovaní rozpočtov a celkovej ekonomiky podujatí.
Z hľadiska legislatívy je ako problém pociťované obmedzenie možného ročného počtu hodín pri dohodách o vykonaní práce, pretože stanovená hranica nezodpovedá potrebám odvetvia, nakoľko externá
práca tu tvorí významnú zložku činností. Nakoľko je veľká časť inštitúcií zriaďovaná štátom, dochádza
neustále ku konfliktu medzi charakterom umeleckých činností a zákonom o verejnom obstarávaní,
ktorý nedostatočne definuje obstarávacie kritériá pri takýchto činnostiach, resp. predpisuje obstarávanie aj na činnosti, ktoré sa nedajú efektívne obstarávať (umelecké výkony, kreatívne činnosti).
Tesná previazanosť na štátnu správu a samosprávu je dôvodom toho, že odvetvie pomerne negatívne
ovplyvňujú aj neustále politické zmeny (platí najmä v prípade veľkých inštitúcií). Opäť sa tu prejavuje
nedostatok strategických politík a dlhodobých vízií.
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Návrhy politík, podporných opatrení či iniciatív, ktoré by zvýšili potenciál rastu odvetvia


Vykonať audit v oblasti scénického umenia na Slovensku s podrobným popisom fungovania
trhu a verejných zdrojov na ňom a audit činnosti inštitúcií zriaďovaných štátom
a samosprávami, s cieľom lepšie definovať pridanú hodnotu ich financovania z hľadiska verejného záujmu, ako podklad pre stratégiu podpory činností v tejto oblasti na úrovni vlády SR
(MK SR), spracovať analýzu prekážok, ktoré kultúrnym inštitúciám kladie status príspevkovej
organizácie, a navrhnúť vhodnú formu, na ktorú by sa mali transformovať, aby bolo možné
v ich riadení uplatňovať potrebné kritériá.



Stransparentniť financovanie z verejných dotácií najmä cez diferenciáciu podpory priemyslu
a tvorby.



V kontraktoch verejných inštitúcií viac zdôrazňovať činnosti a oblasti, ktoré nedokáže zabezpečiť trh (napr. podpora pôvodnej tvorby).



Využívať verejnoprávne médiá na propagáciu štátom podporovaných podujatí, zvážiť formu
podpory pre súkromné médiá na kultúrnu publicistiku.



Podporovať prezentáciu v zahraničí a export – napr. podpora účasti zahraničných kurátorov
na národných prehliadkach, finančné motivácie pre zahraničných koproducentov podujatí a
pod.



Zvýšiť využívanie ekonomického potenciálu festivalov a kvalitných medzinárodných produkcií
ich efektívnym prepojením s cestovným ruchom (produktové balíčky).

II.1.3.5

HUDOBNÝ PRIEMYSEL

Pod hudobným priemyslom rozumieme v tejto kapitole celý cyklus tvorby a predaja hudby všetkých
žánrov v šírke, v ktorej vstupuje na trh. Tento segment trhu sa čiastočne prelína so scénickým umením, najmä v oblasti vážnej hudby a folklóru.

Stav odvetvia, mapa hráčov
Vydavateľstvá


Pobočky veľkých nadnárodných spoločností (Universal, Sony Music, Warner) alebo českých
vydavateľstiev, ktoré pôsobia na slovenskom trhu (CS Muzika, Supraphon) – venujú sa najmä
distribúcii



Nezávislé slovenské vydavateľstvá (Forza, Slnko Records, Deadred Records, Exitab, Pavian,
Hevhetia a i.)

Promotéri


Agentúry pôsobiace ako pobočky nadnárodných spoločností, príp. ich zastupujúce (napr. XL
Group – Live Nation)



Nezávislé agentúry (Vivien, Cool Factory, Pohoda, Vresk, Grape Festival, Duna, Konvergencie a i.)



Kluboví promotéri – jednotlivci, občianske združenia, mikro-firmy

Produkčné a manažment agentúry, individuálni agenti
Interpreti – hudobníci, hudobné skupiny, orchestre, DJs a i.

Strana 82

SPRÁVA O STAVE A POTENCIÁLI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU

Nahrávacie štúdiá
Infraštruktúra – eventové priestory, hudobné kluby, kultúrne centrá, kultúrne domy
Hudobné centrum (www.hc.sk)
Príspevková organizácia MK SR, ktorej poslaním je podporovať slovenskú hudobnú kultúru. Hudobné
centrum organizuje a sprostredkúva koncerty a festivaly, propaguje hudobnú kultúru, vydáva knihy
a hudobniny, dokumentuje hudobné dianie, poskytuje informácie o slovenskej hudbe.
Hudobný fond (www.hf.sk)
Verejnoprávna inštitúcia zriadená na základe zákona 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch. Je poberateľom 2 % z odmien autorov a výkonných umelcov. Vydáva hudobné diela slovenských autorov
a notové materiály, spravuje archív slovenskej hudby, udeľuje štipendiá a granty.

Hudobný priemysel na Slovensku30
Hudobný priemysel a najmä distribúcia zaznamenali po roku 1989 obrovský rast, spôsobený najmä
„hladom“ zákazníkov po type produktov, ktoré boli predtým prakticky nedostupné. Na trhu sa rýchlo
etablovali pobočky veľkých globálnych vydavateľstiev a distribúcia zaznamenávala relatívne vysoké
tržby. Tento stav bol navyše podporený súčasným príchodom CD a DVD nosičov na trh.
Možno práve preto bol na slovenskom trhu nástup digitálnej éry a problémov a výziev s ňou spojených zaznamenaný pomerne neskoro a neschopnosť sa rýchlo prispôsobiť novým podmienkam znamenala pokles obratu, ale aj rozpad mnohých dovtedy fungujúcich obchodných väzieb a cyklov, ktoré
nedokázali pochopiť meniacu sa štruktúru predaja.
V súčasnosti však vidno, že hoci ekonomická kríza a vplyv rozvoja digitálneho prostredia spôsobili
v posledných rokoch mierny pokles celkových príjmov, zároveň je zreteľný prudký nárast digitálnych
príjmov (v roku 2012 nárast o 132 %). Už dnes tvoria digitálne príjmy 20 % z celkových predajov a je
evidentná tendencia ďalšieho rastu. Súvisí to aj s nedávnym boomom legálnych hudobných on-line
servisov, rozrastaním ponuky digitálnych obchodov a rozvojom nových obchodných modelov. Už
dnes sa okrem služieb zameraných na download hudby (a de facto aj na ich úkor) rozvíjajú streamingové služby, pri ktorých si užívateľ nesťahuje hudbu do digitálneho zariadenia, ale ju len
počúva (na Slovensku poskytuje napr. MusicJet v spolupráci s Orange). Sprístupnenie nových servisov
aj na území SR (napr. Deezer, Rara) a zvyšovanie penetrácie smartfónov s dostupnosťou hudobných
servisov v mobilných telefónoch prinášajú ďalší potenciál do tejto oblasti.
Celková tržba z predaja fyzických a digitálnych nosičov bola v roku 2 857 000 eur (z toho 2 284 000
eur z fyzických nosičov). Tento trh tvorí však podľa odhadov expertov v odvetví len cca desatinu celkového trhu s nadväzujúcimi funkciami (koncerty, produkcia, merchandising a pod.).

30

Dáta podľa údajov IFPI.
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Graf 17: Celkový podiel na trhu

Č-S Muzika- Warner Music
obchod 0,5%
6,8%

Supraphon
9,0%

Universal Music
27,9%

Forza 10,5%

Č-S Muzikadobírka 13,3%

EMI 16,8%

Sony Music
15,2%
Zdroj: Podľa údajov Medzinárodnej federácie hudobného priemyslu, www.ifpi.cz.

Tabuľka 13: Distribučné spoločnosti – celkový prehľad hudobného trhu na Slovensku v roku 2012

január – december 2012
počet
kusov
TRH celkom
Digitálny
predaj
Fyzický
predaj
CD
DVD

obrat
v EUR

počet
kusov

obrat
v EUR

2 857 621

100%

2 896 605

100%

-1,3%

573 426

20%

247 692

9%

131,5%

396 242

2 284 195

80%

588 578

2 648 913

91%

-32,7%

-13,8%

361 822

2 093 378

92%

525 216

2 415 175

91%

-31,1%

-13,3%

34 420

190 817

8%

51 512

209 628

8%

-33,2%

-9,0%

11 850

24 110

1%

-100,0%

-100,0%

Premiums
Domáci
repertoár
Zahraničný
repertoár

Porovnanie
2011 – 2012
počet
obrat
kusov
v EUR

január – december 2011

201 163

1 054 321

50%

246 147

1 173 752

49%

-18,3%

-10,2%

112 918

755 678

36%

154 381

851 990

35%

-26,9%

-11,3%

Klasika

20 381

86 917

5%

18 587

97 581

4%

9,7%

-10,9%

Kompilácie

27 360

196 462

9%

106 101

291 853

12%

-74,2%

-32,7%

Zdroj: Podľa údajov Medzinárodnej federácie hudobného priemyslu, www.ifpi.cz.
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Štruktúra zamestnanosti, vzdelávanie
Majoritu odvetvia tvoria individuálni interpreti v slobodnom povolaní alebo SZČO. Obchodné spoločnosti a firmy, ktoré v odvetví pôsobia, sú prevažne mikrofirmy a SMEs.
Z hľadiska vzdelávania sú relevantné rôzne úrovne umeleckých škôl (viď kapitola SCÉNICKÉ UMENIA),
ktoré vychovávajú interpretov, ale napr. v segmente populárnej hudby, ktorá tvorí veľkú časť trhu,
nehrá tento typ vzdelávania až takú významnú rolu. Zamestnávatelia v odvetví pociťujú nedostatok
kvalifikovaných manažérov, agentov a hudobných producentov (existujú len všeobecné študijné odbory, bez špecifického vzdelávania pre hudobný priemysel). Z hľadiska technických profesií chýbajú
kurikulá zamerané na štúdium zvukovej a hudobnej réžie. Takisto chýbajú vzdelávacie kurzy na zvyšovanie kvalifikačných zručností a celoživotné vzdelávanie, ktoré je pre odvetvie veľmi podstatné
najmä vo väzbe na prudko sa meniace podmienky digitálnej éry.
Dôležitým prvkom sú základné umelecké školy (viď kapitola SCÉNICKÉ UMENIA), ktoré poskytujú
vzdelávanie nielen pre samotných aktérov trhu, ale aj pre širokú populáciu (generovanie dopytu).
Aktéri vnímajú ako veľký nedostatok vzdelávacieho procesu na záklaných a stredných školách absenciu príťažlivého hudobného vzdelávania.

Technológie
Digitálne technológie ovplyvnili zásadným spôsobom hudobnú tvorbu, ale najmä distribučný reťazec
pri jej šírení (viď vyššie). Z momentálneho vývoja na trhu je jasné, že digitálny predaj a nové obchodné modely pri šírení hudby sú hlavným potenciálom tohto odvetvia aj na Slovensku. Súvisí s tým aj
nový spôsob uvažovania o komplexnom obchodnom modeli predaja hudby, kde sa jednotlivé spôsoby šírenia navzájom podporujú iným spôsobom, ako tomu bolo v digitálnej ére (napr. free download
môže zvýšiť iné príjmy). V tejto súvislosti je zaujímavým faktom postupný návrat vinylových nosičov
(LP), ktoré síce ostávajú okrajovým segmentom trhu z hľadiska počtu predaných kusov, ale nesú
v sebe vysokú symbolickú hodnotu, s ktorou sa dá narábať aj v rámci marketingu.
Rozvoj digitálnej distribúcie a najmä streamingu mení aj rozloženie síl na trhu a je možné predpokladať, že ďalší vývoj bude smerovať k oslabeniu väčších hráčov na trhu a k posilneniu a zvýšeniu počtu
menších (long tail effect).

Územná koncentrácia
Z hľadiska tržieb pri predaji fyzických nosičov tvoria cca 65 % tržby v Bratislave a okolí. Pri digitálnom
predaji je rozloženie dopytu rovnomernejšie a viazané na dátové pokrytie, čo opäť ilustruje potenciál
digitálneho predaja aj v oblastiach s nižšou kúpyschopnosťou obyvateľstva.
Z hľadiska koncentrácie aktérov je prirodzené sústredenie do Bratislavy a väčších miest (Žilina, Košice). V poslednom čase však badať výrazný trend rozvoj aj v oveľa menších mestách, v ktorých jednotlivci zakladajú kluby, centrá a pod. Demonštruje to priame prepojenie rozvoja hudobného priemyslu
na rozvoj fyzickej (kultúrnej) infraštruktúry, ktorý je možné podporovať aj z fondov EÚ (o čom svedčí
príklad z Čiech, kde investície do podobných projektov zo ŠF priniesli lokálny rozvoj hudobného diania
a tým aj hudobného priemyslu).
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Ochrana duševného vlastníctva
Z hľadiska ochrany duševného vlastníctva hodnotia hráči na trhu autorský zákon ako uspokojivý,
problémom však je jeho nízka či takmer žiadna vymožiteľnosť (aj neskúsenosť vyšetrovacích orgánov
s takýmito prípadmi).
Veľmi dôležitým článkom ekonomického reťazca pri hudbe sú ochranné autorské zväzy a poplatky,
ktoré tieto vyberajú za používanie autorských diel a následne prerozdeľujú ich autorom a výrobcom
záznamov. Ich úloha v trhovom cykle kreatívneho priemyslu je veľmi dôležitá, a preto je dôležité aj
ich efektívne fungovanie, dostatočné porozumenie meniacim sa podmienkam trhu a spôsoby nastavenia exekutívnej praxe pri vyúčtovávaní poplatkov voči používateľom diel aj prijímateľom. Nespokojnosť s činnosťou ochranných zväzov na Slovensku zo strany autorov a výrobcov záznamov spočíva
najmä v ich neschopnosti efektívne vyberať poplatky primerané charakteru ich použitia a najmä
v spôsobe vyúčtovávania tzv. neadresných príjmov, ktoré nezodpovedá podielu jednotlivých prijímateľov na trhu (Slovgram – hranosť v rádiách).

Základné problémy a prekážky fungovania a rozvoja, návrhy politík, podporných opatrení
či iniciatív, ktoré by zvýšili potenciál rastu odvetvia


Z hľadiska trhu ako celku je dôležité najmä stabilné podnikateľské prostredie, daňové
a odvodové pravidlá a vymožiteľnosť práva (najmä autorského).



Na dosahovanie reálnych ziskov autorov a výrobcov nosičov je dôležité aj efektívne fungovanie ochranných zväzov, ktoré musí byť predovšetkým transparentné, musí reagovať na neustály vývoj na trhu, súvisiaci predovšetkým s prudkým rozvojom digitálnej agendy, a musí zaručovať primerané vyplatenie získaných poplatkov prijímateľom podľa reálneho obrazu trhu.



Vstupovanie verejných zdrojov a dotácií má zmysel najmä pre domáci trh a tvorbu, čím sa vyvažuje konkurenčná nevýhoda jeho aktérov pri vstupe na globálny trh. Je potrebné, aby podpora z týchto zdrojov odlišovala podporu tvorby a podporu priemyslu a používala tomu primerané nástroje. Kým tvorba môže byť podporovaná grantmi, dotáciami a štipendiami, v oblasti
priemyslu sa osvedčili najmä automatické nástroje podpory (fixné sadzby na podporu vydávania, distribúcie a touringu atď.). Verejnú podporu je nutné zacieliť špecificky aj na subjekty po
prvýkrát vstupujúce na trh (začínajúce kapely atď.) a pomôcť im zaradiť sa do trhového cyklu.



Vzhľadom na to, že hudobný trh je z definície globálny, slovenskí autori, interpreti a teda aj
ich vydavatelia budú vždy čeliť problémom spojeným s nedostatočnou schopnosťou propagácie a presadenia sa v prostredí, v ktorom fungujú globálne trhové produkty s oveľa väčšou
marketingovou silou. Preto ako jednu z úloh verejnoprávnych médií vidia aktéri práve systematickú propagačnú podporu domácej hudobnej tvorby a kultiváciu prostredia (špecializované relácie, ceny, súťaže a pod.).



V súvislosti s nedávnymi snahami o zavedenie povinného percenta hranosti slovenskej hudby v rádiách sa aktéri vyjadrili, že filozofiu tohto opatrenia vítajú, ale je nutné zmysluplné nastavenie podmienok (percento, definícia slovenskej hudby a pod.), ktoré by boli akceptovateľné aj pre vysielateľov.



Vyššie spomínanú konkurenčnú nevýhodu slovenského hudobného trhu voči globálnemu
prostrediu je možné vyvažovať aj efektívnou podporou exportu a internacionalizácie. Zriadenie tzv. Export Office, ktorý by mohol fungovať na princípe verejno-súkromného partnerstva (kombinácia súkromných a verejných zdrojov), by mohlo pri relatívne malých nákladoch
dosiahnuť radikálne väčší ohlas slovenskej hudby v zahraničí (v súčasnosti sa tejto činnosti
venuje čiastočne Hudobné centrum, ale prevažne v segmente vážnej hudby).
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Vytvoriť nové programy hudobného vzdelávania populácie, ktoré dokážu v rámci učebných
osnov prepojiť hudobnú výchovu s reálnym obrazom súčasného hudobného trhu a hudobnej
produkcie (ktorú žiaci a študenti konzumujú a poznajú), a tým vychovávať informovaného zákazníka, schopného oceniť kvalitu a vyberať si na trhu.

II.1.3.6

UMELECKÉ REMESLÁ, TRADIČNÉ A ĽUDOVÉ REMESLÁ

Stav odvetvia
Pôvodným zmyslom ľudových remesiel bolo napĺňať potreby lokálnej komunity, t. j. primárna bola ich
úžitková funkcia. S postupným rozvojom vidieka i miest získavali remeslá aj svoju estetickú funkciu,
ktorá sa taktiež stala charakterotvorným prvkom lokalít a regiónov.
Po znárodnení v roku 1948 prevzalo drobné manufaktúry, resp. ich technológie, do správy Ústredie
ľudovoumeleckej výroby (1950), ktoré ich formálne zapožičiavalo ich pôvodným majiteľom. Táto
inštitúcia jednak metodicky a odborne zastrešila ľudovoumeleckú výrobu na Slovensku, umožnila
zachovanie kontinuity ľudových remesiel aj v centrálne riadenej ekonomike a postupne rozvíjala predovšetkým estetickú a symbolickú hodnotu ľudovoumeleckých výrobkov.

Po roku 1989 prešla ľudovoumelecká výroba pomerne rýchlymi zmenami, ktoré v podstate kopírovali
sociálny a ekonomicky vývoj celej krajiny. Jeho podstatou bol prechod na veľmi úzku špecializáciu
alebo naopak posun k vyššej flexibilite a univerzálnosti v rozvíjaní remeselných činností a výrob. V
oboch prípadoch išlo o nevyhnutné prispôsobovanie sa výrobcov požiadavkám pomerne úzkeho trhu.

Pozitívom spoločenských zmien bolo vrátenie niektorých technológií a strojov pôvodným majiteľom,
ktorí mohli pokračovať v rodinných tradíciách umeleckej výroby. Na druhej strane však došlo
k výraznej reštrukturalizácii trhu, ktorý prestal požadovať niektoré komodity, a zároveň sa úplne rozpadol centralizovaný systém exportu ľudovoumeleckých výrobkov.
Veľká skupina výrobcov si vytvorila živnosti a dokázala sa samostatne pohybovať v trhovom priestore.
Iná skupina ľudových umeleckých výrobcov si ponechala domácku či remeselnú výrobu len ako doplnkový zdroj príjmov, ich činnosť sa utlmila, stala sa príležitostnou. Svoje podnikanie zredukovali či
prispôsobili realite dopytu aj nemnohé ľudovoumelecké výrobné družstvá, v ktorých boli zamestnaní
najmä rezbári, majolikári a hrnčiari. Nakoniec nezanedbateľné zmeny zaznamenala spolupráca ľudových výrobcov s odbytovou zložkou UĽUV.
V priebehu deväťdesiatych rokov prestal UĽUV zamestnávať výrobcov pracujúcich na zmluvu, utlmil
množstvo pôvodných obchodných aktivít a začal sa viac venovať odbornej a vzdelávacej činnosti.
V súčasnosti však ÚĽUV naďalej prevádzkuje sieť obchodov a prepožičiava výrobkom svoju značku,
ktorá pre ne znamená punc kvality. Okrem týchto výrobkov, ktoré tvoria akúsi vzorkovnicu alebo
štandardy ľudových remesiel, však na Slovensku pôsobí množstvo výrobcov tradičných
a ľudovoumeleckých výrobkov. Najčastejšou formou prezentácie ich výrobkov (aj dôkazom o prežívajúcich výrobách) sú výročné jarmoky a ľudové slávnosti, festivaly remesiel, špecializované trhy a podobne podujatia.
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Do odvetvia patria najmä:


umelecké remeslá so zameraním na bytové zariadenie a turistický ruch – individuálni výrobcovia, živnostníci, rodinné firmy, menšie s.r.o.



tradičné a ľudové remeslá – individuálni výrobcovia bez živnosti, živnostníci, rodinné firmy
s počtom do deväť zamestnancov, neziskové organizácie



výroba a predaj zabezpečovaný ÚĽUV-om (štátna príspevková organizácia).

Sortiment medzi hlavnými hráčmi sa často premiešava, najmä v kamenných suvenírových predajniach a stánkoch so suvenírmi. Typickými znakmi je zostavovanie sortimentu zo segmentov (umelecké remeslo, suvenír, ľudové remeslo) a časté prepojenie predajcu a výrobcu (výrobcovia svoje výrobky aj predávajú). Na jarmokoch a špecializovaných trhoch (keramické trhy, remeselnícke trhy) prevažujú ako predávajúci priamo výrobcovia. Internetový obchod pre koncového spotrebiteľa je typický
pre oba segmenty.
Odvetvie delíme na jednotlivé remeslá a činnosti podľa materiálových a tovarových skupín:


drevo (debnárstvo, kolárstvo, korytárstvo, rezbárstvo, stolárstvo, šindliarstvo, tesárstvo, tokárstvo, vareškárstvo, výroba štiepaním vareného dreva)



hlina (džbánkarska výroba, hrnčiarstvo, kachliarstvo)



hračky (bábkarstvo, hračkárstvo)



hudobné nástroje (husliarstvo, píšťalkárstvo, výroba iných hudobných nástrojov)



ostatné (farbiarstvo, medovnikárstvo, papiernictvo, pekárstvo, pergameníctvo, šperkárstvo,
uhliarstvo, výroba kraslíc)



kov (drotárstvo, kováčstvo, nožiarstvo, prackárstvo, zvonkárstvo, valaškárstvo)



koža (brašnárstvo, čižmárstvo, obuvníctvo, remenárstvo, ševcovstvo)



pletivá (košikárstvo, slamienkárstvo, výroba zo šúpolia)



rohovina (gombikárstvo, hrebenárstvo)



sklo (sklárstvo, sklomaliarstvo)



textil (čipkárstvo, háčkovanie, halenárstvo, klobučníctvo, krajčírstvo, modrotlačiarstvo, pletiarstvo, súkenníctvo, tkáčstvo, šnúrkarstvo, výroba kobercov, výšivkárstvo)



vlna (gubárstvo, papučiarstvo)



vosk (sviečkárstvo, voskárstvo).

Od roku 2007 prevádzkuje ÚĽUV tzv. Virtuálnu galéria ľudovej umeleckej výroby na Slovensku
(www.vg.uluv.sk). Nachádzajú sa v nej údaje o žijúcich výrobcoch ľudovej umeleckej výroby, ich výrobe, údaje o materiáloch, technikách, sortimente, o ich aktivitách, inšpiračných zdrojoch atď.

Ľudský kapitál, vzdelávanie
Podľa údajov ÚĽUV-u je na Slovensku evidovaných cca 1 300 výrobcov (fyzických osôb) aktívne pôsobiacich v oblasti tradičných remesiel a ľudových umeleckých výrob. V odvetví pôsobí ďalších cca 30
právnických osôb.
Existuje kvalifikovaný predpoklad, že v SR sa touto činnosťou aktívne zaoberá ešte ďalších 500 až 800
fyzických osôb, pre ktoré je ľudové remeslo čiastočnou alebo úplnou formou obživy.
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Z hľadiska ekonomického statusu tento segment tvoria:


príležitostní výrobcovia bez živnosti, často dôchodcovia alebo súbežne s iným civilným povolaním



živnostníci – jednotlivci



spoločníci v rámci rodinnej firmy.

Najmä prvá kategória výrobcov sa v existujúcej legislatíve pohybuje v ekonomicky „šedej zóne“ – sú
to nositelia tradícií, ktorí sú pre segment nesmierne dôležití, ale legislatívne prakticky neexistujú,
pretože v tomto segmente neexistuje štatút príležitostnej práce (napr. obdoba príležitostného predaja v poľnohospodárstve). Mnohí z nich sa preto formálne zastrešujú štatútom umelca v slobodnom
povolaní, ktorý je však pre charakter ich činnosti zjavne nevyhovujúci.
Väčšina výrobcov nemá inštitucionálne vzdelanie, remeslá sa dedia v rámci rodinnej tradície. Prekvapivo existuje do dnešných dní rozšírená prax „tovarišstva“, pri ktorej začínajúci remeselníci praxujú
u skúsených kolegov. Mnohí z mladších remeselníkov sú absolventmi keramických učilíšť, stredných
umeleckých a textilných škôl, ale aj iných stredných škôl zameraných na obrábanie kovu, dreva, kože,
skla, kameňa a pod. Najväčší potenciál z hľadiska pridanej hodnoty a ekonomického rozvoja majú
presahy tradičných remesiel do profesionálneho produktového dizajnu a spolupráce remeselníkov
s absolventmi vysokých umeleckých škôl.
ÚĽUV organizuje množstvo kurzov a workshopov pre širšiu verejnosť (vzdelávacie programy pre deti
a mládež, voľnočasové kurzy pre všetky vekové kategórie, vzdelávanie pedagógov) a od roku 2013
začína vzdelávať lektorov výučby tradičného remesla (lektor záujmového kurzu remesiel pre dospelých a pre deti), ako doplnkové, jednorazové špecializačné štúdium, zatiaľ bez akreditácie MŠ SR.

Technológie
V rámci používaných technológií prevažujú obrábacie stroje na ručné spracovanie dreva – moderné
elektrické píly, sústruhy, kopírovacie rezbárske stroje, ale aj poloautomatické tkáčske a vyšívacie stroje. Využívanie technologických postupov je u drevoobrábania primerané, pri textilnej výrobe nízke,
prevažuje tradičná ručná práca.

Územná koncentrácia
Historicky je výskyt tradičných remesiel pomerne rovnomerne rozčlenený po celej SR. Tradičné strediská výrob (napr. výroba majoliky na západnom Slovensku) sú príčinou miestnej koncentrácie niektorých typov remesiel, ale u väčšiny výrob a remesiel badáme vysokú diverzifikácia po celom území.
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Tabuľka 14: Základné triedenie výrobcov v registri ÚĽUV (ročenka)
Kraj

VÚC

Pohlavie
muž
žena

139
119
258
258
174
106

118
111
229
229
146
100

110
103
213
213
141
94

Spolupracujúci s ÚĽUV
69
78
147
147
55
42

280

246

235

97

17

muž

124

93

91

35

7

žena

47
171
451
58
36
94
90
36
94
220
41
28
69
101
72
173
73
71
144
386
1315

47
140
386
44
36
80
61
34
80
175
27
26
53
92
70
162
62
67
129
344
1134

46
137
372
42
34
76
59
33
76
168
27
24
51
87
70
157
59
59
118
326
1079

15
50
147
14
13
27
18
15
27
60
14
12
26
22
28
50
37
37
64
140
494

2
9
26
4
3
7
4
1
7
12
2
2
4
2
9
11
9
9
14
29
104

VÚC Bratislava
Bratislavský kraj
muž
žena
VÚC Banská
Bystrica

VÚC Žilina
Stredoslovenský kraj
muž
žena
VÚC Košice
muž
žena
VÚC Prešov
Východoslovenský kraj
muž
žena
VÚC Nitra
muž
žena
VÚC Trenčín
muž
žena
VÚC Trnava
Západoslovenský kraj
SPOLU

Register

Aktívni

Žijúci

Lektor
20
17
37
37
12
5

Zdroj: Štatistická ročenka ľudovej umeleckej výroby v roku 2008. Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej
výroby ako vlastnú internú tlač. Štatistiky spracované zo vzorky 1 134 žijúcich výrobcov, vedených
v databáze ÚĽUV-u v roku 2008.

Legislatíva – ochrana duševného vlastníctva
Autorský zákon je uplatňovaný v prípadoch, keď je predmetom ďalšieho použitia individuálne umelecké dielo s neopakovateľnými výrazovými prostriedkami. Pri väčšine produkcie úžitkových
a dekoratívnych predmetov vychádzajúcich z ľudovej tradície a regionálneho tvaroslovia je opakovanie rovnakých vzorov a výroba rozmnoženín viacerými autormi imanentnou súčasťou tohto typu
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tvorby; nie je chránená ako autorské dielo, lebo zodpovedá princípu ľudovej umeleckej tvorivosti,
založenej na opakovaní a rozvíjaní už známych vzorov, dezénov a typov výrobkov. Predmetom priemyselnej ochrany môže byť potom spôsob adjustáže finálneho výrobku, obchodné názvy (reklamné
pomenovania) výrobkov a pod. Týmto sa daný segment podstatne líši od iných odvetví kreatívneho
priemyslu.

Existujúce štruktúry (organizácie, asociácie, záujmové združenia a pod.)
Remeselníci z oblasti tradičného remesla majú vytvorené neformálne štruktúry („Cech keramikov“
a pod.) alebo občianske združenia založené spravidla na princípe regionálnej príslušnosti či druhu
výroby. V posledných rokoch badáme vyššiu združovaciu aktivitu remeselníkov nielen do cechov, ale
aj do regionálnych centier a remeselných dvorov, s cieľom dosiahnuť lepšie ekonomické zhodnotenie
svojej činnosti. Tieto zoskupenia však opäť mnohokrát nemajú právnu subjektivitu a je ťažké nájsť pre
ne primeraný právny status.

Základné problémy a prekážky fungovania a rozvoja, potenciál odvetvia
Ekonomický rast v oblasti tradičnej ľudovej výroby je momentálne veľmi pomalý, závislý od kúpnej
sily na domácom trhu a zahraničných návštevníkov SR, pomohol by mu nielen ďalší rozvoj turizmu
v regiónoch a kultúrnych centrách, ale aj podnecovaná kultúrna spotreba obyvateľstva SR. Oba faktory mali v uplynulých dvoch desaťročiach v SR nízku dynamiku. Ručná remeselná výroba v SR sa lepšie
uplatňuje pri výrobe predmetov spojených s bývaním (kováčstvo, kachliarstvo) než pri výrobe darčekových predmetov a suvenírov. Segment je oproti situácii v zahraničí málo diferencovaný, splýva
v ňom hodnotná aj lacná trhová produkcia.
Tradičné a ľudové remeslá sú prirodzene viazané na domáci a medzinárodný turistický ruch.
V uplynulých dvadsiatich rokoch sa viackrát vytvoril na úrovni štátnych a regionálnych politík dojem,
že nastane radikálne oživenie cestovného ruchu a do tohto segmentu prídu aj masívne štátne investície spojené so strategickými koncepciami. Tradiční výrobcovia týmto očakávaniam prispôsobovali
svoju výrobu, udržovali technológie a investovali do istých marketingových a ekonomických činností.
To, že sa zatiaľ očakávania turistického boomu nenaplnili, v kombinácii s prebiehajúcou krízou utlmilo
množstvo rozvojových plánov v oblasti tradičnej výroby. Chýbajúca koncízna politika rozvoja cestovného ruchu, s decentralizovanými organizáciami na úrovni stredných a malých regiónov, sa preto javí
ako jedna z najväčších prekážok ďalšieho rozvoja pridanej hodnoty tohto segmentu na Slovensku.
Odvetvie potrebuje podnety v podobe kultivovanej ponuky suvenírovej produkcie pre návštevníkov
miest a turistických destinácií v SR. Spolu s tým bude nasledovať ďalšia potrebná diferenciácia výrobcov podľa sortimentu, druhu zákaziek (veľkí, malí, miestni odberatelia, internet, ďalšie špecializované
obchody pre náročných zákazníkov a zberateľov).
Tento fakt súvisí aj so širším problémom, ktorým je nefunkčný a zastaralý spôsob prezentácie tradičnej kultúry na Slovensku a voči zahraničiu. Konzervatívne folklorizujúci obraz krajiny, ktorý sa veľakrát využíva pri brandingu Slovenska, paradoxne nepomáha tradičným remeslám, pretože ich odsúva na samotný okraj ekonomiky, keď potiera ich funkčné prepojenie so súčasnosťou. Moderná prezentácia tradičných remeselných techník a ich prepojenie so súčasným dizajnom, umením a životom
je základným ekonomickým potenciálom tejto oblasti v mnohých krajinách, ale na Slovensku zatiaľ
vidíme len veľmi málo podobných pokusov.
Množstvo problémov, ktorým odvetvie čelí, sa týka existujúcich legislatívnych obmedzení, resp.
neexistujúcich právnych úprav, ktoré by reflektovali odvetvie tradičných remesiel z hľadiska ekonomickej činnosti. Vypuklo sa to prejavuje najmä na vyššie spomínanom problematickom ekonomickom
statuse remeselníka – príležitostného výrobcu a predajcu. Nedávne zmeny v daňových a odvodových
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politikách ešte viac obmedzili schopnosť výrobcov pracovať ako SZČO, podobne status umelca
v slobodnom povolaní nie je vyhovujúci pre tieto činnosti. Obrovská administratívna záťaž, spájajúca
sa s akoukoľvek formalizáciou ekonomickej činnosti, spôsobuje, že mnohí výrobcovia fungujú prakticky bez akéhokoľvek ekonomického statusu, čo ich odrádza aj od ďalšieho rozvoja výroby.
Vzhľadom k tomu, že ÚĽUV plní kľúčovú funkciu nielen pri odbornom skúmaní a zastrešovaní ľudovoumeleckej výroby, ale do istej miery aj pomáha ekonomickým aktivitám v odvetví, a teda vykonáva aj
činnosti na podporu podnikania, vyvstáva mnohokrát problém s pravidlami verejného obstarávania,
ktoré nepočítajú s istými špecifickým činnosťami. Malá flexibilita, faktické obmedzenie opatrení
a činností, ktoré môže ÚĽUV za existujúcich podmienok robiť, brzdí aktivity, ktoré by umožnili rast
odvetvia.
Zásadným potenciálom tradičných remesiel je ich pridaná hodnota pre turizmus, identitu krajiny
a lokálny a regionálny rozvoj. Prepájanie tradičných ľudových remesiel s moderným dizajnom sa môže stať zásadným identifikačným znakom krajiny (viď napr. Fínsko) a zároveň naštartovať ekonomické
aktivity a zamestnanosť v mikroregiónoch. Systematická podpora prepájania tradičných
a moderných remeselných techník, technológií a dizajnov na úrovni škôl, ale aj začínajúceho podnikania či dlhodobá stratégia podpory exportu výrobkov sú zatiaľ na Slovensku ešte hudbou budúcnosti, podobne ako lokálne a regionálne stratégie, ktoré by tento segment stavali do popredia.

„Hand-made“ boom
V posledných rokoch zaznamenávame na Slovensku aj výrazný rozvoj tzv. hand-made domácej výroby, ktorá sa čiastočne prelína s tradičnými remeslami a čiastočne s dizajnom a odevným dizajnom.
Ekonomická situácia obyvateľstva, ale aj narastanie dopytu po osobitých, unikátnych výrobkoch spôsobili boom individuálnej výroby a predaja rôzneho typu výrobkov (bižutéria, ručné práce, odevy,
drobné predmety do domácnosti a pod.). Problémom takýchto drobných aktivít, pokiaľ majú snahu
prekročiť horizont predaja „po známosti“, resp. z dielne, je dosah na zákazníka – preto potrebuje
osobitnú forma predaja a marketingu. Komerčný úspech predajného portálu Sashe (www.sashe.sk),
ktorý je založený na veľmi dobre naprogramovanej on-line platforme a predaji drobných sérií pre
veľké množstvo predajcov (long tail), svedčí o tom, že drobné remeslá, lokálny dizajn a ručné spracovanie má na Slovensku veľký potenciál aj z hľadiska komerčného využívania, za predpokladu centralizácie istých nákladov a inovatívnej formy predaja a marketingu.

Návrhy politík, podporných opatrení či iniciatív, ktoré by zvýšili potenciál rastu odvetvia


Podpora podnikateľských aktivít, ktoré prepájajú tradičné remeselné postupy a moderný dizajn.



Podpora komplexných turistických produktov, ktoré zahŕňajú aj ponuku tradičných remesiel
(remeselné dvory, predvádzanie tradičných výrobných postupov a výučba remesiel).



Podpora lokálnych a regionálnych rozvojových stratégií, ktoré využívajú tradičné ľudové remeslá a zručnosti ako potenciál k ekonomickému rozvoju.



Podpora osobného rozvoja remeselníkov – medzinárodná mobilita mladých autorov, ktorí
prirodzene prenesú zahraničné skúsenosti s podnikaním v tejto oblasti.



Zníženie administratívnej náročnosti a uľahčenie príležitostnej výroby a predaja tradičných
výrobkov.



Podpora infraštruktúry, združovania a networkingu v odvetví – zvýhodnené nájmy, podpora
činnosti remeselných dvorov a cechov.
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Cielená stratégia brandingu krajiny, postavená na prepájaní tradičných remesiel s moderným
dizajnom a umením, podpora exportu.

II.1.3.7

DIZAJN

Stav odvetvia, príčiny, história
Priemyselný dizajn predáva výrobok, definuje ho v čase a zároveň dokáže reprezentovať krajinu
v zahraničí. Z učebnicového pohľadu je dizajn len syntézou estetickej a funkčnej stránky produktu,
avšak z pohľadu marketingu a sociológie prináša oveľa viac benefitov. Významní dizajnéri a špecifický
a kvalitný dizajn významne prispievajú k identite krajiny.
Pre súčasný stav dizajnu na Slovensku má kľúčový význam historická štruktúra priemyslu v druhej
polovici 20.storočia a jej následná reštrukturalizácia (a mnohokrát aj likvidácia) po roku 1989.
V nasledujúcej kapitole je zhrnutý vývoj jednotlivých priemyselných odvetví a jeho priamy vplyv na
rozvoj či stagnáciu priemyselného dizajnu na Slovensku. Historické súvislosti posledných desaťročí vo
vzťahu k postupnému úpadku priemyslu na Slovensku sú podstatné pre pochopenie existujúcej situácie slovenského dizajnu, vnímanie jeho problémov a ich možných riešení.
Základy vzťahu priemyslu a dizajnu v modernom chápaní boli na našom území postavené za prvej
Československej republiky, keď mnohé odvetvia priemyslu a predovšetkým priemyselného dizajnu
v tomto teritóriu dosiahli svetové parametre. Proces znárodňovania priniesol zásadnú reštrukturalizáciu priemyslu na Slovensku. Vznikali veľké národné podniky zlučovaním menších spoločností so
zvučnými menami. Neskôr sa formovali koncerny a trasty.
Podniky, ktoré mali vlastné dizajnérske oddelenia alebo spolupracovali s dizajnérmi do roku 1989:


TATRASKLO – trast sklárskych podnikov v Trnave

(Spojené sklárne v Lednických Rovniach, Stredoslovenské sklárne v Poltári, Slovenské závody technického skla v Bratislave, Skloplast v Trnave, Skloobal v Nemšovej)


SLOVAKOTEXT – trast textilných, odevných a pletiarskych podnikov v Trenčíne

(Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku, Závody MDŽ v Bratislave, Závody 1. mája v Liptovskom
Mikuláši, Tatraľan v Kežmarku, Ľanárske a konopné závody v Holíči, Lykové textilné závody v Revúcej,
Slovena v Žiline, Merina v Trenčíne, Poľana v Lučenci, Tatrasvit vo Svite, Slovenka v Banskej Bystrici,
Pleta v Banskej Štiavnici, Trikota vo Vrbovom, Odevné závody v Trenčíne, Makyta v Púchove, Odevné
závody kapitána J. Nálepku v Prešove, Zornica v Bánovciach nad Bebravou)


Závody ťažkého strojárstva (ZŤS), generálne riaditeľstvo so sídlom v Martine

(ZŤS Martin n.p., ZŤS Detva n.p., ZŤS v Dubnici nad Váhom, ZŤS v Košiciach n.p., ZŤS Bratislava, ZŤS
v Komárne + Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva – Martimex v Martine, ZŤS projekčnoorganizačný ústav v Banskej Bystrici, ZŤS obchodný podnik v Banskej Bystrici, ZŤS ústav technológie a
racionalizácie v Bratislave, ZŤS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne, ZŤS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici, ZŤS Výskumný a vývojový ústav v Martine, ZŤS Výskumný a vývojový
ústav vo Zvolene, ZŤS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach, ZŤS Výskumný ústav hydraulických
mechanizmov v Dubnici)


Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom



Trast podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline
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(Bučina Zvolen, Drevina Turany, Drevoindustria Žilina, Smrečina Banská Bystrica, Preglejka Žarnovica,
Piloimpregna Košice, Mier Topoľčany, Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava, Tatra nábytok
Pravenec, Nový domov v Spišskej Novej Vsi)


Slovenské lodenice – od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva, národný podnik v Komárne



Trast podnikov Spojené strojárne a smaltovne

(CALEX Zlaté Moravce, Elektrosvit Nové Zámky, Kovosmalt Fiľakovo, Slovenská armatúrka Myjava,
Srojsmalt Medzev, Strojsmalt Pohorelá, Tatramat Poprad, Obchodno-servisný podnik Strojsmalt Piešťany, Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany)


Tesla – koncern, spotrebná elektronika so sídlom v Bratislave

(Tesla Bratislava, závod v Dunajskej Strede, odlúčená prevádzka v Čalove, Tesla Orava v Nižnej, Tesla
Piešťany, Tesla Liptovský Hrádok, Tesla Stropkov, závod Tesla Veľký Krtíš)


Tesla elektroakustika Bratislava

(závod Tesla v Trebišove)

Výrobné družstvá – dobrovoľné spoločenské organizácie so špecifickou hospodárskospoločenskou funkciou. Dizajn sa riešil externe cez centrálu v Bratislave, ktorá zadávala
a prerozdeľovala výrobu po celom Slovensku. Vyrábali sa tu hračky, svietidlá, stoličky, lavice, bytové
doplnky a množstvo ďalších komodít.
Väčšina z týchto podnikov už neexistuje.
Po prelomovom roku 1989, ktorý priniesol pád komunistických režimov, prebiehal v krajinách východnej a strednej Európy proces transformácie ekonomiky a priemyslu. V oblasti priemyselnej produkcie
sa na Slovensku, podobne ako v ostatných postkomunistických krajinách, návrat k trhovému fungovaniu hospodárstva ukázal ako komplikovaný a mimoriadne bolestivý. Tlak trhu nútil domácich výrobcov
minimalizovať výrobné náklady, obeťou „zoštíhľovania“ boli neraz práve dizajnéri. Mnohé staršie závody sa stali súčasťou zahraničných koncernov bez možnosti vývoja vlastných výrobkov. Privatizácia a
vstup zahraničného kapitálu utlmili činnosť vývojových pracovísk, ktoré sa v predchádzajúcich desaťročiach prezentovali vynikajúcou dizajnérskou kvalitou (napr. Sandrik Dolné Hámre). Rodili sa i nové
podniky, no dlho existovala len úzka základňa tých domácich výrobcov, ktorým nechýbala ambícia
uvádzať na trh vlastné produkty. Tá neponúkala veľa možností pre uplatnenie dizajnérov.
V roku 1991, po zániku IPD, vzniklo Slovenské Design Centrum (neskôr Slovenské centrum dizajnu) s
úlohou podporovať rozvoj dizajnu v podmienkach hospodárskej transformácie smerujúcej k vytvoreniu systému trhového hospodárstva. SCD začalo okrem iného vydávať špecializovaný časopis Designum, organizovať dizajnérske súťaže a udeľovať ceny za vynikajúci dizajn.
Súčasný dizajn je rozmanitý, od konceptuálnych a artdizajnérskych diel (František Burian, Karol Weisslechner, Silvia Jokelová, Štefan Nosko) až po prísne technické produkty určené na sériovú výrobu
(Ferdinand Chrenka, Štefan Klein). Grafický dizajn, ktorý je priamo prepojený s reklamou, sa neustále
rozvíja a profesionalizuje. Zánik priemyselnej výroby však spôsobil úpadok dizajnu elektroniky, obuvi,
priemyselnej techniky a výrobkov do domácnosti, v ktorých kedysi Slovensko vynikalo. Otvorenosť
hraníc, príležitosti zo zahraničia a spolupráca so zahraničnými firmami už počas štúdia zabezpečujú
mnohým dizajnérom dobrú prácu mimo územia Slovenska.

Strana 94

SPRÁVA O STAVE A POTENCIÁLI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU

História jednotlivých priemyselných odvetví
Sklo
Prvá skláreň fungovala od roku 1360 v Sklených Tepliciach. Celkovo na Slovensku od 14. do 20. storočia fungovalo vyše 70 sklárskych hút. Najviac sklární bolo na strednom Slovensku a v oblasti Slovenského Rudohoria. K medzinárodne uznávaným patrila skláreň v Uhrovci, založená firmou Schreiber v
roku 1874. Sklo vyrábané na Slovensku v 18. a 19. storočí zahŕňalo najrôznejšie druhy úžitkového
skla. Výrobky domácej produkcie sklárskych hút v Uhrovci, Gápli, Katarínskej Huti, Málinci, Lednických Rovniach (taktiež založené Schreiberom, ale v roku 1892) svojím osobitým charakterom slovenského skla patrili medzi najlepšie sklárske výrobky v Rakúsko-Uhorsku. Po zoštátnení fungovali podniky ako koncern TATRASKLO.
Dnes funguje iba spoločnosť RONA, a.s. v Lednických Rovniach, kde je šéfdizajnérom absolvent VŠVU
Patrik Illo (nar. 1973). Je to jediná firma na Slovensku, ktorá naďalej vyrába úžitkové sklo a efektívne
uplatňuje originálny dizajn. Sklárne v Poltári v súčasnosti vlastní firma Convey. Nový majiteľ sa snaží
získať peniaze na rozbehnutie výroby. Sklárne v Utekáči vyrábali kedysi populárne termosky podľa
návrhov dizajnéra Igora Didova či žiarovkové banky. Fabrika vlastnila špičkové japonské technológie.
Fabrika s dvestoročnou tradíciou, ktorú neprerušili ani dve svetové vojny, skončila výrobu v roku
1998.
Nábytok
Nezvyčajnú úroveň dosiahlo na našom území v 17. storočí zlatníctvo, stolárstvo, rezbárstvo, kožiarstvo či čalúnnictvo. Tu sa položili základy pre neskoršie pôsobenie výtvarníkov (dizajnérov) v textilkách, kovovýrobných závodoch, sklárňach a nábytkovej produkcii (rakúska firma Thonet – ohýbané
drevo – Veľké Uherce, rok 1867). Jej zakladateľ Michael Thonet patril v polovici 19. storočia k pionierom rodiacej sa dizajnérskej profesie. Od konca šesťdesiatych rokov 19. storočia začalo na Slovensku
Thonetovej firme konkurovať niekoľko výrobcov podobného sortimentu: Harnisch v Banskej Bystrici,
Eisler v Košiciach, Swoboda vo Zvolene, Dobrovits
v Martine. Posledne menovaná firma, transformovaná na Tatra nábytok Turčiansky Sv. Martin (neskôr Tatra nábytok Pravenec, neskôr Tatra nábytkáreň Martin) patrila i v 20. storočí k významným
nábytkárskym firmám presadzujúcim progresívny dizajn.
Rozsiahle lesné porasty a dostatok kvalitnej drevnej suroviny teoreticky predurčujú Slovensko na to,
aby sa stalo nábytkárskou veľmocou. V päťdesiatych až sedemdesiatych rokoch patrilo nábytkárstvo
na našom území k výstavným skriniam priemyslu. Tatra nábytok Pravenec, Mier Topoľčany, Západoslovenské nábytkárske závody alebo Nový Domov zo Spišskej Novej Vsi produkovali kvalitný nábytok
zaujímavých tvarov. Najväčšia časť produkcie smerovala v rámci záväzkov RVHP do Sovietskeho zväzu. Pobočka pražskej centrály ÚBOK (Ústav bytovej a odevnej kultúry) vznikla v Bratislave v roku
1976. Inštitúcia zastrešujúca priemyselných výtvarníkov – dizajnérov významne ovplyvnila produkciu
v období socialistického Československa. Rozpadla sa začiatkom deväťdesiatych rokov.
Po roku 1989 sa situácia radikálne zmenila. Skolaboval systém vývozu, neexistovali bankové
a finančné produkty na podporu podnikania, kupónová privatizácia vyústila do značne korupčného
a netransparentného procesu, ktorý priniesol neprehľadnú štruktúru vlastníckych vzťahov
a obchodných záujmov. Silná konkurencia zo zahraničia veľmi rýchlo porazila slovenské závody, ktoré
boli obchodne neflexibilné a nedokázali dostatočne rýchlo vyvinúť potrebné marketingové
a reklamné stratégie.
Na troskách skrachovaných podnikov vyrástlo viacero firiem, ako napr. topoľčiansky Decodom či fiľakovský Ekoltech, ktoré sa na trhu uchytili. Podobne ako Mobilier Piešťany, Domark Žilina či Brik
Kremnica, presvedčili o svojich kvalitách aj aktuálnym dizajnom, ktorý vznikal pod rukami profesionálnych slovenských dizajnérov. Dnes zahraniční investori alebo vlastníci naďalej využívajú lacnú pracovnú silu a relatívne prajné ekonomické prostredie. Švédsky Swedwood, ktorý v roku 1995 začínal
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odkúpením trnavskej fabriky Západoslovenských nábytkární, produkuje v súčasnosti polovicu slovenského nábytku. Medzi ďalšie zahraničné nábytkárske firmy pôsobiace na Slovensku patria: Lind
Mobler (Krupina), belgický Furni Finish (Šahy) či nemecký Elastform (Brezová pod Bradlom). Žiaden
z nich nemá výskumno-vývojové centrum ani nezamestnáva nábytkárskych dizajnérov. Návrhy nábytku, ak sa nejaké realizujú, prebiehajú mnohokrát formou brigádnickej činnosti alebo jednorazového
zadania bez kvalifikačných požiadaviek na dizajnéra.
Kovospracovanie
Spomedzi kovospracujúcich podnikov dosiahol mimoriadny úspech podnik Sandrik v Dolných Hámroch založený v roku 1895. Pri výrobe príborov a stolového riadu využíval progresívnu technológiu
galvanického pokovovania. Potom, čo výrobky podľa návrhov Jána Peterku získali zlatú medailu na
svetovej výstave 1900 v Paríži, dodávala firma Sandrik riad pre najvýznamnejšie európske hotely.
Sandrik sa tiež zaradil medzi firmy, ktoré za desiatky rokov svojej existencie prežili všetko okrem privatizácie. Dnes pracuje v Sandriku desať ľudí. Odštiepený Sandrik Berndorf poskytuje prácu viacerým
ľuďom, ale prevažná časť výroby sa realizuje v Číne. Dizajnérske štúdio alebo výskum v Dolných Hámroch sú však minulosťou.
Automobilová výroba
Dejiny vývoja motorových vozidiel na našom území sa začali písať produkciou motorových kočiarov
(1900) cez opravárenské a výrobné firmy a účastinné spoločnsoti ORAVA (1928) so sídlom na Mlynských Nivách až po dnešnú montáž automobilov. Po roku 1947 prešiel závod ORAVA do nonovzniknutého národného podniku OMNIA – strojárne a automechanika Bratislava (do roku 1949). Po roku
1949 vzniká Autorenova PRAGA n.p., potom v roku 1957 SVARD, potom MARS, potom MARP. Pod
taktovkou Kopřivnickej Tatry a zásluhou Ing. Antona Palla a Ing. Ivana Mičíka vzniká závod Tatra
v Bratislave. Prvým dizajnérom karosérií bol Fridrich Hudec (Konferenčný autobus, 1960). Neskôr sa
rady karosárov (dizajnérov) rozšírili o Jána Cinu (Tatra 603X, 1966) a Jána Oravca. Žiaden z funkčných,
tvarovo a konštrukčne vyspelých prototypov sa však do výroby nedostal.
Nástupníckym závodom Tatry Bratislava bol novovybudovaný závod BAZ (Bratislavské automobilové
závody) v Devínskej Novej Vsi. Veľkoryso budovaná bratislavská automobilka, navrhovaná pôvodne
ako karosársko-montážny závod, však v dôsledku neodborných rozhodnutí ostala bez finálneho výrobného programu a bola dlhé roky odkázaná iba na výrobu príslušenstva a podskupín pre vtedajšie
československé automobilky, ako aj na výrobu priemyselných robotov a manipulátorov. Medzi produkty z BAZ patria napr. modifikovaná verzia Škody Rapid alebo Škoda Garde. V máji roku 1991 založili BAZ spoločný podnik Volkswagen Bratislava, s.r.o. (podiely: 80 % VW, 20 % BAZ). V roku 1998 VW
odkúpil zvyšný podiel od BAZ a firma sa zmenila na Volkswagen Slovakia a.s. VW v závode po modernizácii úspešne spustil výrobu svojich vozidiel, počnúc automobilom VW Passat B3.
Dnes vyrába VW Bratislava širokú paletu automobilov z koncernu VW. Výskumno-vývojové oddelenie
však v Bratislave nie je. V ostatných mestách Slovenska, v ktorých sa kedysi vyrábali a vyvíjali rozličné
vozidlá a autobusy, je výroba zrušená. Dnes sú na Slovensku nové montážne haly a s produkciou automobilov na jedného obyvateľa sa zaraďujeme ku svetovej špičke. Vďaka vysokej kvalite Ateliéru
dopravného dizajnu na VŠVU v Bratislave máme desiatky špičkových dopravných dizajnérov, ktorí
však pôsobia v dizajnových pracoviskách veľkých automobilových (a iných) firiem mimo územia SR
(napr. Jozef Kabáň – šéfdizajnér Škody, Boris Grell – autor modelu VW Up! a iní).
Zaujímavé sú projekty malých firiem ako K1, ktorá sa transformovala prepojením s českou Pragou na
Praga Racing a konštrukčne aj dizajnovo vyvinuli po vozidle Attack (K1) okruhové športové vozidlo
Praga R1. Dizajn oboch vozidiel realizoval dizajnér z VŠVU Juraj Mitro. Treba spomenúť aj malé projekty, ktoré vznikajú na Slovensku, za všetky aspoň funkčný prototyp automobilu Brutal od dizajnéra
českého pôvodu Jakuba Štarmana.
Významný je aj počin dizajnéra a konštruktéra Štefana Kleina, vedúceho ateliéru Transport designu
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na VŠVU v Bratislave, ktorý zostrojil funkčný Aeromobil s ambíciou sériovej výroby.
Obuvnícky priemysel
Počiatky rozmachu obuvníckeho priemyslu na Slovensku sa spájajú s prvou ČSR a výstavbou Baťových
závodov na Slovensku. O dizajnovaní obuvi na našom území však možno hovoriť až po znárodnení
fabrík po roku 1945. Napríklad v ZDA Partizánske pracovalo v osemdesiatych rokoch 30 – 40 dizajnérov na plný uväzok a vytvárali 5 000 unikátnych dizajnov ročne. Produkcia obuvi bola v tom čase v
Československu okolo 160 000 000 párov ročne (v ZDA Partizánske 32 000 000 párov), čo nás zaraďovalo v prepočte na jedného obyvateľa na absolútnu svetovú špičku. Produkcia sa vyvážala do celého
sveta. Šila sa u nás obuv pre Adidas a iné zahraničné značky. Obuv Prestige (1984) od ZDA Partizanske
redizajnoval z pôvodných adidasových foriem p. Petrák. Tieto populárne tenisky dodnes vyrába česká
firma Moleda.
Dnes sú v areáli bývalého ZDA Partizánske desiatky malých firiem zaoberajúcich sa rôznymi aktivitami. Jedinou väčšou, ktorá má vlastné dizajnérske oddelenie, je Novesta. Dizajnér Juraj Šuška vytvoril
zaujímavé návrhy obuvi, ktoré vychádzajú z tradičnej produkcie, sú jednoduchého prevedenia a dnes
veľmi dobre predajné. Výrobný program je obmedzený a zahŕňa plátenú obuv, tenisky a gumáky,
všetko však v najrôznejších prevedeniach. V súčasnosti pracujú v Noveste dvaja dizajnéri.
Elektrotechnika
Najväčším podnikom v oblasti elektrotechniky bol národný, neskôr koncernový, podnik Tesla, ktorý
bol založený 10. augusta 1946 v továrni Mikrofona v Prahe-Strašniciach. Vznikol zoštátnením a zlúčením 16 firiem v oblasti elektrotechnickej výroby. Tesla Bratislava vyrábala rádiá Tungsram (výrobný
program fabriky, ktorú zoštátnili). V roku 1951 vzniká v Tesle Bratislava vývojové oddelenie. Prvé
rádio slovenského vývoja skonštruoval a navrhol Ján Vikrut, ktorý sa neskôr stal vedúcim vývojového
oddelenia. Prvými slovenskými dizajnérmi v bratislavskej Tesle boli Ján Vikrut a Viktor Knotek. V období rokov 1962 – 1964 dochádza k deľbe práce a zrušeniu vnútornej konkurencie v rámci Tesly. Výroba rozhlasových prijímačov sa kompletne presunula do Tesly Bratislava. Ročne ich v Bratislave vyrobili 200 000 kusov. Dizajnérske oddelenie sa rozšírilo. Pribudli Pyrika Černá, Mikuláš Slatkovský,
neskôr Peter Kramár a Pavol Thurzo, ktorý sa stal od roku 1974 vedúcim vývoja v Tesle Bratislava.
Tesla Bratislava zamestnávala aj štyri grafické dizajnérky.
Po roku 1989 sa jednotlivé časti Tesly osamostatnili. Z väčšej časti zanikli. Na Slovensku funguje ešte
Tesla Stropkov a Liptovský Hrádok. Vyrábajú telefóny a telefónne ústredne.

Vzdelávanie a dizajn
Neúnavný organizátor Josef Vydra, pôvodom z Čiech, v roku 1920 založil Spoločnosť umeleckého
priemyslu (SUP) zameranú na výrobu a propagáciu moderného dizajnu. SUP sa usilovala organizovať
výrobné dielne a podniky, všeobecne nízka úroveň slovenského priemyslu však viedla v roku 1924 k
jej zániku. Josef Vydra sa potom sústredil na pedagogickú činnosť a v roku 1928 z jeho iniciatívy s
podporou Obchodnej a priemyselnej komory vznikla Škola umeleckých remesiel v Bratislave (1928 –
1939), ktorá patrila v medzivojnovom období k najprogresívnejším vzdelávacích inštitúciám pre oblasť úžitkových výtvarných disciplín v Európe. Podobne ako Bauhaus sa orientovala na prepojenie
manuálnej zručnosti a výtvarných schopností študentov. Na ŠUR vyučovali výtvarní umelci z okruhu
avantgardy ako Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda či Jaromír Funke, prednášky na nej mali L. MoholyNagy, J. Tschichold, H. Meyer a ďalší. Výučba sa prevažne orientovala na funkcionalistické metódy
dizajnérskej tvorby. Žiaci drevorobného oddelenia, vedeného Ferdinandom Hrozinkom, napríklad
navrhovali typizovaný nábytok jednoduchej konštrukcie, žiaci kovorobného oddelenia Františka Troestera zasa kovový nábytok, svietidlá a ďalšie kovové predmety v duchu progresívneho funkcionalizmu. Úroveň slovenského priemyslu však neumožnila praktickú realizáciu návrhov vo výrobe. Spolupracovať s praxou sa viac darilo oddeleniu typografie a úžitkovej grafiky, vedenému Zdeňkom
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Rossmannom. Vytvorilo reklamné materiály pre firmy Sandrik, Schicht, Baťa a i. Viacerí pedagógovia
ŠUR patrili k popredným osobnostiam stredoeurópskej moderny.
Prepojenie výtvarných a technických škôl (stredných alebo vysokých) na priemysel je špecifické
a vychádza zo súčasného stavu, keď na Slovensku absentuje veľký priemyselný výrobca, ktorý by ponúkal stáže vo svojich výskumno-vývojových oddeleniach. Buď sa spolupracuje s menšími producentami, ako napr. OMS, ktorá sídli v Dojči a venuje sa produkcii osvetľovacích systémov, alebo sú tu
významné ponuky dlhodobého charakteru zo zahraničia, ktorých príkladom je spolupráca medzi
VŠVU – Ateliérom transport dizajnu a VW alebo medzi Technickou univerzitou – Ústavom dizajnu
a automobilkou Škoda. Sú to však skôr lastovičky, ako majoritný trend, a tak množstvo talentovaných
absolventov dizajnu odchádza žiť a pracovať do zahraničia.
Grafický dizajn
V oblasti grafického dizajnu je vývoj posledných desaťročí trocha odlišný od zvyšku odvetvia, nakoľko
nie je natoľko naviazaný na konkrétny výrobný priemysel. Prudký rozvoj oblasti reklamy a marketingu
po roku 1989 dal vzniknúť množstvu grafických štúdií, ateliérov a firiem. Ide o časť trhu s relatívne
nízkymi vstupnými nákladmi oproti produktovému či transport dizajnu. Aj napriek poklesu trhu spôsobenému krízou je stále badať relatívne vysoký dopyt po tomto type činnosti, problémom je skôr
množstvo nedostatočne kvalifikovaných subjektov na trhu, čo znižuje celkovú kvalitu a cenu služieb.
Grafickí dizajnéri hodnotia ako problém aj neschopnosť vnútornej spolupráce v odvetví, nastavovania
profesionálnych štandardov a vytvárania klastrov.
Súčasný stav
Podľa údajov Slovenského centra dizajnu je momentálne na Slovensku cca 150 firiem, ktoré spolupracujú s dizajnérmi alebo využívajú dizajn produktov ako konkurenčnú výhodu. Množstvo z týchto
firiem vzniklo po roku 1990. Ich majitelia začínali podnikať v komplikovanom období, keď sa dramaticky menili ekonomické podmienky, na druhej strane to bolo obdobie, keď sa nové nápady dali realizovať relatívne ľahšie – našli sa oblasti, ktorým sa dovtedy nikto nevenoval a neboli ešte „obsadené“.
Vznikli tak neočakávané možnosti na uplatnenie dizajnu, ako napr. výroba ultraľahkých lietadiel (Aerospool, Prievidza), sortimentu pre outdoorové športy (Trek Sport Trade, Dunajská Lužná) či špeciálnych prietokových ohrievačov (Hakl, Ivanka pri Dunaji). Tieto druhy výroby obohatili štruktúru slovenského priemyslu a niektorým sa podarilo vystihnúť špecifické malé trhy (niche markets)
s potenciálom rozvoja a vývozu do zahraničia.
Vzťah podnikateľ – dizajnér je ešte stále komplikovaný. Nesplnené očakávania oboch spolupracujúcich strán – dizajnérov a výrobcov – často spôsobujú nedorozumenia v otázkach honorárov
aj realizácie. Mnohí výrobcovia, najmä v malých firmách, majú nesprávne predstavy o náročnosti
a exkluzívnosti dizajnu, ktorý si podľa nich môže dovoliť len ekonomicky silný podnikateľ. Úspešné
firmy dávajú prednosť spolupráci s jedným firemným dizajnérom. Táto forma pracovného vzťahu
umožňuje dizajnérovi lepšie poznať požiadavky a predstavy firmy a stať sa špecialistom na určitú
výrobnú technológiu. Firma sa zasa môže spoliehať na určité zavedené komunikačné nástroje
a postupy, ktoré dizajnér uplatňuje.
Podľa odhadov SCD v súčasnosti pôsobí na Slovensku približne:


700 grafických dizajnérov



80 grafických štúdií



350 priemyselných dizajnérov



10 väčších dizajnérskych ateliérov



120 interiérových dizajnérskych štúdií



1 000 remeselníkov produkujúcich dizajn tradičnými technikami (viď kapitola Tradičné remeslá).
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Približne štvrtina vyštudovaných dizajnérov odchádza kvôli nedostatku príležitostí pracovať do zahraničia, kde mnohí z nich dosahujú výborné výsledky.
Asi 5 % dizajnérov na Slovensku pracuje pre zahraničné spoločnosti.
Približne 70 % aktívnych dizajnérov je mladších ako 40 rokov.

Štruktúra zamestnanosti, vzdelávanie
Majoritu podnikateľských subjektov v oblasti dizajnu tvoria SZČO a jednotlivci v slobodnom povolaní.
V prípade ateliérov ide prevažne o s.r.o.
Na dizajnérske profesie pripravuje študentov niekoľko vysokých škôl:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dizajnu (Fakulta architektúry), www.design.stuba.sk
Technická univerzita Zvolen
Drevárska fakulta – interiérový dizajn a dizajn nábytku, www.tuzvo.sk/df
Technická univerzita Košice
Katedra dizajnu – produktový, priemyselný a komunikačný dizajn,
www.fu.tuke.sk/test/links/katedry/kd.php
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Katedra dizajnu – dopravný, priemyselný a produktový dizajn, Textilná tvorba
– textilný dizajn, www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-dizajnu

Problémom univerzitného vzdelávania v oblasti dizajnu na Slovensku je najmä jeho malá prepojenosť
s priemyslom, chýbajú technologicky primerane vybavené laboratóriá, ktoré by zabezpečovali reálne
zadania pre študentov a následný prechod medzi školou a praxou. Problémom sú chýbajúce študijné
programy pre manažérov, produkciu a agentskú činnosť v oblasti dizajnu, rovnako ako prílišné „umelecké“ zameranie študijných odborov na umeleckých školách, bez programov poskytujúcich zručnosti,
ktoré by absolventom umožnili efektívne kapitalizovať ich kreatívne zručnosti.
Vo vzdelávacom systéme úplne chýbajú vzdelávacie programy zamerané na tvorbu štandardného
low-end dizajnu (vyššie ako stredné školy), výnimku snáď tvorí len grafický dizajn (stredné školy).
Ako veľký nedostatok sa javí chýbajúca výchova detí a mládeže v oblasti výtvarného umenia, dizajnu
a životného štýlu, ktorá je z hľadiska priemyslu aj výchovou zákazníka.

Združenia a portály
Združenie priemyselných dizajnérov Slovenska, www.zpds.sk
- organizácia združujúca slovenských dizajnérov
Portál DESIGNBY, www.designby.sk
- portál o slovenskom dizajne, ktorý ponúka databázu tvorcov, jednotlivých dizajnových kolekcií aj
novinky zo slovenského dizajnu
CZECH DESIGN, www.czechdesign.cz
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- český portál, v ktorého databáze nájdeme aj mnoho slovenských dizajnérov
ASIL – Asociácia ilustrátorov Slovenska, www.asil.sk
- združuje ilustrátorov a výtvarníkov pôsobiacich v oblasti knižnej tvorby

Základné problémy a prekážky fungovania a rozvoja
Vzhľadom k vyššie opísanému rozpadu priemyselnej štruktúry na Slovensku a postupnému zániku
mnohých profesijných väzieb medzi dizajnom, priemyslom a príslušným školstvom je momentálne
najpálčivejším problémom v odvetví dizajnu práve jeho chýbajúce efektívne prepojenie na priemyselnú výrobu. Prepojenie s praxou chýba už počas štúdia (až na svetlé výnimky, ako napr. Ateliér dopravného dizajnu na VŠVU), a tak po skončení školy nemajú študenti potrebné zručnosti, ktoré by im
umožnili rozbehnúť vlastné firmy či ateliéry, a takisto ani žiadnu podporu v zmysle primeranej infraštruktúry (inkubátory, co-workingy, technologické laboratóriá), ktoré by im pomohli preklenúť štartovacie obdobie. Vzhľadom k vysokej cene technologického vybavenia a materiálov potrebných pri vzniku dizajnérskych prototypov je ďalším kľúčovým problémom prístup ku kapitálu, ktorý by im umožnil
vytvoriť fungujúce priemyselné bunky.
Proces privatizácie a následný vznik kapitálovej vrstvy na Slovensku, ktorá vlastní existujúcu priemyselnú výrobu alebo jej zvyšky, bol v uplynulých dekádach značne neštandardný, čo spôsobilo prerušenie tradičného dizajnérsko-inovačno-priemyselného cyklu, takže význam dizajnu ako generátora konkurenčnej výhody je výrobcami ešte stále masívne podceňovaný.
Vzhľadom k tomu, že podstatnú časť odvetvia tvoria živnostníci a malé firmy, sú prebiehajúce sprísňovania daňovej a odvodovej legislatívy pre nich často likvidačné. Dizajnéri okrem odmeny udeľujú
licencie na používanie diela, ktoré podľa novej legislatívy podliehajú odvodom, hoci je veľmi ťažké na
ne uplatniť oprávnené náklady. Celkovo sa dá konštatovať, že nedávne zmeny legislatívy v tejto oblasti
značne postihli toto odvetvie a spôsobili ďalší exodus talentovaných jednotlivcov do zahraničia.
Dizajnéri v minulosti výraznejšie pociťovali problémy spôsobené prílevom nekvalitných výrobkov
z okolitých krajín (lacný nábytok z Poľska, hračky a pod.). Po zavedení noriem kvality ISO aj v tejto
oblasti sa situácia zlepšila, ale táto časť priemyslu naďalej čelí nízkej či takmer nulovej vymožiteľnosti
práva v oblasti porušovania práv duševného vlastníctva (kopírovanie vzorov atď.).
Ako kľúčový problém a prekážku ďalšieho rozvoja odvetvia a využívania jeho nesporného potenciálu
pre slovenskú ekonomiku identifikovali zástupcovia odvetvia neexistujúcu rozvojovú politiku zo strany vlády a najmä Ministerstva hospodárstva SR, ktoré oblasť dizajnu nezahŕňa prakticky do žiadnych politík a neprikladá mu dôležitosť. Nedostatok povedomia a porozumenia na úrovni vládnych
politík o tom, že dizajn pomáha priemyslu, aby bol lepšie predajný a zároveň má potenciál vytvárať
špecifické identifikačné znaky krajiny, sa prejavuje aj v neexistujúcich politikách exportu
a internacionalizácie dizajnu (chýbajúce programy na podporu vystavovania v zahraničí, účasti na
veľtrhoch, podpory medzinárodných partnerstiev a pod.). Výsledkom tohto stavu je odchod tvorivých
jednotlivcov s komerčným potenciálom do zahraničia, kde pracujú v dizajnérsko-vývojových laboratóriách úspešných firem, kým na Slovensku ostáva iba konečná výroba s malou pridanou hodnotou.

Návrhy politík, podporných opatrení či iniciatív, ktoré by zvýšili potenciál rastu odvetvia


Štruktúrované opatrenia na úrovni vzdelávacích a priemyselných politík, ktoré by umožnili užšie prepojenie škôl a priemyslu, príp. dizajnérskych ateliérov a priemyslu – osobitná finančná
podpora školám na zakladanie ateliérov a technologických pracovísk v priemyselných podnikoch, motivačné programy pre výrobcov na projektovú spoluprácu s dizajnérmi atď.
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Podpora venture kapitálových fondov (napr. public-private), ktoré sú zamerané na oblasť dizajnu.



Lepšia podpora základného podnikania ako takého – politiky citlivé voči živnostníkom a SMEs,
priaznivé daňové a odvodové podmienky, zníženie administratívnej záťaže.



Podpora začínajúcich dizajnérov – inkubátory, co-workingy, poradenstvo.



Zvýšenie povedomia a chápania dizajnu ako významného nástroja na podporu priemyslu, vývozu a vonkajšej prezentácie krajiny na úrovni vládnych politík.



Špecifické programy na podporu exportu a internacionalizácie – podpora vystavovania
v zahraničí, štruktúrované programy zamerané na umiestňovanie slovenských dizajnérskych
produktov a služieb na medzinárodné trhy atď.



Program „voucherov“ – finančná podpora pre podnikateľov, ktorí si objednajú služby
u dizajnérov.



Strategická a systematická spolupráca medzi MK SR, MŠ SR, MH SR a MZV SR pri vyššie uvedených opatreniach.

II.1.3.8

ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN A PRIEMYSEL

Stav odvetvia, príčiny, história31
Oblasť módneho dizajnu je priamo prepojená s textilným a odevným priemyslom, ktorý má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Už počas obdobia Rakúsko-Uhorska boli na území dnešného Slovenska
ideálne podmienky na získavanie niektorých textilných surovín (vlna, ľan), ktoré dali základ textilnej
a neskôr aj odevnej výrobe. V 18. storočí vznikajú prvé manufaktúry, v dvadsiatych rokoch 20. storočia aj prvé väčšie bavlnárske fabriky (Danubius a Cvernovka v Bratislave, Mautner v Ružomberku).
V roku 1930 bolo na Slovensku 2 304 závodov (v dnešnej terminológii – malých a stredných podnikov), ktoré sa zaoberali rôznymi formami textilnej výroby. Po roku 1938 vzniká v Púchove aj výroba
konfekcie (dovtedy bol odevný priemysel sústredený najmä v Čechách). Slovenský hodváb Senica už
v dvadsiatych rokoch 20. storočia vyrábal viskózové vlákna.
Do roku 1949 došlo k znárodneniu väčšiny priemyselných podnikov a ich združeniu do koncernov
(národných podnikov) podľa typu výroby. Znárodnenie jednotlivých živností sa dialo formou združovania remeselníkov do výrobných družstiev, v ktorých sa koncentrovali špecifické profesie a remeslá.
Tieto sa zameriavali predovšetkým na malosériovú a zákaznícku výrobu.
Začiatkom osemdesiatych rokov bolo na Slovensku 13 národných podnikov so zameraním na textilný
priemysel. Zameriavali sa na bavlnársku výrobu (ZMDŽ v Bratislave, Bavlnárske závody V. I. Lenina
v Ružomberku, Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši), vlnársky priemysel (Merina Trenčín, Slovena
Žilina, Poľana Lučenec), ľanárske a konopárske výroby a pletiarsky priemysel (Trikota Vrbové, Pleta
Banská Štiavnica, Tatrasvit Svit, Slovenka Banská Bystrica). Najvýznamnejšími závodmi v oblasti odevného priemyslu boli Odeva Trenčín, Odevné závody kpt. Nálepku Prešov a Makyta Púchov. V tomto
období fungovalo v oblasti textilnej a odevnej výroby približne 1 400 návrhárov rôznych kvalifikačných stupňov.32

31

Spracované aj na základe: Šidlíková, Zuzana. Textilná tvorba a dizajn v 20. – 21. storočí. Vybrané kapitoly zo svetovej a československej
produkcie. Bratislava: VŠVU, Slovart, 2013.
32
Hlaváčková, Konstantina. Kytky v popelnici. UPM: Praha, 2007, s. 83.
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V priebehu roka 1990 došlo k dohode o ukončení RVHP, čo znamenalo koniec fungovania veľkoobchodných sietí, ktoré boli orientované na východné trhy. Postkomunistické krajiny vstúpili na cestu
trhovo orientovaných ekonomických foriem. Podniky, ktoré boli od znárodnenia výlučne v rukách štátu,
ktorý kontroloval celú výrobu a služby, sa od roku 1991 privatizovali. Dochádza k zmenám výrobných
programov tak, aby výrobky nestáli na skladoch, ale obstáli v rodiacej sa konkurencii na domácom i
zahraničnom trhu. Mnohé veľké podniky sa rozdelili na menšie závody, ktoré mohli pružnejšie reagovať
na dopyt trhu. Po štyridsiatich rokoch sa tvorili opäť podmienky pre slobodné podnikanie.
V roku 1989 v textilnom a odevnom priemysle na Slovensku pracovalo 46 965 pracovníkov, čo bolo
9,7 % z celkovej zamestnanosti v priemysle.33 Priemerná mzda v tomto odvetví patrila medzi najnižšiu
v priemysle. Práve textilný a odevný priemysel boli spomedzi všetkých odvetví priemyslu najskôr konfrontované s problémami globalizácie, tento trend prebieha vo svete od sedemdesiatych rokov prakticky dodnes.34 Výrobné závody začali uprednostňovať lacnejšiu pracovnú silu v zahraničí, najskôr v
južnej a východnej Európe, neskôr v Ázii. Kým v krajinách vtedajšej Európskej únie proti znižovaniu
zamestnanosti v tomto segmente priemyslu stanovili ciele a prostriedky na zvýšenie konkurencieschopnosti, podľa hodnotenia Asociácie textilného a odevného priemyslu (ATOP) nebol tento rezort
u nás zaradený v deväťdesiatych rokoch medzi „strategické a perspektívne“, čím sa limitovala jeho
podpora zo strany štátu. Tlak znižujúcich sa cien textilu a odevov, ale i chýbajúce legislatívne opatrenia (colná politika, dovozné kvóty) mimoriadne oslabili pozíciu domácich závodov. Tunajšia produkcia
zostala navyše znevýhodnená obmedzenými možnosťami financovania nových technológií, zastaraným strojovým vybavením a tiež absenciou lokálnych vývojových stredísk. Firmy s dlhoročnou tradíciou bojovali po privatizácii s finančnými stratami, menili majiteľov a v snahe udržať výrobu prechádzali rôznymi výrobnými zmenami. Pomalá adaptácia podnikov na trhové podmienky mala za následok nevyhovujúcu štruktúru výroby, prejavovala sa prehlbujúcou sa platobnou neschopnosťou a
tým nedostatočnými finančnými zdrojmi na celkovú modernizáciu.
V rámci textilného a odevného priemyslu na Slovensku v roku 1990, teda tesne pred začiatkom transformácie, pôsobilo celkovo 27 štátnych podnikov s počtom 68 300 pracovníkov (bavlnárstvo: 13 100
pracovníkov; ľanárska výroba: 5 800 pracovníkov; vlnárska výroba: 9 200 pracovníkov; pletiarska výroba: 15 600 pracovníkov; odevná výroba: 22 700 pracovníkov). Podľa štatistiky predaja ATOP SR,
ktorá porovnávala sektor bavlnárskej, vlnárskej, ľanárskej a odevnej a pletiarskej výroby v roku 1989
a 1994, sa situácia negatívne prejavila v klesajúcom odbyte v pletiarskom priemysle a vo vlnárskom
priemysle. Veľmi mierne poklesol odbyt v segmente ľanárskej výroby. Bavlnársky a odevný priemysel
svoj odbyt začiatkom deväťdesiatych rokov dokonca mierne zvýšili.35
Od deväťdesiatych rokov nastáva liberalizácia obchodu, na domáci trh začínajú prenikať zahraničné
značky s módnou konfekciou (napr. Kenvelo, Promood, Mango, Zara, H&M atď.) a komplikujú vznik
nových domácich firiem. S domácim kapitálom vznikla začiatkom devädesiatych rokov napríklad
značka ZOE. V roku 1996 bola založená firma Lifeline, kde bol firemný manažment výlučne slovenský, zahraniční partneri z Dánska a Saudskej Arábie vstupovali do diania ako investori a členovia
dozornej rady. Vyrábala sa tu široká škála produktov ready-to-wear a módnych doplnkov. Vzhľadom
na silný konkurenčný tlak zahraničných značiek presunuli časť výroby po roku 2003 do Číny. Firma
mala sídlo v Rakovci nad Ondavou, dizajnérska dielňa bola v Bratislave. Lifeline vlastnila sieť 26 obchodov na Slovensku, 9 na Ukrajine, 11 v Poľsku, 4 v Saudskej Arábii, 2 v Egypte, 1 v Rusku. V roku
2010 sa spoločnosť dostala do konkurzu.
Súčasný slovenský odevný priemysel by sme mohli rozdeliť podľa veľkosti závodov36, podľa charakte33

Kubečka, Jaroslav. Textilný a odevný priemysel. In: Móda revue, 1998, s. 48-49.
Daten und Fakten zur Textil- und Bekleidungsindustrie in Deutschland. Dostupné na internete:
<http://de.statista.com/themen/1378/textil-und-bekleidungsindustrie-in-deutschland/>
35
Trendy vo vývoji vlákien a textilu. IX. medzinárodný kongres. Dom techniky ZSVTS: Bratislava, 1995.
36
Podľa tohto kľúča prebiehal od roku 1945 aj systém znárodňovania, v roku 1945 sa takto znárodnili podniky odevného priemyslu nad 500
zamestnancov, v roku 1948 podniky nad 50 zamestnancov a od roku 1949 prebiehala likvidácia súkromných živnostníkov. Dnes už táto
klasifikácia však nemusí zodpovedať produkcii závodu, keďže i malé podniky môžu kolekcie realizovať u externých dodávateľov.
34
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ru a objemu výroby (od realizácie zákaziek a služieb cez priemyselne produkované kolekcie), podľa
typu materiálu (firmy spracujúce tkaniny, pletený tovar, kožu či kožušiny), podľa špecializácie (kolekcie zamerané na konkrétnu cieľovú skupinu: dámsku/pánsku/detskú, športové odevy, pracovné odevy, uniformy, doplnky atď.), podľa lokality vyhotovenia odevov (pomocou domácej pracovnej sily
alebo v externých výrobných závodoch v zahraničí, tzv. offshore production).
Na jednej strane stoja vývoj a inovácia produktu, na druhej strane jeho výroba. Práve spôsoby prepojenia týchto dvoch sfér dávajú priestor na vznik rôznych typov prevádzok. Je známe, že staršie firmy,
ktoré v deväťdesiatych rokoch prešli transformáciou, pracujú najmä pre iné značky, a teda ich úlohou
je mechanická realizácia kolekcií podľa predstavy zadávateľa (napríklad prevažná časť produkcie v
Makyte, Ozete). Na druhej strane stoja podniky s domácim kapitálom, ktoré však realizujú kolekcie
formou offshore production, najčastejšie v Ázii (napríklad športové firmy Treksport, Northfinder,
značky s ponukou voľno-časového oblečenia ako Justplay alebo GATE). Výrazná konkurencia na medzinárodnom trhu núti ísť s cenou dole, zároveň sa však stále častejšie objavuje v obrovskej konkurencii snaha odlíšiť sa. V tomto procese sa stáva dizajn veľmi dôležitým nástrojom. Konkrétny príklad
môžeme uviesť pri značke Justplay, ktorá vznikla v roku 2002. Po prvých rokoch, keď sa nakupoval
prevažne hotový tovar v Číne, začala značka čoraz viac využívať vlastných dizajnérov. Pracovný tím sa
rozrastá a tento krok vníma značka ako cestu k odlíšeniu sa od konkurencie. Ďalšou skupinou sú menšie prevádzky, ktoré dokážu prepojiť vývojovú a výrobnú sféru na Slovensku. Takým príkladom je
napríklad značka Zahoni, ktorá navrhuje originálny dizajn so šancou konkurovať na medzinárodnom
trhu a vyrába svoje kolekcie v závode v Nitre.
Zrejme ako reakcia na dve cesty odevného priemyslu – na jednej strane obrovské odevné giganty (a
lacná cena produktov), na strane druhej luxusná móda stojaca na mene individuálneho dizajnéra
(nemalej ceny) – sa v posledných rokoch rozvíja marketingová stratégia, keď odevný dizajnér známeho mena pracuje pre veľkú značku (napr. Stella Mc Cartney pre Adidas, Margiela pre H & M a pod.).
Hoci takéto fúzie môžeme nájsť i na Slovensku (napr. Josef Ťapťuch pre Makytu, Boris Hanečka pre
Makytu), tieto dve sféry fungujú zatiaľ bez systematickejšieho prepojenia.
Štruktúra odevného priemyslu si po roku 1989 začala budovať novú cestu. Umožnila podnikateľské
aktivity samostatným živnostníkom (medzi prvé osobnosti podnikajúce v oblasti módy patrili napr.
Lýdia Eckhardt, Iveta Ledererová, Danica Vodová, Lea Fekete, Marta Bošelová či Michaela Klimanová-Trizuljaková. Rozvoj domácich odevných salónov a menších značiek do veľkej miery ovplyvnilo aj
založenie Ateliéru odevného dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1993 (dovtedy fungovalo odborné štúdium odevného dizajnu len na pražskej Vysokej škole umeleckopriemyselnej). Módny dizajn vznikal a bol porovnateľný s už existujúcou českou scénou, kde aktívne pôsobila
Lea Fekete, ktorá po vzniku samostatného Slovenska reprezentovala Slovensko napr. na medzinárodnej scéne IGEDO Düsseldorf (1993). V rokoch 1991 až 1995 tvorila skupina aktívnych formujúcich
módnych dizajnérov projekt MÓDA BRATISLAVA, ktorý prispel k záujmu o štúdium odevného dizajnu
na VŠVU. Okolo roku 2000 začali do podnikania vstupovať prví absolventi tohto odboru, s rôznym
obchodným potenciálom (od zákazkovej tvorby pre individuálnych klientov cez značky realizujúce
menšiu sériovú výrobu v spolupráci s domácimi priemyselnými podnikmi). Medzi nimi sú v popredí
napr. Dana Kleinert, Izabela Komjati, Petra Poorová, Boris Hanečka, Marcel Holubec, Michaela Mazalánová, Jana Kuzmová a ďalší. Okrem absolventov VŠVU patria na domácom trhu medzi stálice napríklad Fero Mikloško, Jana Pištejová, Richard Rozbora, Veronika Hložníková, Hana Převrátilová atď.
Výrazne likvidačne však politicko-ekonomická zmena zasiahla veľké priemyselné závody. V roku 2004
boli medzi päť najväčších odevných priemyselných podnikov podľa tržieb na Slovensku (údaje ATOP
SR) zaradené OZETA NEO a.s. Trenčín (3 242 zamestnancov), Makyta a.s. Púchov (2 632 zamestnancov), ZEKON a.s. Michalovce (947 zamestnancov), SARIANA Slovensko s.r.o. Šaľa (320 zamestnancov), OZKN a.s. Prešov (796 zamestnancov). Na firmu Sariana (bývalá Trikota) bol v roku 2009 vypísaný konkurz, OZKN (Odevné závody kpt. Nálepku) sa dostali do konkurzu dvakrát, v roku 2005
a následne v roku 2007, keď oznámili prepustenie všetkých cca 400 zamestnancov. Od roku 2004
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fungujú z piatich firiem len tri. Analýza Ministerstva hospodárstva SR37 potvrdila, že kým ešte v období rokov 2004 – 2007 patrila výroba textilu a najmä odevov medzi silných zamestnávateľov, po roku
2007 sa podiel tejto výroby na zamestnanosti výrazne prepadol, pre porovnanie z rokov 2004 a 2010
poklesol v úhrne o 5,8 %.
Zánikom domácej textilnej výroby boli výrazne otrasené i odevné podniky. Strata týchto dodávateľov
na určité obdobie výrazne paralyzovala najmä veľké závody. Téma dodávateľov surovín a inovácia
technologického zariadenia je pre každý odevný priemyselný závod i menší podnik kľúčová. Dnes
nefungujú prakticky takmer žiadne fabriky, ktoré za socializmu zabezpečovali výrobu vlákien a tkanín,
ani vedecko-výskumné centrá. Bratislavská cvernová továreň sa dostala do konkurzu v roku 2003,
Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku (Texikom) v roku 2006, Slovena v Žiline ukončila textilnú
výrobu v roku 2006, Slovenský hodváb Senica ukončil výrobu v roku 2005, Merina v Trenčíne v roku
2009, Poľana v Lučenci v roku 2010. V súčasnosti sa podarilo udržať prevádzku len nemnohým podnikom, najmä ak zastrešujú dodávky pre automobilový priemysel či armádu. Z firmy Tatraľan sa stala
obchodná spoločnosť, v roku 2011 ukončila výrobu v Kežmarku, výroba sa čiastočne presunula do
Čiech, do mesta Svitavy. V súčasnosti realizujú najmä tkaniny pre armádu pre Ministerstvo obrany SR.
Podnik Nitratex vo Svinnej, známy v minulosti výrobou vlákien, ale i kelímových kobercov, realizuje
dnes už len technické netkané textílie – izolačné pásy, paplónovú a bundovú výplň. Jednou
z posledných domácich firiem, ktoré sa špecializujú na výrobu odevných tkanín, je spoločnosť AUDOV
s. r.o. v Trenčíne.38 Rozpad priemyslu má priamy dopad aj na dizajnérsku tvorbu, ktorá nedokáže
existovať vo vzduchoprázdne, bez prepojenia na priemysel.
Rozpadom trhu v rámci RVHP sa vytvorili nové podmienky (a nároky) na odbyt. Hľadanie klienta
a téma cieľovej skupiny sú základnými marketingovými úlohami každej značky. Mimoriadne dôležitými sa stávajú účasti na kontraktačných veľtrhoch či nové možnosti predaja prostredníctvom internetu. Neustále sa meniace hospodárske podmienky (politické, ekonomické, ale napríklad aj ekologické) výrazne ovplyvňujú tento rezort, často kategorizovaný v štúdiách na Slovensku ako „nestabilný“.
Chýbajúca podpora vo všetkých segmentoch odbytu a hľadania nových trhov výrazne negatívne
ovplyvňuje konkurencieschopnosť tohto trhového segmentu.

Štruktúra odvetvia
Módny dizajn pozostáva z niekoľkých samostatných, ale navzájom prepojených oblastí:


textilný dizajn



odevný dizajn



dizajn obuvi a doplnkov.

37

Zhodnotenie možností smerovania a podmienok rozvoja priemyselnej výroby v SR po roku 2013. Dostupné na internete:
<http://www.economy.gov.sk/zhodnotenie-moznosti-smerovania-a-podmienok-rozvoja-priemyselnej-vyroby-v-sr-po-roku-2013/138783s>
38
Fakty o mimoriadne kritickej podpore malých a stredných podnikov (nielen zo strany štátu, ale i súkromného sektora) v oblasti textilného
priemyslu v rozhovore s riaditeľom firmy Jánom Bočákom. Pozri: Šebeková, Z. Merina – AUDOV. In: Designum, 2012, č. 5, s. 34-38.
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Súčasťou výrobného cyklu sú predovšetkým:


dizajnéri – jednotlivci



textilná a odevná výroba



predajné siete


prídavné nevyhnutné odvetvia (film, architektúra, IT, hudba, divadlo, kultúrna teória, marketing, žurnalistika, ekonómia).
Ideálnym výrobným cyklom vo vzťahu dizajnér – priemysel – zákazník, ktorý je štandardom v Európe
aj vo svete, je pravidelná tvorba kolekcií (väčšinou v polročnej periodicite), ktoré sa následne vyrábajú a sú distribuované do predajných sietí (či už samostatné siete väčších značiek, alebo siete multibrandových predajní a dizajnérskych obchodov, ktoré predávaj tovar menších značiek a dizajnérov).
V slovenskej realite sa však tento cyklus prakticky nerealizuje, nakoľko dizajnéri sú kvôli chýbajúcim
priemyselným väzbám a chýbajúcim možnostiam exportu či prerazenia na medzinárodné trhy nútení
vyrábať kolekcie vlastnou kusovou výrobou, bez systému časového plánovania podľa módneho kalendára, a následne sa snažiť o ich ad hoc predaj.
Existujúca priemyselná výroba sa zameriava predovšetkým na čiastkové výrobné zákazky bez napojenia na dizajn. Zároveň jej chýba flexibilita pri výrobe a schopnosť rentabilne vyrábať aj malé série. Na
druhej strane chýba flexibilita aj na strane dizajnérov, ktorí sa veľakrát nedokážu prispôsobiť potrebám priemyslu a pochopiť jeho potreby.
Problematika predaja a neschopnosť slovenských dizajnérov efektívne vstupovať do štandardných
komerčných vzťahov vyplýva aj z absencie systému veľkoobchodných kontraktačných prezentácií,
ktoré by reflektovali potreby doby (Fashion Weeks, Fashion Showrooms) a boli prepojené na konkrétny priemysel a investorov.

Ľudský kapitál
Z hľadiska štruktúry zamestnanosti je oblasť módneho dizajnu postavená na individuálnych živnostníkoch, príp. jednotlivcoch, ktorí sa dizajnu venujú popri inej činnosti. Typické je portfólio viacerých
zamestnaní, plynulé prechody medzi rôznymi činnosťami, práca bez pevného pracovného času, ad
hoc, ktorá tvorcom dáva flexibilitu a nezávislosť.
Z hľadiska jestvujúcej textilnej a odevnej výroby ide hlavne o segment SMEs, ktorý zamestnáva odborných pracovníkov väčšinou na TPP. To do veľkej miery určuje aj jeho závislosť od zákaziek, ktoré
generujú stabilný príjem a mzdy. Segment predaja (dizajn shopy, multibrandové obchody atď.) kombinuje živnostníkov a zamestnancov.

Vzdelávanie
V segmente stredného vzdelávania existuje niekoľko stredných škôl a učilíšť odevného typu, do oblasti dizajnu zasahuje najmä Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru (výtvarné spracovanie textílií,
dizajn) a niekoľko súkromných škôl dizajnu, ktoré poskytujú aj vyššie odborné vzdelávanie
v odboroch odevného a textilného dizajnu (Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave
a i.).
Vo vysokoškolskom segmente vzdeláva najmä VŠVU (Ateliér textilného dizajnu) a VŠMU – prídavné
profesie (Katedra scénografie). Problémom umeleckého univerzitného vzdelávania v tomto segmente
je, že primárne vzdeláva a pripravuje študentov na umeleckú tvorbu v oblasti textilu a len veľmi malá
časť vzdelávacieho kurikula je venovaná reálnemu tréningu na fungovanie v rámci priemyslu.
Z dôvodu fragmentarizácie a úpadku priemyslu (viď vyššie) chýba užšia spolupráca školy a praxe, ako
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aj vzdelávacie moduly, ktoré by sprostredkovali zručnosti potrebné na kapitalizáciu tvorivej činnosti
v rámci priemyselného cyklu. Iné vysokoškolské študijné odbory, ktoré sú pre fungovanie cyklu módneho priemyslu nutné (marketing, žurnalistika, ekonómia), nemajú možnosť špecifického zamerania
na módny priemysel, čo spôsobuje veľký nedostatok týchto profesií v módnom dizajne.
Z hľadiska všeobecného vzdelávania populácie chýbajú programy zamerané na životný štýl a dizajn,
ktoré by kultivovali dopyt a vytvárali zákaznícku bázu pre odevný a textilný dizajn.

Územná koncentrácia, oblasti s potenciálom
Z hľadiska územnej koncentrácie sú pre oblasť módneho dizajnu zaujímavé oblasti, kde bol textilný
a odevný priemysel sústredený aj v minulosti (viď vyššie). Existujúce firmy prevažne nadväzujú na už
existujúcu infraštruktúru a fungujúce podniky (Bratislava a okolie, Trenčín a okolie, Banská Bystrica
a okolie, východné Slovensko). Problém je však v chýbajúcom segmente malých manufaktúr, schopných flexibilne reagovať na požiadavky trhu a dizajnu, ako aj vo vymierajúcom remesle
a pretrhnutých tradíciách (tieto sa uchovávajú prakticky len vo zvyškoch niekdajších výrobných družstiev).
Kreatíva je prirodzene sústredná do Bratislavy, v nadväznosti na vzdelávacie inštitúcie, doplnkovú
infraštruktúru, väčší dopyt a možnosti odbytu a blízkosť zahraničia.

Ochrana duševného vlastníctva
Pre oblasť módneho dizajnu sú relevantnou formou ochrany najmä dizajnové vzory a ochranné
známky. Ide však o veľmi dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť, v ktorej je veľmi ťažké postihovať porušovanie týchto práv. Ochrana vzorov zohráva úlohu najmä pri väčších, zabehnutých značkách, ktoré sa
predávajú na globálnom trhu. Aj slovenskí dizajnéri však už majú skúsenosti s nelegálnymi kópiami
svojich modelov produkovaných v Číne.

Existujúce štruktúry (organizácie, asociácie, záujmové združenia a pod.)
V odvetví dlhodobo pôsobila Asociácia odevného a textilného priemyslu, ktorá združovala podnikateľské organizácie a záujmové skupiny, založené podnikateľmi a organizáciami v oblasti textilného a
odevného priemyslu v SR, s cieľom vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj textilného a odevného
priemyslu na Slovensku a brániť spoločné aj individuálne záujmy jej členov.
Nedostatok štruktúrovanej činnosti v oblasti módneho dizajnu vyplýva aj z historických príčin – kým
v Čechách bola v minulom storočí koncentrovaná oblasť tvorby a dizajnu a vznikali stavovské združenia a remeselné združenia, na Slovensku bola väčšia koncentrácia výroby a dizajnérom sa stavovské
organizácie vytvoriť nepodarilo. Aj študijné odbory v oblasti módneho dizajnu vznikli na Slovensku
oveľa neskôr ako v Čechách. Chýbajúce združovanie a podpora módneho dizajnu bol jedným
z dôvodov vzniku Slovak Fashion Council (www.slovakfashioncouncil.sk) v roku 2011. Cieľom tohto
združenia je podpora slovenských módnych a textilných dizajnérov, ako aj firiem so súvisiacou činnosťou pri prenikaní na lokálny, ale najmä na zahraničný trh. S tým súvisí podpora prieniku do výrobného segmentu, vytváranie materiálnych a technických podmienok pre profesionálny rozvoj
a propagácia slovenskej textilnej a módnej tvorby a slovenských dizajnérov ako na Slovensku, tak aj
vo svete. Združenie súčasne vytvára platformu na organizovanie podujatí a udeľovanie ocenení
v oblasti módnej tvorby, s cieľom zvyšovať záujem o slovenskú kreatívnu scénu a tiež vytvoriť profesionálnu základňu na zabezpečovanie lokálnej aj medzinárodnej spolupráce na poli módneho dizajnu.
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Z hľadiska komunikácie, propagácie a informačného prepájania scény hrá úlohu aj portál
www.modarevue.sk, ktorý prináša komplexné informácie o módnom priemysle v Čechách a na Slovensku.

Základné problémy a prekážky fungovania a rozvoja, potenciál odvetvia
Komplexný rozpad textilného a odevného priemyslu a jeho zásadný vplyv na kvalitu a potenciál slovenského módneho dizajnu je popísaný vyššie. Nutnosť revitalizovať odevný a textilný priemysel na
Slovensku a systematicky podporovať jeho prepojenie s dizajnom sú základnými predpokladmi pre
ekonomický rast a signifikanciu tohto odvetvia na Slovensku. Svetová konkurencia na trhu masovo
vyrábanej konfekcie je obrovská a je len veľmi ťažko možné súťažiť s lacnou produkciou z Ázie. To
však vytvára priestor pre iné segmenty trhu (niche markets), v ktorých môžu vyniknúť práve originálni dizajnéri z malých krajín, so schopnosťou produkovať malé značky a limitované série s pridanou
hodnotou. Dopyt po takýchto výrobkoch, pri ktorých hrá hlavnú úlohu ich symbolická hodnota
a originálny dizajn spojený s miestom pôvodu, neustále rastie a existuje množstvo príkladov z iných
európskych krajín, že takéto podnikanie môže byť úspešné a prinášať rozvoj a zamestnanosť aj do
inak podhodnotených regiónov. O tom, že bez podpory príslušných odvetví priemyslu na Slovensku
to nepôjde, svedčia aj príklady súčasných dizajnérov, ktorí si svoje kolekcie dnes dávajú vyrábať
v Čechách a potenciálne tam odchádzajú.
Rozrastajúce sa podhubie malých značiek, ktoré dnes na Slovensku môžeme pozorovať, bojuje predovšetkým s praktickou nemožnosťou produkovať série väčšie ako niekoľko kusov. Získať odbyt už na
malé série (desiatky kusov) vyžaduje účasť na medzinárodných veľtrhoch. Poplatky a náklady s tým
spojené však ďaleko presahujú možnosti nielen začínajúcich, ale aj etablovaných návrhárov, nehovoriac o ďalších marketingových a prezentačných nákladoch. Šance kreatívnych a talentovaných slovenských módnych tvorcov, ktorí najmä v posledných rokoch preukazujú svoju životaschopnosť preraziť
na medzinárodné trhy, ostanú nevyužité, pokiaľ nebude existovať cielená podpora internacionalizácie a rozvoja exportu zo strany Ministerstva hospodárstva SR, so špecifickým zameraním na kreatívny priemysel, ktorého významnou súčasťou je aj módny dizajn a priemysel. Zakomponovanie tohto segmentu do komplexnej prezentácie ekonomického potenciálu krajiny a vytvorenie špecifických
nástrojov na jeho podporu môže priniesť v krátkom čase viditeľné výsledky, ktoré sa odrazia aj v náraste obratu a tvorbe pracovných miest.
Problémom módneho dizajnu vo vzťahu ku koncovému spotrebiteľovi je aj jeho falošné vnímanie ako
extrémne luxusného segmentu. Umelé spájanie módnych návrhárov s exkluzívnymi podujatiami
a najvyššou cenovou kategóriou zákazkového navrhovania a šitia na jednej strane a malá schopnosť
väčšiny návrhárov predávať a zviditeľňovať svoje kolekcie a modely širokej populácii spôsobujú, že
ľudia nemajú dotyk so slovenskou módou a nepoznajú jej podoby. Aj v tomto prípade môžu pomôcť
cielené kampane zamerané na slovenský dizajn, ktoré by tento svet priblížili bežnému zákazníkovi.
Neoceniteľný prínos majú podujatia typu Fashion Week, kde sa k originálnym kolekciám dostanú
nielen nákupcovia, ale aj bežní spotrebitelia.
Z hľadiska legislatívy je aj pri módnom dizajne problém pri flexibilite daňových a prevádzkových
predpisov, ktoré nereflektujú potreby príležitostného predaja v tejto oblasti (napr. povinnosť mať
registračnú pokladňu aj na príležitostných trhoch). Ako pri ostatných segmentoch, aj tu sa podpisujú
opatrenia zvyšujúce daňovú, odvodovú a administratívnu záťaž živnostníkov a malých firiem. Chýbajúca podpora začínajúcich podnikateľov vo forme podpory inkubátorov, technologických dielní
a laboratórií, co-workingov či poradenstva s prihliadaním na potreby módneho priemyslu spôsobuje,
že mnohí sa rozhodnú začať svoje podnikanie v okolitých krajinách (Čechy, Rakúsko a i.) alebo odídu
pracovať pre väčšie dizajnérske značky do zahraničia.
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Návrhy politík, podporných opatrení či iniciatív, ktoré by zvýšili potenciál rastu odvetvia


Hospodárske stimuly na revitalizáciu odevného a textilného priemyslu na Slovensku, zmena
vnímania tejto oblasti z hľadiska hospodárskych politík a uvedomenie si jej ekonomického
potenciálu na úrovni štátnych politík.



Zavedenie opatrení na podporu prepájania priemyslu a dizajnu (vouchery, matchmaking, poradenstvo).



Programy zamerané na podporu exportu a internacionalizácie (podpora účasti na veľtrhoch,
strategické chápanie módneho dizajnu pri exportnej politike a vonkajšej prezentácii).



Podpora vnútornej organizácie odvetvia a jeho združovania do klastrov, podpora propagácie
a vzdelávania dizajnérov (Fashion Weeks, Showrooms atď.).



Zjednodušenie administratívnej a daňovo-odvodovej záťaže, najmä pri príležitostnom predaji
výrobkov.



Podpora začínajúcich podnikateľov (inkubátory, technologické dielne, co-workingy, poradenstvo, zjednodušenie založenia firmy atď.).



Zmena vzdelávacích programov zameraných na dizajn – väčšia orientácia na priemysel, podpora prepájania technických a umeleckých smerov, výučba zručností pre trhovú ekonomiku.

II.1.3.9

ARCHITEKTÚRA

Stav odvetvia a hlavní hráči
Architektúra je jediným odvetvím kreatívneho priemyslu (podľa klasifikácie v tejto štúdii), ktorá má
vlastnú profesijnú komoru, oprávnenú vydávať osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Slovenská komora architektov (www.komarch.sk) bola zriadená na základe zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Svoju činnosť financuje z vlastných príjmov,
bez štátnych dotácií. Odborná kvalifikácia je základným predpokladom na prístup k regulovanému
povolaniu Architekt / Krajinný architekt podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES
o uznávaní odborných kvalifikácií. Regulovanie oprávnení v oblasti architektúry súvisí s potrebou
primeraného vzdelania a s rizikom, ktoré architekt pri svojej činnosti podstupuje. Nie na všetky typy
architektonickej činnosti je potrebné mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
Existencia vlastného regulačného orgánu je možno jedným z dôvodov, prečo architektúra kompetenčne nespadá pod žiadny ústredný orgán štátnej správy. MDVaRR má v kompetencii len činnosti
dotýkajúce sa výstavby samotnej. MK SR ma vo svojej kompetencii umenie – patrí sem aj úžitkové
umenie, a tak sa do tejto definície zmestil dizajn, ale architektúra ostala mimo nej. Tento fakt sa prejavuje v celkovo malej pozornosti, ktorá sa oblasti architektury z hľadiska štátnych politík a podpory
venuje.
Základné vzťahy, ovplyvňujúce činnosť architekta, sú dané trojuholníkom investor – architekt – dodávateľ. Činnosť architekta je teda priamo viazaná na celkový stav trhu s realitami, kúpyschopnosť obyvateľstva a kumuláciu kapitálu, ale takisto na úroveň a zacielenie verejných investícií a spôsob ich
realizácie.
Dôležitým elementom, ktorý zasahuje aj do dynamiky trhu, je stav verejného priestoru, vízia jeho
rozvoja a spôsob jeho pretvárania v spoločnosti.
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Štruktúra odvetvia


Ateliéry

-

veľké inžinierske

-

menšie architektonické (do 10 ľudí)



Samostatní architekti



Projektantské kancelárie

Momentálny stav architektúry na Slovensku vyplýva z historického vývoja posledných desaťročí
a toho, ako spoločenský vývoj ovplyvnil výstavbu a trh s realitami. Na trhu pôsobí niekoľko generácií
architektov, ktorí sa líšia nielen tvorivým štýlom, skúsenosťami a spôsobom práce. Postupne odchádza generácia, ktorá aktívne pôsobila ešte pred rokom 1989, a lídrom na trhu je silná generácia tých,
ktorí začali pôsobiť v odvetví po roku 1989 (väčšie ateliéry s inžinierskou nadstavbou, individuálni
architekti). Posledné väčšie ateliéry vznikali krátko pred opadnutím stavebného boomu v roku 2008
(napr. Vallo – Sadovský), mladšia generácia funguje skôr na individuálnej báze a formou menších
voľných zoskupení. Radikálne spomalenie a reštrukturalizácia stavebníctva a realitného trhu po roku
2008 spôsobili, že opadol dopyt po architektonickom dizajne, ktorý často preváži výlučný dôraz na
funkčnosť a nízku cenu.

Ľudský kapitál, vzdelávanie
Architekti pôsobia v samostatnom pracovnom statuse autorizovaného architekta alebo ako SZČO.
Množstvo architektov sa uplatňuje aj v nadväzujúcich profesiách (projektovanie, predaj interiérov,
reality a pod.).
Architektov vzdelávajú najmä Fakulty architektúry v Bratislave a Košiciach (STU, FUTU) a Vysoká škola
výtvarných umení v Bratislave (architektonická tvorba – bakalárske štúdium).

Organizácie, asociácie, záujmové združenia a pod.


Slovenská komora architektov, www.komarch.sk

Okrem vyššie uvedeného osvedčovania autorizovaných architektov pôsobí ako samoregulátor
v etických a disciplinárnych otázkach, overuje súťažné podmienky súťaží návrhov v oblasti architektúry a urbanizmu vo verejnom obstarávaní a poskytuje vyhlasovateľom odbornú pomoc pri organizovaní verejných súťaží a ich vyhodnocovaní a vykonáva spolkovú činnosť.


Spolok architektov Slovenska

Združuje architektov, urbanistov, krajinných architektov a ďalšie zainteresované osoby. Ide
o stavovskú organizáciu, ktorej cieľom je najmä popularizácia a prezentácia architektúry.

Rôzne občianske združenia, ktoré sa snažia pracovať s témou architektúry, urbanizmu a
a verejného priestoru (We Are The City / Mestské zásahy, Archimera, Územne plány.sk a pod.)

Základné problémy a prekážky fungovania a rozvoja, potenciál odvetvia
Za základný problém súčasného stavu architektonickej činnosti a trhu na Slovensku považujú jeho
aktéri chýbajúcu prax verejných súťaží (súťaží návrhov) pri stavebných projektoch. Rozvoj, ktorý
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nastal na Slovensku po roku 1989 a prejavil sa aj v stavebnom rozmachu, sa len veľmi málo prejavil
na rozvoji architektúry v kreatívnej konfrontácii a primeranej praxi voľnej súťaže kreatívnych návrhov.
Jadrom problému je fakt, že súťaže návrhov nie sú zaužívané pri verejných projektoch a štát často
zadáva architektúru verejných stavieb priamym zadaním alebo prostredníctvom nevyhovujúcich foriem súťaže (verejné obstarávanie – viď nižšie). To, že štát a verejné inštitúcie nejdú príkladom pri
tvorbe architektonických návrhov, má iste vplyv aj na prax súkromného sektora a neprispieva
k celkovej kultúre výstavby a ku charakteru verejného priestoru.
Otázka verejného priestoru, jeho definície, charakteru a vzťahu ľudí k nemu je jedným zo zásadných
problémov mnohých krajín v postsocialistickom bloku. Verejný priestor bol v minulom režime výkladnou skriňou ideológie, ale aj nebezpečným priestorom, z ktorého sa ľudia uťahovali do súkromia.
Následky takéhoto správania badáme v chýbajúcich koncepciách rozvoja verejného priestoru na
úrovni verejných politík, osobitne tam, kde dochádza ku konfliktu súkromného vlastníctva
a verejného záujmu (aj súkromné stavby sú súčasťou verejného priestoru). Vytváranie povedomia
o verejnom priestore a jeho štandardoch má priamy vplyv na oblasť architektúry a rovnako aj na samotný trh, ktorý za súčasného stavu nevyžaduje architektúru uvažujúcu v súvislostiach a verejný
priestor prakticky neberie do úvahy.
Pre architektov je veľkým problémom nedostatočné docenenie duševnej práce a kreatívnej časti
samotnej architektonickej práce. Aj to je zrejme jednou z príčin častého zamieňania architektúry
s projektantskými činnosťami zo strany klientov a investorov. Chýbajúce povedomie o vysokej pridanej hodnote architektúry pre zhodnotenie nehnuteľnosti znižuje cenu architektonickej práce na trhu.
Do istej miery sa za problém môže považovať aj nevyjasnená otázka autorských práv v architektúre,
teda čo presne je predmetom ochrany z hľadiska autorského zákona – návrh, alebo aj jeho konkrétna
realizácia. V prípade viazania autorských práv aj na fyzickú realizáciu architektonického návrhu dochádza totiž ku konfliktu vlastníckych práv a autorských práv, ktorý môže byť často neriešiteľný.

Návrhy politík, podporných opatrení či iniciatív, ktoré by zvýšili potenciál rastu odvetvia


Dôsledne uplatňovať prax verejných architektonických súťaží (súťaží návrhov) pri všetkých
verejných stavebných investíciách (napr. od určitej sumy), vytvoriť priestor na propagáciu
a zverejňovanie súťažných návrhov pri takýchto zákazkách.



Väčšia pozornosť zo strany štátu a štátnych politík venovaná rozvoju a propagácii architektúry – podpora výstav, prezentácií a pod.



Podpora internacionalizácie a exportu – účasť na medzinárodných výstavách a fórach, architektúra ako súčasť prezentácie krajiny.



Motivačné programy a legislatíva, ktorá by podporila konanie súkromných investorov vo verejnom záujme (kultivácia verejného priestoru prislúchajúceho k súkromným stavbám a pod.).

II.1.3.10

REKLAMNÝ PRIEMYSEL

Stav odvetvia a hlavní hráči
Reklamný priemysel na Slovensku tvoria dve základné súčasti trhového cyklu – komunikačný trh
a mediálny trh. Do prvej oblasti patria klasické komunikačné agentúry, ktoré sa zaoberajú prevažne
tvorbou kreatívnej reklamnej idey a jej implementáciou, PR agentúry, agentúry zamerané na promo-
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tion a eventový marketing a produkčné spoločnosti. Druhú oblasť tvoria mediálne agentúry, ktorých
hlavnou činnosťou je nákup mediálneho trhu.
Vznik štruktúr reklamného priemyslu prešiel od roku 1989 niekoľkými fázami. Kým spočiatku vznikali
takmer výlučne integrované „reklamné“ agentúry, ktoré pokrývali celý cyklus tvorby, výroby
a umiestňovania reklamy, neskôr nastala vďaka rapídnemu rozrastaniu trhu výrazná segmentácia
jednotlivých činností. Súčasný trend opäť smeruje k miernej integrácii, najmä v rámci komunikačných
agentúr, čo je spôsobené jednak poklesom obratu, ale aj snahou o presnejšie zacielenie multižánrových kampaní.
Slovenský reklamný trh po fáze formovania a vytvárania štandardných štruktúr a vzťahov
v deväťdesiatych rokoch zaznamenal najväčší boom v časoch ekonomickej konjuktúry, približne od
roku 2000. V rokoch 2005 – 2008 zaznamenával slovenský reklamný trh každoročný nárast cca 20 %
v reklamných výdavkoch firiem. Tento trend sa zásadne zmenil v roku 2009, keď v dôsledku ekonomickej recesie trh poklesol o 35 %, a odvtedy tendencia poklesu trvá. Uvedený vývoj kopíruje globálne trendy, ale zároveň znamenal do istej miery zreálnenie slovenského reklamného trhu, jeho vnútorných vzťahov, cien, ponuky a dopytu. Na druhej strane však vzhľadom k tomu, že reklamný trh je
vo veľkej miere generátorom dopytu po službách a tovaroch v segmente kreatívneho priemyslu,
znamená takýto pokles aj utlmenie činnosti v sektore.
Tabuľka 15: Najväčšie reklamné a mediálne agentúry podľa tržieb za roky 2011 – 201239

Spoločnosť

Tržby
2012
(tis.
EUR)

Tržby
2011
(tis.
EUR)

Zmena
2012/2011
(%)

1.

Unimedia, s r.o., Bratislava

60 401

62 257

-3,0

2.

MEC Slovakia, s r.o., Bratislava

35 300

36 175

-2,4

3.

ZenithOptimedia, s r.o., Bratislava

23 106

16 965

36,2

4.

Universal McCann Bratislava, s r.o., Bratislava

22 962

19 292

19,0

5.

OMD Slovakia, s r.o., Bratislava

22 580

24 034

-6,0

6.

MediaCom Bratislava, s r.o., Bratislava

19 569

18 829

3,9

7.

Starmedia Co., s r.o., Bratislava

15 797

15 906

-0,7

8.

Akzent Media, s r.o., Bratislava

13 243

13 351

-0,8

9.

Aegis Media Slovakia Central Services, s r.o.,
Bratislava

11 214

12 190

-8,0

10.

Wiktor Leo Burnett, s r.o., Bratislava

7 883

8 318

-5,2

11.

Panmedia Western, s r.o., Bratislava

5 005

7 434

-32,7

39

Podľa údajov TREND Analyses.

SPRÁVA O STAVE A POTENCIÁLI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU

Strana 111

Spoločnosť

Tržby
2012
(tis.
EUR)

Tržby
2011
(tis.
EUR)

Zmena
2012/2011
(%)

12.

Direct Marketing, a.s., Bratislava

4 300

5 150

-16,5

13.

Effectivity, s r.o.

4 218

3 543

19,1

14.

ISPA, s r.o., Bratislava

4 080

4 359

-6,4

15.

euroAWK, s r.o., Bratislava

3 652

3 353

8,9

16.

J.C. Decaux Slovakia, s r.o., Bratislava

3 209

3 055

5,0

17.

Lowe GGK, s r.o., Bratislava

2 800

2 692

4,0

18.

MW Promotion, s r.o., Zvolen

2 784

2 890

-3,7

Na rozdiel od klasického reklamného trhu, investície do internetovej reklamy aj v čase celkových poklesov reklamných rozpočtov v posledných rokoch výrazne rastú. Medziročný nárast investícií na
slovenskom trhu predstavoval v roku 2012 viac ako 43 %. V absolútnych číslach dosiahol internetový
reklamný trh na Slovensku hodnotu 64,6 milióna eur, čím prekročil aj najoptimistickejšie odhady. V
rámci mediálneho mixu tvorí internet 22 % investícií pri odhadovaných investíciách do reklamy 300
miliónov eur (celkový objem reklamného trhu).40
Rapídne narastajúci on-line trh a zmnožovanie reklamných kanálov v digitálnom prostredí prinášajú
pre reklamu nové možnosti a trhy či netušené možnosti segmentácie reklamy na špecifické publikum
(výhoda pre komunikačné agentúry, ktoré majú väčšie možnosti na kreatívne činnosti, zároveň vzrastá ich úloha pri pomoci klientovi zorientovať sa v dostupných možnostiach), ale aj neustále rozdrobovanie komunikačných kanálov a tým pádom komplikovanejšie zacielenie reklamných kampaní na
klienta (problém najmä pre mediálne agentúry). Exponenciálny vývoj technológií je síce príležitosťou
pre individuálne kreatívne počiny, kampane a nápady, zároveň však vytvára situáciu, v ktorej klasický
trh nestíha vytvárať primerané vzorce využívania týchto možností a ich zúročenia v rámci plánovateľných ekonomických aktivít. Zahltenie informáciami a presýtenosť reklamou vo všetkých dostupných
kanáloch spôsobujú znižovanie citlivosti konečného prijímateľa („slepota“ voči reklame) a základom
efektívnej komunikácie sa stávajú metódy zberu dát o klientoch, ktoré často idú za hranicu osobnej
slobody a ochrany súkromia (analytika prevažuje nad kreatívou).
Vo vzťahu k zahraničným trhom (EÚ, svet) je slovenský reklamný trh relatívne marginálny (v celkových objemoch) – ide o lokálny trh s čulou výmenou s regiónom a svetom. Dôsledkom malého objemu trhu sú pomerne vyššie fixné náklady, ktoré znižujú medzinárodnú konkurencieschopnosť slovenských subjektov a spôsobujú, že mnohé nadnárodné kampane a reklamné produkty sa obstarávajú
v iných krajinách a na Slovensku sa len implementujú. Napriek tomu má sektor potenciál rozvoja voči
zahraničným trhom, a to najmä voči strednej Európe, kde absentuje jazyková bariéra, a voči východným trhom (Rusko, Čína), kde je možné uplatniť know-how z procesu transformácie ekonomiky.

40

Podľa údajov a monitoringu IAB Slovakia.
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Štruktúra zamestnanosti, vzdelávanie
Majoritu odvetvia tvoria SZČO, prípadne malé s.r.o., hoci medzi väčšími hráčmi nájdeme aj akciové
spoločnosti. Pre reklamu je typická fluidná pracovná sila – profesionáli z rôznych kreatívnych odvetví
(film, divadlo, literatúra, výtvarné umenie, fotografia atď.) dodávajú tovary a služby rôznym segmentom reklamného priemyslu, pričom tieto činnosti tvoria len časť ich pracovného portfólia. Veľakrát je
práca pre reklamný priemysel zdrojom príjmu pre kreatívnych profesionálov, ktorí sa venujú zároveň
umeleckej tvorbe a iným kreatívnym činnostiam.
Ako prierezové odvetvie je reklamný priemysel potenciálnym zamestnávateľom relatívne širokého
spektra absolventov – od umeleckých a kreatívnych profesií cez marketing a masmediálnu komunikáciu, iné humanitné a ekonomické odbory až po technické a technologické profesie. Momentálne zamestnávatelia vďaka vývoju trhu pociťujú nedostatok programátorov a on-line špecialistov, ale vo
všeobecnosti chýbajú najmä skúsení kreatívni profesionáli, nakoľko v tomto segmente dochádza skôr
k odlivu pracovnej sily do zahraničia.

Verejné zdroje a regulácie
Reklamný trh je na rozdiel od iných odvetví kreatívneho priemyslu (audiovizuálny priemysel, divadlo
a i.) v zásade štandardným trhom, bez zásadného vstupu verejných financií v ktorejkoľvek fáze cyklu
tovarov a služieb. Verejné zdroje vstupujú na trh vo forme verejných reklamných zákaziek, ktoré tvoria podľa odhadov respondentov cca 5 % celkového objemu investícií do reklamy. Problémom verejných zákaziek je najmä nekompetentnosť pri zadávaní a netransparentné obstarávanie, čo pôsobí
negatívne najmä na malých a stredných hráčov na trhu.
Štát vstupuje do mediálneho priestoru aj zriaďovaním a financovaním RTVS. Z pohľadu nákupu mediálneho priestoru je súčasné fungovanie RTVS do istej miery paradoxné (vysiela reklamu, ale
v obmedzenom režime voči komerčným televíziám), nakoľko jej reklamné príjmy sú oveľa nižšie ako
jej reálna sledovanosť, čím de facto zvyšuje reklamné príjmy súkromných televízií a zabraňuje vstupu
ďalšieho potenciálneho hráča na trh. Vzhľadom k súčasnému modelu financovania a fungovania RTVS
nemá verejnoprávna televízia schopnosť primerane rýchlej trhovej reakcie, ale ani dostatočný objem
verejných zdrojov, ktorý by vyvážil trhovú nevýhodu.
Existuje množstvo právnych úprav a regulácií, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú reklamný
priemysel. Ide predovšetkým o zákon o reklame (147/2001 Z. z.), zákon o vysielaní a retransmisii
(308/2000 Z. z.), zákon o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z. z.), stavebný zákon (50/1976 Z.z.) – ustanovenia o vonkajšej reklame, a ďalšie právne úpravy týkajúce sa predovšetkým rôznych typov volieb,
spotrebiteľov či hazardných hier a pod. Nekoncepčné zmeny jednotlivých právnych úprav, ktoré nevnímajú kontext celého odvetvia, môžu často spôsobiť vážne prekážky pri fungovaní celého priemyselného cyklu.

Existujúce štruktúry – orgány, asociácie, združenia


Rada pre reklamu (RPR) – www.rpr.sk

RPR je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby
sa na území SR šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama. RPR združuje subjekty,
ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, médiá, ale aj podnikateľské subjekty využívajúce propagáciu formou reklamy. Za
účelom posudzovania súladu reklám s Etickým kódexom RPR zriadila rada nezávislý externý trinásťčlenný orgán. Dôležitým orgánom RPR je Arbitrážna komisia, ktorej úlohou je posudzovať súlad re-
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klamy s Etickým kódexom RPR. Členmi komisie sú odborníci z oblasti marketingovej komunikácie,
ktorých RPR považuje za osobnosti s vnútornou integritou, schopné reklamy posudzovať nezávisle a
kompetentne. Arbitrážna komisia posudzuje sťažnosti verejnosti, fyzických aj právnických osôb, asociácií či štátnych orgánov na porušenie Etického kódexu RPR danou reklamou.


Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) – www.kras.sk

KRAS je výberová organizácia, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu. Jej hlavným poslaním je zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a
marketingovej komunikácie tak, aby bola, ako jeho neoddeliteľná súčasť, neustálym prínosom pre
trhové hospodárstvo.


ADC Slovakia – www.adcslovakia.sk

Art Directors Club – platforma pre kreatívnych profesionálov z oblasti reklamy, s cieľom formovať
relevantné názory na úroveň kreativity slovenskej reklamy.


Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) – www.sava.sk

Výberové združenie agentúr alebo fyzických osôb zaoberajúcich sa výskumom trhu
a verejnej mienky, plní tiež úlohu etického samoregulátora vo svojej oblasti.

Základné problémy a prekážky fungovania a rozvoja odvetvia – návrhy opatrení, ktoré by
zvýšili potenciál rastu


Stabilné podnikateľské prostredie
Na sektor veľmi negatívne vplývajú neustále a nepredvídateľné zmeny v systéme daní, odvodov a regulácií, ktoré znemožňujú dlhodobé plánovanie a rozvojové a investičné politiky.
Vzhľadom k tomu, že reklamný trh je globálny, tento trend môže znamenať postupný odchod
subjektov zo slovenského trhu, resp. zmenu miesta registrácie do iných krajín.



Legislatívne podmienky a regulácia
Súčasné právne úpravy na Slovensku nesledujú dostatočne flexibilne vývoj na trhu
s reklamou, predovšetkým čo sa týka digitálneho prostredia (zákon o reklame). Existujúci zákon o dani z príjmu nie je dostatočne prispôsobený potrebám tohto odvetvia, najmä čo sa týka zoznamu oprávnených daňových výdavkov. Ako najpálčivejší problém sa javí neexistujúca
právna úprava pre korporátny sponzoring (sponzorský zákon), čo má za následok prekrývanie sponzoringu „reklamnými“ zmluvami. Existencia zákona o sponzoringu by umožnila nový
prílev kapitálu do viacerých oblastí kreatívneho priemyslu, vyčistila by vzťahy medzi korporátnym sektorom a poskytovateľmi reklamných služieb a stransparentnila finančné toky.



Z hľadiska vývoja mediálneho trhu a jeho postupujúcej digitalizácie stráca opodstatnenie súčasná podoba štátnej regulácie v oblasti vysielania a retransmisie (Rada pre vysielanie
a retransmisiu), ktorá je do veľkej miery prežitkom analógovej vysielacej éry. Revízia štátneho
dozoru v tejto oblasti, uvoľnenie licenčného režimu a snaha o hľadanie nových foriem vnútornej regulácie vysielania a retransmisie (samoregulačné mechanizmy) by napomohli rozvoju mediálneho trhu a tým aj nadväzujúcich oblastí kreatívneho priemyslu nielen v oblasti reklamy.
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II.1.3.11

KREATÍVNE ODVETVIA V DIGITÁLNOM PROSTREDÍ
(POČÍTAČOVÉ HRY, SOFTVÉR, ON-LINE MARKETING)

Pre účely tejto analýzy zaraďujeme do tejto kapitoly predovšetkým vývoj a dizajn rôznych typov digitálnych hier, 3D vizualizácie, počítačovo rozšírenú realitu (augmented reality), dizajn softvérových
aplikácií a niektoré formy digitálneho a on-line marketingu.
Stav odvetvia
Podľa údajov štúdie „Online šanca pre Slovensko (Ako internet mení slovenskú ekonomiku)“, ktorú
pre spoločnosť Google vypracovala BCG v roku 2012, dosahuje veľkosť internetovej ekonomiky na
Slovensku cca 3,3 % HDP. Očakáva sa, že slovenská internetová ekonomika bude rásť do roku 2016
o 12 % ročne a dosiahne 4,5 % HDP. Hlavnými ťahúňmi očakávaného rastu budú osobná spotreba,
export služieb, informačných a komunikačných technológií (IKT) a softvéru. Podľa uvedenej štúdie má
Slovensko predpoklady stať sa krajinou s nadpriemerne výkonnou internetovou ekonomikou za
predpokladu, že Slovensku bude investovať do špecializovaného ľudského kapitálu, vzdelávania
v oblasti IKT, zefektívni inovačnú politiku a viac investuje do vedy a výskumu.
Oblasť, v ktorej sa rýchlo sa rozvíjajúce digitálne technológie prelínajú s kreatívnym priemyslom, sa
neustále zväčšuje najmä vďaka obrovskej dynamike tohto segmentu. Hoci samotné kreatívne odvetvia, ktoré sú predmetom tejto kapitoly, tvoria z hľadiska obratu malú časť IT sektora, kreatívne činnosti v samotnom IT sektore vytvárajú vysokú pridanú hodnotu produktov a ich používanie je konkurenčnou výhodou v digitálnom prostredí. Výsledný softvérový produkt je tvorený kódom a kreatívou
(vizuál, marketing, dizajn, použiteľnosť), pričom pre jeho uplatnenie na trhu je kľúčový užívateľský
interface, ktorý je produktom najmä kreatívnych odvetví. Tieto tak pomáhajú použiteľnosti
a distribúcii softvéru, čiže jeho umiestneniu na trhu.
Oblasť kreatívnych odvetví v digitálnom prostredí má všetky výhody aj nevýhody mladého odvetvia,
v ktorom neexistujú zabehané pravidlá, štruktúry, ale ani establishment a historicky dané problematiky. Základným faktorom úspešného rozvoja je princíp neustálej inovácie („be first“). Táto dynamika
znamená rýchlu možnosť rastu a úpadku jednotlivých odvetví.
Počítačové hry
Od deväťdesiatych rokov sa na Slovensku vyvíjali malé hry a aplikácie určené pre český a slovenský
trh (hry pre PC a konzoly). Prvou väčšou firmou, ktorá sa venovala vývoju počítačových hier, bola
firma CAULDRON (www.cauldron.sk), ktorá dodnes vyvíja hry pre herné konzoly a simulátory.
V súčasnosti pôsobí na Slovensku niekoľko firiem, ktoré sa zaoberajú vývojom počítačových hier,
virálnych aplikácií a hier pre platformy Facebook, iPhone a Android (Cauldron, 3D People, Pixel Federation, Viral s.r.o. a i.). Za zmienku stojí, že ide o relatívne veľké spoločnosti, ktoré v posledných rokoch rádovo narástli z hľadiska obratu aj počtom zamestnancov. Napríklad firma Pixel Federation,
ktorá sa zaoberá vývojom tzv. „social browser games“ (konkrétne hry Emporea, Trainstation a i. pre
Facebook), patrí k významným hráčom globálneho trhu, ich produkty zaznamenávajú vysoké umiestnenia v rebríčkoch úpešnosti v rámci sociálnej siete Facebook.
Okrem väčších, rýchlo rastúcich firiem nájdeme na Slovensku viacero menších spoločností
a individuálnych dizajnérov, ktorí buď vytvárajú vlastné menšie produkty, alebo dodávajú čiastkové
služby pre väčších zahraničných hráčov do oblasti vývoja hier (napr. Matsuko, ViXperience a i.).
V oblasti 3D animácií a vizualizácií patrí k lídrom stredoeurópskeho trhu napr. firma Puppetworks
Animation Studio, ktorá dnes pôsobí na Slovensku, v Maďarsku a USA.
Potenciál digitálnych hier a technológií na ne nadväzujúcich je okrem rapídne rastúceho primárneho globálneho trhu aj v sekundárnych odvetviach, ako sú vzdelávanie, HR, stratégie, bezpečnostná politika a i.
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Ostatné oblasti
Z hľadiska prepojenia kreatívnych činností a digitálneho prostredia sú významnými firmy zaoberajúce
sa dizajnom webov v najširšom význame a marketingové, PR a reklamné agentúry pôsobiace prevažne v digitálnom prostredí, ktoré v súčasnosti jediné výrazne rastú oproti klasickému reklamnému
trhu. Sú to buď spoločnosti, ktoré poskytujú komplexné webové služby ako navrhovanie, vývoj, údržba a nasadzovanie webových stránok, intranet, softvér, mobilné interface, webové aplikácie (napr.
Monogram Technologies, Lighting Beetle, SVEN Creative), reklamné agentúry poskytujúce komplexný
digitálny marketing (Zaraguza Digital), agentúry spájajúce klasickú reklamu s digitálnou
a marketingom sociálnych sietí (Triad Advertising), alebo full-servisové reklamné agentúry využívajúce predovšetkým digitálne technológie (This Is Loco). Rozvoj trhu v segmente digitálnej reklamy je
spôsobený aj tým, že on-line reklama je presne merateľná a oveľa presnejšie zacielená ako tradičná
(viď kapitola REKLAMA).
Využívaniu technológií 3D vizualizácií a rozšírenej reality v priemyselnej realite (modelácia objektov,
výrobných procesov, bezpečnostných systémov a pod.) sa venujú napr. spoločnosti skupiny CEIT
group v Žiline, ktoré svoju činnosť stavajú na špičkovom výskume, vývoji a inováciách.
Štruktúra zamestnanosti a vzdelávanie
Vzhľadom k premenlivosti a rýchlemu vývoju trhu sa situácia neustále mení a jednotliví profesionáli
sa preskupujú medzi existujúcicmi subjektmi či zakladajú nové. Veľkú časť odvetvia tvoria SZČO
a malé firmy (do 20 zamestnancov), ale nájdeme to aj veľké spoločnosti (napr. Pixel Federation má
vyše 100 zamestnancov a externých spolupracovníkov). Odvetvie zahŕňa veľa externej a nárazovej
práce a veľkú flexibilitu aktérov, ktorí plynule prechádzajú medzi rôznymi činnosťami a projektmi.
Z hľadiska vzdelanostnej prípravy sa v odvetví uplatňujú najmä absolventi technických univerzít (STU,
TU KE) v odbore architektúra, dizajn a i. Aj časť absolventov študijných odborov v oblasti IT sa dokáže
uplatniť v kreatívnych profesiách. Absolventi umeleckých škôl by mali byť hlavnými hráčmi, ale nie
vždy je tomu tak, najmä z dôvodu nedostatočného vzdelávania v mimoumeleckých činnostiach, ktoré
by ich pripravovali na efektívne fungovanie na trhu (viď kapitoly DIZAJN, ODEVNÝ DIZAJN a i.). Uplatnenie tu nachádzajú aj absolventi odborov marketing, masmediálna komunikácia a pod.
Stredoškolské vzdelávanie v tejto oblasti poskytujú stredné školy zamerané na dizajn, polygrafické
a grafické profesie, animáciu a pod.
Podľa vyjadrenia zamestnávateľov v odvetví chýba dostatok odborníkov s aktuálne požadovanou
úrovňou zručností v 2D a 3D grafike, experti na on-line marketing, account manageri so zameraním
na digitálne prostredie, game dizajnéri (tvorcovia ideí herných mechaník) či marketingoví a on-line
analytici.
Zároveň chýba prepájanie technických, umeleckých a podnikateľských študijných programov, na odvetví sa prejavuje aj celkové potláčanie kreativity vo vzdelávacom procese a chýbajúca mediálna
a digitálna výchova na všetkých stupňoch škôl.

Technológie
Je pochopiteľné, že pre toto odvetvie ekonomiky je kľúčovým faktorom penetrácia širokopásmového
pripojenia k internetu, záujem o on-line predaj a vzťah k spotrebiteľom (BtC) a digitalizácia verejnej
správy. Paradoxy týchto faktorov na Slovensku podrobnejšie opisuje vyššie spomínaná štúdia BCG41,
ktorá aj na ich základe konštatuje silný potenciál Slovenska v tejto oblasti.

41

Kálovec, M., Kos, K., Sakellari, T., Šabata, O. Online šanca pre Slovensko. BCG Group, september 2012.
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Významnou oblasťou rozvoja sú v súčasnosti technológie inteligentných telefónov (smart phones),
ktoré sú čoraz viac schopné integrovať množstvo funkcií, aplikácií a ďalších produktov.
Pre oblasť herného priemyslu, ale aj ďalšie špecifické aplikácie je dôležitý rozvoj kredibilných platobných metód v on-line prostredí (bezpečnosť, dôveryhodnosť) a ich dostatočná penetrácia na trhu.

Územná koncentrácia
Prirodzene nadväzuje na univerzity a výskumné centrá (BA, ZA, NR, TT, PO, BB). Podnikateľské aktivity určené pre globálny trh sa koncentrujú do Bratislavy a Košíc (herný priemysel, 3D animácie a pod.)
najmä preto, že väčšie mestá s relatívne dostatočnou sociálnou infraštruktúrou prirodzene koncentrujú tento typ vysoko kvalifikovanej pracovnej sily. Zároveň však ide o veľmi mobilnú pracovnú silu,
ktorá je schopná rýchlej relokácie v prípade, že dané miesto prestane z rôznych dôvodov vyhovovať
(nebezpečenstvo odlivu ľudí a firiem).

Organizácie, asociácie, záujmové združenia a pod.


Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku – www.sapie.sk

Platforma pre spoluprácu technologických a internetových firiem, neziskových organizácií a akademickej obce pre rýchlejší rast internetovej ekonomiky na Slovensku (zakladajúcimi členmi sú zástupcovia úspešných slovenských a globálnych a internetových spoločností – Google, ESET, Neulogy a i.).


IAB Slovakia – www.iabslovakia.sk

Platforma pre vzájomnú komunikáciu medzi subjektmi podnikajúcimi v oblasti internetovej reklamy,
ktorá sa snaží zabezpečiť štandardizáciu etických a právnych pravidiel internetovej reklamy, podporiť rozvoj internetu ako reklamného média a prispieť k profesionalizácii internetu ako reklamného
média prostredníctvom jednotného poskytovania dát ohľadne návštevnosti a demografickej štruktúry internetových médií.

Základné problémy a prekážky fungovania a rozvoja


Napriek prudkému rozvoju a ekonomickému potenciálu nie je internetová ekonomika a podiel kreatívnych činností v nej politickou témou a chýba strategické pochopenie a uchopenie
tejto témy v rámci národného hospodárstva.



Potenciál odvetvia naráža na chýbajúce vzdelávacie moduly a kvalifikácie či odchod pracovnej
sily do zahraničia.



Chýba podpora základného podnikania a porozumenie špecifickému segmentu digitálnej
ekonomiky v ňom – základný kapitál, možnosť rozvoja firmy, networking, spolupráca, export.



Vzhľadom k tomu, že ide o mladé odvetvie, neexistuje vnútorná kategorizácia odvetvia
a pochopenie jeho jednotlivých segmentov z hľadiska ich možného prínosu pre ekonomiku
a spoločnosť (napr. segment počítačových hier sa chápe ako totožný s hazardnými hrami, nie
je docenený ich spoločensky prospešný potenciál).

Návrhy politík, podporných opatrení či iniciatív, ktoré by zvýšili potenciál rastu odvetvia


Vytvoriť nástroje na podporu investícií do internetovej ekonomiky a jej kreatívnej časti (ven-
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ture kapitál, investičné fondy, kombinujúce verejné a súkromné zdroje a pod.).


Vytvoriť fyzickú a virtuálnu infraštruktúru na podporu inovatívnych podnikateľských nápadov,
networking medzi kreatívnym, technologickým a podnikateľským sektorom (inkubátory, coworkingy, klastre).



Podporovať nové spôsoby a formy vzdelávania, ktoré by umožňovali väčšie prieniky medzi
kreatívnymi a technologickými zručnosťami, podporovať kreatívne vzdelávanie na všetkých
stupňoch škôl.



Podporovať zvyšovanie povedomia o odvetví prostredníctvom súťaží, značiek, propagovania
úspešných riešení, cien a pod.



Podporiť export a internacionalizáciu nápadov a subjektov v tomto odvetví prostredníctvom
podpory účasti na veľtrhoch, výstavách, matchingových fórach a pod.



Identifikovať hráčov, ktorí majú potenciál presadiť sa na globálnom trhu, a venovať im zvýšenú pozornosť v rámci všetkých vyššie spomínaných opatrení.

II.1.3.12

KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Predošlé podkapitoly mapovania jednotlivých odvetví kreatívneho priemyslu, ich zistenia, návrhy
a odporúčania úzko súvisia so stavom tzv. kultúrnej infraštruktúry na Slovensku. Pod kultúrnou infraštruktúrou máme na mysli fyzickú aj virtuálnu infraštruktúru súvisiacu s tvorbou, prezentáciou
a šírením kultúry a umenia. V súvislosti s kreatívnym priemyslom môžeme túto infraštruktúru rozšíriť
aj o časť infraštruktúry podpory podnikania a komunitnej infraštruktúry.
Kultúrna infraštruktúra je zásadným faktorom nielen pre úzko chápanú oblasť tvorby a prezentácie
umenia a kultúry, ale aj pre kreatívny priemysel. Existencia primeranej kultúrnej infraštruktúry, zodpovedajúcej súčasným trendom pri tvorbe, šírení a ekonomickom zhodnocovaní kreatívnych činností,
je základným stimulačným faktorom pre rozvoj prakticky všetkých odvetví kreatívneho priemyslu (viď
predošlé kapitoly). Kreatívna infraštruktúra pomáha zachovať a efektívne využívať potenciál hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva a jej rozvoj môže zásadným spôsobom ovplyvniť urbánny
i regionálny rozvoj jednotlivých lokalít.

Súčasný stav
Stav kultúrnej infraštruktúry na Slovensku úzko súvisí s historickým vývojom kultúrneho sektora
v posledných desaťročiach a so súčasným systémom financovania kultúry na Slovensku. Kultúrne
inštitúcie, aktivity a infraštruktúra pred rokom 1989 boli vo výlučnej správe a vlastníctve štátu
a akékoľvek iné aktivity mali skôr undergroundový charakter. Po roku 1989, v dôsledku niekoľkých vĺn
„decentralizácie“ kultúrnych inštitúcií, bola správa pôvodnej kultúrnej infraštruktúry rozdelená medzi
štát a samosprávy. Zároveň však paralelne vznikli tzv. nezávislé kultúrne aktivity, inštitúcie a subjekty,
ktoré mali a majú snahu vytvárať novú kultúrnu infraštruktúru.
Problémom súčasného stavu je na jednej strane stav kultúrnej infraštruktúry spravovanej štátom,
ktorá je „prežitá“ z hľadiska fyzického (stav budov, výbava atď.), ale aj z hľadiska spôsobu fungovania,
ktoré často nedokáže reagovať na aktuálne potreby prostredia a doby. Na druhej strane existuje
množstvo aktivít zameraných na tvorbu novej kultúrnej infraštruktúry, ktoré narážajú na nedostatok
prostriedkov a podporných programov na úrovni národnej, regionálnej i lokálnej. Problémom je aj
systém financovania kultúry na Slovensku, ktorý je radikálne odlišný pri štátom spravovaných kultúrnych inštitúciách (priamo vyčlenené prostriedky na správu budov a operačné náklady) a pri nezávis-
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lých kultúrnych aktivitách (takmer výlučne projektové financovanie, ktoré prakticky neumožňuje investície do fyzickej a virtuálnej infraštruktúry). Túto prehlbujúcu sa priepasť by mohlo čiastočne odstrániť zamýšľané zriadenie Fondu pre umenie (nezávislého fondu na financovanie kultúry), ale ani
takýto fond nedokáže zabezpečiť zásadné obnovenie kultúrnej infraštruktúry na Slovensku vzhľadom
k potrebnému objemu a charakteru investícií.
Oneskorovanie revitalizácie kultúrnej infraštruktúry súvisí s odkladaním reforiem kultúrneho sektora
počas procesu ekonomickej transformácie krajiny, čo malo za následok aj veľmi limitované chápanie
kultúry, kultúrnej infraštruktúry a ich významu pre ekonomický a spoločenský rozvoj v súčasnom
programovom období štrukturálnych fondov EÚ. Obmedzenie kultúry na úzko chápané kultúrne dedičstvo, monumenty a archívy vo vlastníctve štátu alebo samospráv, ignorovanie mäkkých projektov
a úplná absencia kreatívneho priemyslu a ekonomiky ako významného faktora regionálneho
a postindustriálneho rozvoja mali za následok minimálne využitie týchto prostriedkov na potrebnú
obnovu kultúrnej infraštruktúry, čo sa odrazilo aj na spomalení rozvoja kreatívneho priemyslu
a nedostatočnom využívaní jeho ekonomického potenciálu.

Potenciál rozvoja a obnovy kultúrnej infraštruktúry pre kreatívny priemysel
Z predošlého prieskumu vyplýva, že obnova existujúcej kultúrnej infraštruktúry a investícií do nového
typu kultúrnych a kreatívnych infraštruktúr rôzneho typu môže byť základným impulzom pre ďalší
rozvoj kreatívneho priemyslu na Slovensku a pre rádovo lepšie využívanie ekonomického
a rozvojového potenciálu kultúry a kreatívnych činností. Vzhľadom k realite existujúcich štruktúr,
skladbe ich vlastníkov a prevádzkovateľov a nutnosti nadväzujúcich opatrení je nutné tento proces
viesť v niekoľkých rovinách, ktoré sa budú navzájom dopĺňať.
Predovšetkým je potrebné sa sústrediť na komplexný proces vytvorenia modernej kultúrnej infraštruktúry, ktorá bude zodpovedať súčasným požiadavkám a trendom v rozvinutých krajinách, bude
stimulovať tvorbu a jej distribúciu, ale aj nadväzujúce ekonomické činnosti, prispievať k regionálnemu
a urbánnemu rozvoju a budovaniu komunít. Tento proces musí zahŕňať jednak obnovu
a reštrukturalizáciu „tradičnej“ kultúrnej infraštruktúry – obnovu fyzických štruktúr (budovy, priestory a pod.), technologické vybavenie –, ale aj podporu zmeny vnútornej organizácie a fungovania inštitúcií. Za špecifickú oblasť treba považovať kultúrnu infraštruktúru, ktorá súvisí s pamiatkovo chránenými objektmi, kde obnova infraštruktúry je zároveň ochranou kultúrneho dedičstva, ktoré vďaka nej
môže nadobudnúť nové funkcie a teda tvorivý a ekonomický potenciál (nemusí ísť nutne o štátom
spravované objekty – viď napr. záchranu neologickej synagógy v Žiline, ktorú realizujú súkromné
a nezávislé subjekty). Na druhej strane je nutné venovať zvýšenú pozornosť novému typu kreatívnych
infraštruktúr (multižánrové kultúrne a komunitné centrá, huby, inkubátory, co-workingy a i.), ktoré
vznikajú najmä v nezávislom prostredí a už dnes sú významnými generátormi činností a aktivít, ktoré
podporujú rozvoj kreatívneho priemyslu v rôznych oblastiach Slovenska.
Z uvedeného vyplýva, že do budúcnosti je nutné rovnomerne rozdeliť podporu medzi obnovu a rozvoj
reálnej (fyzickej) infraštruktúry a iniciovanie a podporu virtuálnej infraštruktúry (podporné služby, networking, podujatia, eventy a pod.). Len efektívne zladenie týchto dvoch línií môže priniesť efektívne
využívanie obnovenej, resp. novej, kultúrnej infraštruktúry a jej potenciálny ekonomický prínos.
Vzhľadom k tomu, že veľká časť infraštruktúry, ktorá by potenciálne mohla slúžiť na kultúrne
a kreatívne účely, je vo vlastníctve verejnej správy, ale táto veľakrát nie je schopná ju sama efektívne
využívať, je potrebné uvažovať o nových formách verejno-súkromných partnerstiev, ktoré budú naviazané aj na finančné nástroje. Takéto partnerstvá môžu prispieť nielen k lepšiemu využívaniu verejnej infraštruktúry, k jej zhodnocovaniu a obnove, ale aj k zvýšenej tvorivej a ekonomickej aktivite
kultúrnych a kreatívnych subjektov, ktorá má za následok tvorbu pracovných miest, zvýšenie ponuky
kultúrnych tovarov a služieb a v konečnom dôsledku zvyšovanie kvality života v daných lokalitách
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a ich atraktivity. Verejno-súkromné partnerstvá tohto typu tak generujú vysokú pridanú hodnotu
v pomere k nákladom.
Investície do kultúrnej infraštruktúry s prihliadnutím na potreby kreatívneho priemyslu, ako sú definované v tejto štúdii, tak môžu byť zásadným impulzom pre rozvoj kreatívnych činností
s ekonomickým potenciálom pre najbližšie roky. Táto infraštruktúra by mala zahŕňať celý cyklus tvoby
a distribúcie tovarov a služieb v danom sektore – od podpory tvorby (napr. rezidencie, ateliéry) cez
jej transformáciu na kultúrne a kreatívne produkty a služby (inkubátory, co-workingy, umelecké scény) až po distribučné kanály (kultúrne centrá, kiná a pod.). Rovnako by obnova kultúrnej infraštruktúry mala brať do úvahy potreby komunít (urbárny, regionálny a lokálny aspekt) a potenciálne uvažovať
aj o klastrovaní špecifických aktivít.

II.1.4 REGIONÁLNY ROZMER STAVU
KREATÍVNYCH ODVETVÍ
V tejto časti analyzujeme stav sektora kreatívneho priemyslu, bariéry a príležitosti jeho rozvoja na
regionálnej úrovni. Regionálny rozmer synergicky dopĺňa odvetvovú analýzu z predchádzajúcej časti.
Okrem toho, zatiaľ čo v predchádzajúcej kapitole sme uplatnili metódu kvalitatívneho výskumu, vychádzajúc zo soft dát získaných z pološtruktúrovaných konzultácií s relevantnými aktérmi kreatívneho
sektora, analýza regionálneho rozmeru vychádza z dostupných štatistických údajov.
Skladá sa z dvoch hlavných blokov. V prvom načrtávame regionálny rozmer, vychádzame najmä
z údajov obsiahnutých v Programe sociálneho a regionálneho rozvoja (PHSR) o jednotlivých vyšších
územných celkoch. Analýzu regionálneho rozmeru podporuje druhý blok, ktorý kvantifikuje kreatívne
indexy pre jednotlivé kraje (vrátane čiastkových porovnaní podľa jednotlivých faktorov).

II.1.4.1

REGIONÁLNY ROZVOJ A KREATÍVNY PRIEMYSEL

Základným dokumentom na podporu regionálneho rozvoja na národnej úrovni je Národná stratégia
regionálneho rozvoja SR (v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
neskorších). Národná stratégia je východiskový strategický dokument, ktorý komplexne určuje strategický prístup štátu k podpore regionálneho rozvoja. Jej úlohou pre región na úrovni NUTS 3 (podľa
klasifikácie štatistických územných jednotiek na úrovni vyšších územných celkov) je:
I.

identifikovať jeho vnútorný potenciál a špecifikovať jeho možnú konkurencieschopnosť
v rámci SR

II.

charakterizovať jeho špecifické stránky a z nich vyplývajúce hlavné konkurenčné výhody
v rámci SR, ako aj v európskom kontexte

III.

určiť jeho rozvojové strategické ciele a priority.

Národná stratégia formuluje ciele, priority a rozvojové aktivity, ktoré je potrebné realizovať
na zabezpečenie politiky udržateľného regionálneho rozvoja, založeného najmä na raste ekonomickej
výkonnosti a sociálnej súdržnosti. Aktuálna národná stratégia, vzhľadom na povahu tohto materiálu
ako základného strategického dokumentu pre použitie štrukturálnych fondov EÚ, bola spracovaná so
zohľadnením Národného strategického referenčného rámca SR 2007 – 2013. V oblasti územného
rozvoja je koordinovaná súbežne s aktualizáciou Koncepcie územného rozvoja Slovenska
a s materiálom Návrh vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti. Národná stratégia tiež vychádza
z Lisabonskej stratégie EÚ a jej rozpracovania pre Slovensko v rámci dokumentov, ako sú Stratégia
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rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, Národný program reforiem SR a Modernizačný program Slovensko 21. Aktualizácia národnej stratégie bude musieť byť o. i. zosúladená
s prioritami Stratégie Európa 2020, bude sa musieť vysporiadať s dôsledkami hospodárskej
a finančnej krízy, ako aj s novým programovým obdobím 2014 – 2020. V nadväznosti na uvedené
bude musieť zohľadňovať aj požiadavku na zapracovanie podpory kultúrnych a kreatívnych odvetví
ako významného prvku tvoriaceho identitu regiónu. Zhodnocovanie potenciálu kreatívneho priemyslu by tak malo byť dôsledkom aktivít, hospodárskych aktivít a zamestnanosti, ktoré nadväzujú na
prirodzený potenciál a potreby miest a obcí. Národná stratégia, v nadväznosti na vnímanie kreatívneho priemyslu v európskych politikách regionálneho rozvoja, sa bude musieť vysporiadať aj s touto
oblasťou a zahrnúť ju do mozaiky, ktorá vytvára obraz a podmienky rozvoja jednotlivých regiónov. Na
to, aby Slovensko postúpilo v európskom inovačnom hodnotení, by malo vytvoriť podmienky pre
rozvoj kreativity ako investičného potenciálu. Medzi opatrenia inteligentného rastu by tak mali pribudnúť opatrenia, ktoré sa budú týkať prepojenia opatrení v oblastiach kreativity, inovácií a transferu
vedomostí a technológií, rozvoja podnikateľských zručností v oblasti kreatívneho priemyslu, rozvoja
špecifickej infraštruktúry od produkcie, distribúcie a spotreby kreatívnych produktov a služieb, ako aj
opatrenia na podporu nových typov podnikateľských modelov vrátane inovatívneho zhodnocovania
potenciálu duševného vlastníctva.
Samosprávny kraj (VÚC) sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby
svojich obyvateľov a v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov najmä zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä nastredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania, utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu, utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj.
Jedným z hlavných nástrojov regionálneho rozvoja je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(PHSR kraja). PHSR kraja predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý vzniká v spolupráci so
socioekonomickými partnermi v regióne a je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami Národnej
stratégie regionálneho rozvoja. V nasledujúcom prehľade sú spracované informácie a údaje programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých krajov, ako aj mapovanie alebo vyhodnocovanie najmä vo vzťahu k oblasti kultúry, keďže oblasť kreatívneho priemyslu ako taká nie je (až na koncepciu rozvoja kreatívnej ekonomiky Košického samosprávneho kraja a nové PHSR Bratislavského
samosprávneho kraja) systematicky špecifikovaná.42

Bratislavský samosprávny kraj
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 –
2013 upravoval oblasť kreatívneho priemyslu špecifickým strategickým cieľom, prioritou
a opatreniami:
-

14. Kultúra a šport

-

14.1 Podpora kultúrnych a športových aktivít

-

14.1.1 Podpora kultúrnych aktivít

-

14.1.2 Podpory športových aktivít.

Pre špecifický strategický cieľ Kultúra a šport bol definovaný indikátor prírodné a kultúrnohistorické
atrakcie, ktoré sa merajú počtom lokalít v BSK. Východisková hodnota v roku 2005 bola nastavená na
počet tri. Cieľová hodnota je definovaná na úrovni tri; plnenie cieľovej hodnoty je 100 %.
42

Z podkladov poskytnutých Ministerstvom dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR z jednotlivých samosprávnych krajov, 2012.
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Tabuľka 15: Indikátory PHSR BSK na roky 2007 – 2013 v oblasti kreatívneho priemyslu
Kultúra
2006

2007

28.

Počet divadiel (počet stálych
scén, od roku 2009 spolu štátne
a neštátne)

28.1

Počet návštevníkov na divadelných predstaveniach

29.

Počet múzeí

22

23

29.1

Počet návštevníkov na výstavách
a expozíciách (múzeá)

903410

30.

Počet galérií

30.1

17

25

2008

21

2009

2010

2011

2012

26

24

25

27

706788

645507

640780

648408

24

25

25

26

27

644351

713434

537015

463522

573937

585564

3

3

3

3

2

3

3

Počet návštevníkov na výstavách
a expozíciách (galérie)

117871

117167

121624

101465

106201

136092

116201

31.

Počet fungujúcich knižníc

79

72

74

74

76

74

31.1

Aktívni používatelia knižníc

52304

51767

49820

49249

50604

50555

V roku 2011 v rámci sledovaných divadiel pôsobilo v Bratislavskom kraji 10 štátnych divadelných subjektov (v správe štátu, kraja alebo obce), ktoré vykazovali 10 stálych scén, a 15 divadelných subjektov
v súkromnom zriadení. Divadelná scéna pôsobiaca na území BSK disponuje celkovým počtom sedadiel 6 316. Odohrané predstavenia vykazujúcich divadiel v SR videlo v roku 2011 celkovo 1 254 330
divákov, z ktorých až 640 780 navštívilo inscenácie v divadelných zariadeniach sídliacich
v Bratislavskom samosprávnom kraji, t. j. takmer 51,5 % divákov. Bratislava je tak bezpochyby národným centrom divadelného života a pôsobiskom aktívnych divadelných inštitúcií, ponúkajúcich množstvo hier a inscenácií.
Štátne divadlá, resp. divadlá v správe štátu, BSK alebo obce v riešenom území, navštívilo
v Bratislavskom samosprávnom kraji v roku 2011 celkovo 424 296 návštevníkov, čo pri počte 622 527
ponúknutých miest v hľadisku na všetkých predstaveniach predstavuje globálnu obsadenosť na úrovni viac ako 60 %. Súkromné divadlá navštívilo 216 484 osôb.
Na území BSK sa nachádza 102 kultúrno-osvetových zariadení, ktoré usporiadali dovedna 6 027 podujatí. Na území Bratislavského kraja pôsobili v nadväznosti na údaje uvedené v kultúrnej štatistike
v roku 2011 3 galérie so 4 pobočkami, ktoré svoju činnosť vykonávali v podobe 25 stálych expozícií.
Celkovo sa však v kraji uskutočnilo 68 realizovaných výstav, ktoré v roku 2011 navštívilo 136 092 návštevníkov. Galérie v rámci osvetovej motivácie verejnosti a zvýšenia návštevnosti galérií zaviedli rôzne predplatné vstupy, ktoré umožňujú návštevníkom niekoľkonásobný počet vstupov. Niektoré galérie poskytujú voľný vstup v poslednú nedeľu v mesiaci, niektoré v rámci dní galérií a múzeí, iné poskytujú voľný vstup pre pedagógov a žiakov výtvarných odborov, pre výtvarných umelcov, pracovníkov
galérií a múzeí a pod. Bratislavský kraj sa na celkovej návštevnosti galérií v SR podieľal viac ako 25 %
všetkých osôb, ktoré v roku 2011 zavítali do galérií v krajine. V roku 2011 sa v Bratislave postupne
etablovalo viac ako 60 menších galérií prezentujúcich rôzne formy súčasného umenia. Ich zriaďovateľmi sú fyzické a právnické osoby, pričom ich činnosť nie je jednotne monitorovaná. Galérie sú však
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obdobne zamerané na autorskú prezentáciu umeleckých diel, ako aj na ponúkanie priestoru pre začínajúcich umelcov. Tieto komerčné galérie týmto spôsobom vytvárajú príležitosti pre manifestovanie
aktuálnych trendov kreatívneho sveta umenia. Ich význam je preto prierezového charakteru. Ku koncu roka 2011 bolo na celom území SR evidovaných 13 122 nehnuteľných pamiatkových objektov a 9
501 kultúrnych pamiatok. Najväčšia koncentrácia pamiatkových objektov (895) a kultúrnych pamiatok (641) v Bratislavskom kraji sa nachádza v okrese Bratislava I, čo je logicky spôsobené prítomnosťou historického jadra Bratislavy, ktoré je vyhlásené aj za pamiatkovú rezerváciu. Naopak, najmenej
pamiatok je v okrese Bratislava II. Z okresov mimo územia Bratislavy je najväčšia koncentrácia pamiatkových objektov a kultúrnych pamiatok v okrese Pezinok.
Podľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja 2014 –
2020 (PHSR BSK) bude nevyhnutné podporovať investície s preferovaním kreatívneho priemyslu
a sofistikovanej výroby s vyššou pridanou hodnotou. V podmienkach BSK zahŕňa PHSR do kreatívneho
priemyslu ekonomickú produkciu najmä z činností ako grafický dizajn, tvorba softvéru, antivírov
a hier, audiovizuálna komunikácia, reklama, architektúra, priemyselný dizajn, móda televízia,rozhlas,
filmová, spisovateľská a hudobná produkcia. Táto hospodárska štruktúra sa vyznačuje výraznými sektorálnymi presahmi a tiež významným zastúpením malých podnikov, živnostníkov a ďalších samostatne zárobkovo činných osôb.
BSK vníma pôsobenie kreatívneho priemyslu na báze individuálnych tvorivých a umeleckých činností
jednotlivcov a ich transformáciou do ekonomickej hodnoty. Kultúra teda koncentruje aj výrazný ekonomický potenciál nielen v zmysle obchodovateľného produktu, ale aj vo vzťahu k tvorbe pracovných
príležitostí. PHSR BSK si tak dáva za cieľ prehodnotiť nástroje na podporu vedy a objemov prostriedkov investovaných do vzdelania, ako aj ďalších bariér, ktoré bránia prechodu ideí do ich využitia
v reálnom podnikaní. Ďalej je v záujme BSK udržať trend rastúceho záujmu a návštevnosť kultúrnych
zariadení a rozvíjať a inovovať kultúru ako platformu pre rozvoj kreatívneho ducha spoločnosti
s ekonomickým presahom. Inovatívne riešenia a implementácia informačných technológií do kultúry
a umenia, zvyšovanie kvality profesionálneho rastu ľudských zdrojov a tiež rozmanité formy prezentácie výstupov pre verejnosť sú podmienkami nastavenia správnej trajektórie rozvoja BSK. V rámci príležitostí hospodárskej štruktúry sa chce BSK zamerať na stimuláciu rozvoja IKT, kultúry a umenia ako
potenciálu pre rozvoj kreatívneho priemyslu v nadväznosti na výskum a inovácie. V rámci rozvoja ľudských zdrojov má záujem na postupnom etablovaní alternatívnych kultúrno-umeleckých podujatí
a festivalov ako súčastí kreatívneho priemyslu.
PHSR BSK identifikoval ako najvýraznejšie príležitosti: rozvoj kvartérneho sektora (veda, technika,
výskum, školstvo, zdravotníctvo), inovačného potenciálu, ako aj možnosť využívania vedcov
a infraštruktúry v rámci regiónu CENTROPE. Ďalší potenciál tvorí rozvoj IKT a rozvoj informatizácie
verejnej správy, valorizácia podnikateľských inkubátorov a klastrov ako potenciál pre rozvoj kreatívneho priemyslu v nadväznosti na výskum a inovácie.
Podporu kreatívneho priemyslu BSK vidí tiež prostredníctvom Opatrenia 1. Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií, ako aj prostredníctvom Opatrenia 2. Zlepšenie prístupu k informačnokomunikačným technológiám, Opatrenia 3. Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných
podnikov, odvetvia poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, v rámci ktorého sa má podporovať
rozvoj podnikania, zakladania nových firiem vrátane oblastí, ako sú kreatívny priemysel, nové formy
cestovného suchu alebo inovatívne služby odrážajúce nový spoločenský dopyt.
Ako ukážeme v nasledujúcej kapitole, z hľadiska ukazovateľov tvoriacich európsky index kreativity má
Bratislavský kraj dominantné postavenie v porovnaní s ostatnými krajmi – je na prvom mieste v každej zo šiestich oblastí. Hlavné mesto Bratislava je absolútnym centrom kreatívnej ekonomiky na Slovensku.
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Banskobystrický samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj nemá v súčasnosti stratégiu, z ktorej by explicitne vyplývalo postavenie kreatívneho priemyslu a jeho potenciálu v kraji; zatiaľ nemá ani program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja na obdobie po roku 2013. Indikátory rozvoja z oblasti kultúry sú pre BBSK rozpracované v strategických dokumentoch, a to Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2007 – 2013 a Koncepcia rozvoja kultúry a kultúrneho
dedičstva Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2010 – 2015, ktoré boli schválené zastupiteľstvom BBSK. Strategické ciele kultúrnych zariadení BBSK a nástroje na ich realizáciu vychádzajú z
platnej legislatívy, zo zriaďovacích listín a priorít štátnej kultúrnej politiky v príslušných oblastiach.
Sledovanie a vyhodnocovanie opatrení, ktoré uvedené dokumenty obsahujú, sa vzťahuje najmä na
zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. BBSK sa nebráni spolupráci s obcami, mestami a tretím sektorom, ale vzhľadom na reakcie z ich strany, ktoré poukazujú na obavu zo zasahovania
BBSK do kompetencií miest, obcí a organizácií tretieho sektora, nemožno hovoriť o celoplošnom
a systémovom dosahu na riadenie a monitorovanie kultúrnych aktivít organizovaných na území BBSK.
BBSK je zriaďovateľom 22 regionálnych kultúrnych zariadení (3 divadlá, 6 knižníc, 6 múzeí, 1 galéria, 6
osvetových stredísk a 1 hvezdáreň a planetárium).
Tabuľka 16: Indikátory rozvoja z oblasti kultúry v BBSK na roky 2007 – 2013
Kultúra
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

28.

Počet divadiel (počet stálych
scén, od roku 2009 spolu štátne
a neštátne)

12

11

10

8

28.1

Počet návštevníkov na divadelných predstaveniach

139966

165020

106693

178374

29.

Počet múzeí

14

17

16

17

17

16

17

29.1

Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách (múzeá)

358860

693792

787597

758179

763159

737670

748238

30.

Počet galérií

2

2

2

2

3

3

3

30.1

Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách (galérie)

14151

14142

17409

17791

20381

13713

13487

31.

Počet fungujúcich knižníc

364

346

345

331

302

287

31.1

Aktívni používatelia knižníc

69397

66597

63242

60307

61289

59284

Kultúrne zariadenia na úrovni všeobecného verejného povedomia sú v rámci BBSK výrazne sústredené v severnej (Banská Bystrica, Zvolen) a južnej (Lučenec, Rimavská Sobota) časti územia. Celkovo sieť
kultúrnych ustanovizní za rok 2011 vykazuje v prípade indikátorov 28 až 31 v porovnaní s rokom 2010
nižšie hodnoty. Počet divadiel 10 (11 v roku 2010) – pokles o 9 %, počet múzeí 16 (17 v roku 2010) –
pokles o 5,9 %, počet galérií 3 (3 v roku 2010), počet fungujúcich knižníc 287 (302 v roku 2010) – pokles o 5 %. V porovnaní s rokom 2010 je pokles aj u hodnôt vykazovaných za rok 2011 v prípade návštevnosti kultúrnych zariadení BBSK. Počet návštevníkov na divadelných predstaveniach 106 693 (165
020 v roku 2010) – pokles o 35,35 %, počet návštevníkov na výstavách a expozíciách múzeí 737 670
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(763 159 v roku 2010) – pokles o 3,34 %, počet návštevníkov na výstavách a expozíciách galérií 13
713 (20 381 v roku 2010) – pokles o 32,7 %, počet aktívnych používateľov knižníc 59 284 (61 289
v roku 2010) – pokles o 3,3 %.
V roku 2012 došlo k nárastu počtu návštevníkov divadelných predstavení aj múzeí. Nepriaznivé ukazovatele vo vzťahu k spotrebe kultúrnych produktov a služieb na území BBSK sa zrejme podarilo stabilizovať zintenzívnením aktivít samotných kultúrnych zariadení smerom k aktívnemu zapájaniu širokej verejnosti do života kultúrnych inštitúcií. Pre BBSK využívanie aktivít kultúrnych inštitúcií ako trvalej súčasti edukačného procesu na školách, ako pravidelnej kultúrnej podpory príležitostných akcií
podnikateľského sveta a verejného života môže byť zdrojom inšpirácie pre čerpanie finančnej podpory v rámci fondov EÚ a aj v rámci bilaterálnych vzťahov s podnikateľskou sférou a sférou verejného
života.
Napriek celkovému poklesu návštevníkov v ubytovacích zariadeniach, kladie BBSK dôraz na tvorbu
nových turistických produktov v rámci siete partnerstiev v zmysle zákona o podpore cestovného ruchu. Podpora budovania cykloturistických trás a cyklotrás na báze greenways pri využití starých železničných nánosov a ochranných hrádzí riek so sieťou obslužných zariadení vytvára tiež priestor pre
vznik nových pracovných príležitostí. Novým trendom v rozvoji cestovného ruchu je aj využitie regionálnych špecifík a produktov z oblasti gastronómie. Kraj však nemá priame finančné nástroje
a investičné stimuly na podporu ekonomiky, ktorá je druhá od konca, a nemá tak priamo možnosť
ovplyvňovať ekonomický rozvoj kraja. BBSK prispieva k zvyšovaniu prílevu kapitálu do kraja prostredníctvom marketingových aktivít, ako je napr. propagácia investičných možností v kraji, a to aj prostredníctvom portálu www.bbsk-invest.sk/sk/o_bbsk_invest.php.
Ak sa na stav kreatívneho priemyslu v BBSK pozrieme cez prizmu európskeho indexu kreativity (pozri
nasledujúca kapitola), najsilnejšiu opozíciu má v oblasti kvality ľudského kapitálu. Vo všetkých ostatných však dosahuje, v porovnaní s ostatnými slovenskými regiónmi, len podpriemerné výsledky.

Nitriansky samosprávny kraj
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja svojím uznesením č. 236/2012 z 8. októbra 2012
schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012 –
2018. NSK nemá špecificky riešenú oblasť kreatívneho priemyslu a jeho potenciálu v kraji, veľký význam však má postavenie kultúry. Pre potreby kultúry je vypracovaná Koncepcia rozvoja kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2008 – 2015, ktorá sa venuje analýze a cieľom rozvoja kultúrnych organizácií NSK. Podstatným opatrením vyplývajúcim z uvedeného dokumentu je riešenie
sídiel kultúrnych organizácií. Ambíciou je umiestnenie organizácií v objektoch, ktoré sú majetkom
NSK; uvedené sa podarilo zrealizovať v prípade Galérie umenia E. Zmetáka v Nových Zámkoch
a Tribečského múzea v Topoľčanoch. Čiastočná rekonštrukcia a debarierizácia sa podarila pre budovu
Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, Nitriansku galériu a Knižnicu Karola Kmeťka v Nitre, rekonštruovaná bola tiež Tribečská knižnica v Topoľčanoch a Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch.
Boli vybudované nové stále expozície v Tekovskom múzeu v Leviciach (Ladislav Bielik – august 1968)
a Ponitrianskom múzeu v Nitre, resp. Dome ľudového bývania v Šali.
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Tabuľka 17: Indikátory rozvoja z oblasti kultúry v NSK na roky 2007 – 2013
Kultúra
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

28.

Počet divadiel (počet
stálych scén, od roku 2009
spolu štátne a neštátne)

X

x

X

7

7

6

5

28.1

Počet návštevníkov na
divadelných predstaveniach

X

x

X

164469

227268

192805

193784

29.

Počet múzeí

12

12

10

12

11

10

10

29.1

Počet návštevníkov na
výstavách a expozíciách
(múzeá)

433302

137109

160053

175798

119725

124595

117625

30.

Počet galérií

3

3

3

3

3

3

3

30.1

Počet návštevníkov na
výstavách a expozíciách
(galérie)

16041

18213

18316

24916

19072

18892

16695

31.

Počet fungujúcich knižníc

322

310

302

301

290

285

31.1

Aktívni používatelia knižníc

66 347

62 497

60 067

63 176

59 569

58237

NSK je zriaďovateľom 5 regionálnych knižníc, ktoré v roku 2011 evidovali 28 568 registrovaných používateľov, z toho detských čitateľov do 15 rokov bolo 7 996. V porovnaní s rokom 2010 počet používateľov klesol len mierne. Naopak, počet používateľov do 15 rokov zaznamenal nárast o 270, čo je veľmi
pozitívny jav. Regionálne knižnice podporovali rozvoj informačnej i počítačovej gramotnosti aj prístupom k vonkajším informačným zdrojom prostredníctvom počítačov s pripojením k internetu. Používatelia mali k dispozícii 93 takýchto počítačov, čo je o 39 viac ako v predchádzajúcom období. Využívaním
elektronických zdrojov sa mení postavenie knihovníka na informačného konzultanta, čomu nasvedčuje
aj výrazný nárast žiadostí o vypracovanie odborných rešerší. Sprístupnením on-line katalógov na webových stránkach knižníc sa zvýšila kvalita poskytovania knižnično-informačných služieb. Popri poskytovaní knižnično-informačných služieb zrealizovali knižnice 2 794 kultúrno-vzdelávacích podujatí orientovaných na informačnú prípravu. Knižnice získali z grantového programu Ministerstva kultúry SR,
z príspevkov miest, nadácií a od sponzorov finančné prostriedky v celkovej výške 41 159 eur.
NSK je zriaďovateľom 3 divadiel, ktoré mali v roku 2011 na svojom repertoári 60 inscenácií
a uskutočnili 20 premiér nových inscenácií. Predstavenia súborov jednotlivých divadiel videlo 178 805
návštevníkov, čo je o 9 544 návštevníkov viac ako v predchádzajúcom roku. Divadlá odohrali
v sledovanom období 636 predstavení na domácich scénach a zájazdoch. Pozornosť Divadla A. Bagara
v Nitre je venovaná nielen tvorbe nových inscenácií, ale i mnohým kultúrnym podujatiam, ktorých je
divadlo organizátorom alebo spoluorganizátorom a ktoré si našli miesto v jeho priestoroch, o. i. sa už
druhýkrát zapojilo do novovzniknutého európskeho projektu Noc divadiel. Pravidelne jeden- alebo
dvakrát mesačne sa v kaviarni alebo štúdiu DAB konali autorské večery a stretnutia s významnými
osobnosťami kultúrneho alebo spoločenského života. Jókaiho divadlo v Komárne sa stalo otvorenejším smerom k mladým tvorcom. Významná je i cezhraničná spolupráca divadla s letným divadlo Monostori Erőd v Komárome, s divadlom Tatabánya, s letným divadlom Várszinház Esztergom,
s divadlom Csokonai Színhás Debrecen i so Slovenským komorným divadlom v Martine. Staré divadlo
Karola Spišáka v Nitre zorganizovalo už štrnásty ročník medzinárodnej prehliadky divadiel
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a študentov umeleckých akadémií krajín V4 „Stretnutie, Spotkanie, Setkání, Találkozás“. Divadlá získali z grantového programu Ministerstva kultúry SR, z príspevkov miest, nadácií a od sponzorov finančné prostriedky v celkovej výške 249 015 eur.
NSK je zriaďovateľom 5 múzeí a 2 galérií, ktorých hlavné poslanie je zamerané na odbornú správu
múzejných a galerijných zbierok, ich vedecké zhodnotenie a prezentáciu verejnosti. Ťažiskom prezentačnej činnosti múzeí i galérií sú podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií, keď
počas Dní otvorených dverí alebo tzv. Bielych nocí majú návštevníci možnosť absolvovať zaujímavé
prehliadky ich priestorov v denných i nočných hodinách. Múzeá a galérie získali finančné prostriedky
na podporu či už odbornej činnosti, akvizícií, ochrany zbierkového fondu i rekonštrukcií výstavných
priestorov z grantového systému Ministerstva kultúry SR, kde okrem finančných prostriedkov z rôznych nadácií, mestských fondov a pod. získali 94 948 eur, z toho 57 548 eur na bežné výdavky.
Pre NSK je mimoriadne dôležitá aj finančná podpora kultúrnych aktivít (festivaly, prezentácia národného folklóru, zvykov a tradícií, trhov, výstav) organizovaných na území Nitrianskeho kraja zo strany
Nitrianskeho samosprávneho kraja, a to najmä celoregionálneho a nadregionálneho významu, príp.
celoštátneho významu. Cieľovými oblasťami tejto podpory sú: záujmovo-umelecká činnosť, tvorba,
ochrana alebo šírenie kultúrnych a duchovných hodnôt, podujatia miestneho a regionálneho významu, zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych tradícií, podpora regionálnych rozvojových agentúr nitrianskeho regiónu a centier pre rozvoj kreativity a inovácie.
Tabuľka 18: Finančná podpora kultúrnych aktivít v NSK
Prehľad dotácií za rok

2009

2010

2011

Počet podaných žiadostí

673

847

808

Počet poskytnutých dotácií

485

604

557

Pridelené finančné prostriedky z rozpočtu NSK
v EUR

199 163,51

170 000

170 000

NSK tiež v rokoch 2011 a 2012 poskytol na obnovu národných kultúrnych pamiatok sumu 28 200 eur
(spolu pre 36 žiadateľov).
Sledovaným ukazovateľom je podľa PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2012 –
2018:
Špecifický cieľ 2 Sociálny rozvoj a navrhnuté opatrenie pre oblasť kultúry v rámci prioritnej oblasti
Ľudské zdroje: Opatrenie 2.3 Podpora kultúrneho, športového a spolkového života v regióne.
Indikátory výsledku pre Opatrenie 2.2 sú nasledovné:
-

počet podporených subjektov

-

počet aktivít realizovaných podporenými subjektmi

-

počet podporených podujatí.

V meraní európskeho indexu kreativity (pozri nasledujúca kapitola) sa NSK umiestnil najlepšie
v oblasti otvorenosti a diverzity, a to na tretej pozícii. Významne k tomu prispel ukazovateľ „počet
obyvateľov inej národnosti ako slovenskej na 1 000 obyvateľov“. Patrí medzi kraje s najvyšším počnom obyvateľstva s maďarskou národnosťou a multietnické prostredie zvýrazňuje vnímanie a dôležitosť tolerancie.
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Žilinský samosprávny kraj
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2007 – 2013
je základným plánovacím rozvojovým dokumentom pre územie Žilinského kraja. ŽSK nemá PHSR na
ďalšie obdobie a v programe do roku 2013 nie je špecificky riešená oblasť kreatívneho priemyslu.
V PHSR ŽSK 2007 – 2013 sú priority v oblasti kultúry formulované do nasledovných bodov:
-

zachovanie a ďalší rozvoj kultúry a kultúrneho dedičstva, vytváranie podmienok pre športové
a voľnočasové vyžitie širokej verejnosti

-

podporiť tvorbu kultúrnych hodnôt, sprístupňovanie a zveľaďovanie duchovného a kultúrneho dedičstva, rozvoj a zachovávanie tradičnej kultúry, tradičných remesiel

-

podporiť informovanosť obyvateľstva o kultúrnej ponuke a kultúrnom dedičstve regiónu

-

skvalitniť spoluprácu a hľadať nové formy spolupráce medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti
kultúry, športu a voľného času

-

podporiť podujatia a aktivity v oblasti kultúry, športu a využívania voľného času so zapojením
širokej verejnosti v oblasti športu a voľnočasových aktivít.

Tabuľka 19: Indikátory rozvoja z oblasti kultúry v ŽSK na roky 2007 – 2013
Kultúra
2006
28.

28.1
29.
29.1
30.
30.1

31.
31.1

Počet divadiel (počet stálych scén, od
roku 2009 spolu
štátne a neštátne)
Počet návštevníkov
na divadelných
predstaveniach
Počet múzeí
Počet návštevníkov
na výstavách
a expozíciách (múzeá)
Počet galérií
Počet návštevníkov
na výstavách
a expozíciách (galérie)
Počet fungujúcich
knižníc
Aktívni používatelia
knižníc

2007

2008

2009

2010

2011

2012

X

x

X

7

7

6

4

x

x

X

91166

90565

87410

104014

12

12

11

12

12

13

13

8949
38

1008149

800200

730798

703994

715436

678706

6

6

6

6

6

6

6

1214
95

139925

140833

117152

112102

122758

116581

291

282

276

270

260

254

8876
9

87326

87599

82525

80483

77182

V Žilinskom kraji v roku 2011 existovalo 6 divadiel (stálych scén) a pribudlo 1 múzeum. V porovnaní
s rokom 2008 došlo k výraznému poklesu aktívnych používateľov knižníc. V roku 2011 počet aktívnych používateľov knižníc dosahoval hranicu 77 182, čo bolo o 10 417 aktívnych používateľov knižníc
menej ako tomu bolo v roku 2008. S klesajúcim počtom aktívnych používateľov knižníc priamo súvisí
aj klesajúci počet fungujúcich knižníc. Počet fungujúcich knižníc sa znížil z 276 v roku 2008 na 254
v roku 2011. V roku 2012 okrem návštevníkov divadiel poklesol počet návštevnosti v múzeách
a galériách.
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Z odporúčaní Monitorovacieho výboru Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013 pre jeho efektívnejšiu implementáciu možno uviesť, aby ŽSK:
-

za účelom lepšej informovanosti na území Žilinského kraja vytvoril a udržiaval platformu na
stretávania záujmových skupín

-

vytvoril a zverejnil databázu realizovaných projektov (ukážky dobrej praxe) zameraných
v regiónoch na oblasť vzdelávania, kultúry, sociálnych vecí a regionálneho rozvoja.

Ak sa pozrieme na regionálne hodnoty európskeho indexu kreativity (pozri nasledujúca kapitola), hlavnou
výhodou ŽSK sú veľmi dobré výsledky v oblasti kultúrneho prostredia, čo je odrazom výrazne vysokého
podielu kultúrno-osvetových zariadení prepočítaných na 1 000 obyvateľov kraja (hodnota ukazovateľa
predstavuje 1,32 v porovnaní s najnižšou hodnotou 0,14, ktorú dosiahol Bratislavský kraj).
V oblasti výstupu kreatívnej produkcie je Žilinský kraj hneď za Bratislavským krajom. Najviac k tomu
prispel ukazovateľ obrat v knižnom priemysle a počet výstav v galériách.

Trenčiansky samosprávny kraj
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja bol schválený na
rokovaní zastupiteľstva 25. júna 2003. Program bol aktualizovaný dodatkami vrátane Dodatku č. 3 –
Zásobník projektových zámerov regiónu, ktorý bol spracovaný podľa Národného strategického referenčného rámca SR pre roky 2007 – 2013 a Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR pre
roky 2007 – 2013. Trenčiansky samosprávny kraj nemá PHSR na ďalšie obdobie a v programe do roku
2013 nie je špecificky riešená oblasť kreatívneho priemyslu.

Tabuľka 20: Indikátory rozvoja z oblasti kultúry v TSK na roky 2007 – 2013
Kultúra
2006

2007

2008

28.

Počet divadiel (počet stálych scén, od roku 2009
spolu štátne a neštátne)

28.1

Počet návštevníkov na
divadelných predstaveniach

29.

Počet múzeí

10

11

11

29.1

Počet návštevníkov na
výstavách a expozíciách
(múzeá)

413771

387640

30.

Počet galérií

2

30.1

Počet návštevníkov na
výstavách a expozíciách
(galérie)

31.
31.1

0

0

0

2009
0

2010

2011

2012

0

0

10

11

10

10

397714

314070

289876

440487

444159

2

2

2

2

2

3

22489

19211

16242

15922

16990

14493

12608

Počet fungujúcich knižníc

235

235

233

230

226

221

221

Aktívni používatelia knižníc

70 168

68 853

62 983

60 962

59 905

55893

84 295

0

1180
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Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nenachádza ani jedno kamenné divadlo, činnosť
nevykonáva ani jeden profesionálny divadelný (činoherný, operný, baletný) súbor, ani jedno profesionálne zoskupenie vážnej hudby (filharmónia, komorný orchester, zbor); výnimkou sú amatérske
ochotnícke divadelné, folklórne, hudobné aktivity na úrovni miestnych samospráv alebo združení
fyzických a právnických osôb. V kraji nepôsobí ani jedna vyššia umelecká škola – konzervatórium a
akadémia umení. Umelecké vzdelávanie zabezpečujú základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a Stredná umelecká škola v Trenčíne, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Táto
škola sa špecializuje na niektoré odvetvia výtvarného umenia, resp. umeleckého priemyslu: scénografia, odevný dizajn, historický kostým, fotografia, polygrafia, mediálna výchova. Požiadavky obyvateľov
Trenčianskeho kraja v oblasti profesionálneho hudobného (inštrumentálneho aj speváckeho)
a tanečného umenia aj v oblasti estrádneho a populárneho umenia sú zabezpečované formou pohostinských vystúpení jednotlivcov, skupín a umeleckých telies najmä z Bratislavy, menej zo Žiliny
a Nitry, resp. zo zahraničia (Česká republika). Na území TSK je zaregistrovaných spolu 34 neziskových
organizácií, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt,
297 kultúrno-osvetových zariadení a 2 nadácie pôsobiace v tejto oblasti. Na území TSK sa nachádza
spolu 46 muzeálnych expozícií a 3 galerijné expozície.
Súčasťou identity kraja je aj skutočnosť, že 246 obcí a 6 miestnych častí (t. j. 88,2 %) má obecné symboly (erb, pečať, vlajka) schválené Heraldickým registrom SR. Všetkých 279 obcí z bezpečnostných
dôvodov prevádzkuje obecný rozhlas. Pravidelné regionálne televízne vysielanie je zabezpečené
v Trenčíne, Bánovciach nad Bebravou, Považskej Bystrici a Prievidzi.
Analýza európskeho indexu kreativity (pozri nasledujúca kapitola) ilustruje, že relatívne najsilnejšou
stránkou Trenčianskeho samosprávneho kraja sú oblasti technológií a regulačných opatrení na podporu kreativity. Vo všetkých ostatných ukazovateľoch však dosahuje, v porovnaní s inými krajmi,
podpriemerné hodnoty.

Trnavský samosprávny kraj
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2009 – 2015 bol
schválený zastupiteľstvom v decembri 2010. Príležitosti VÚC TTSK vidí v podpore inovačnej infraštruktúry, rozvoja informačných technológií vrátane podpory kreativity na školách a tiež v správnom
nastavení regulácie trhu s výskumnými poznatkami a produktmi.
V rámci priority 11.1.1. (prostredie samosprávneho kraja naklonené inováciám) chce TTSK podporovať aj kreativitu subjektov v kraji pri inováciách procesov a služieb, tiež zakladanie a rozvoj inkubátorov, technologických centier. Kreatívnosť patrí medzi hodnoty prezentujúce princípy fungovania TTSK
ako vyhľadávanie a presadzovanie inovatívnych riešení problémov v sociálnej a hospodárskej oblasti
kraja.
V PHSR TTSK 2009 – 2015 je uvedená oblasť kultúry v priorite 11.2.6. – Kraj so širokospektrálnou kultúrnou ponukou, ktorá obsahuje kvalitnú divadelnú infraštruktúru s kvalitným divadelníctvom, kvalitné a vyhľadávané knižnično-informačné služby pre obyvateľstvo, kultúrne dedičstvo prístupné i pre
budúce generácie, kvalitné podmienky na prezentáciu umenia, dostupnú širokému spektru obyvateľstva, kvalitné podmienky na voľnočasové kultúrne a umelecké aktivity, tiež podporu kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín obyvateľstva, podporu modernizácie, rekonštrukcie a rozširovania infraštruktúry, podporu medzinárodnej a medziregionálnej spolupráce v kultúrnej oblasti, podporu
zvyšovania kvalifikácie a znalostí odborných pracovníkov a zlepšovanie systémov riadenia informatizácie, zlepšenie harmonizácie interoperability dátových štruktúr a informácií o kultúre, tvorba
a rozvoj e-Culture a e-Content prostredia.
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Tabuľka 21: Indikátory rozvoja z oblasti kultúry v TTSK na roky 2007 – 2013
Kultúra
2006

28.

Počet divadiel (počet
stálych scén, od roku
2009 spolu štátne
a neštátne)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

X

x

X

4

4

3

3

Počet návštevníkov na
28.1 divadelných predstaveniach

X

x

X

51411

54222

40691

53130

29.

7

7

7

8

8

8

8

Počet múzeí

Počet návštevníkov na
29.1 výstavách a expozíciách
(múzeá)

178890 320563 363926 213800 172914 161099 170741

30.

2

2

2

2

2

2

2

Počet návštevníkov na
30.1 výstavách a expozíciách
(galérie)

18435

20291

20930

23173

18248

10209

11765

31.

Počet fungujúcich knižníc

226

225

220

210

209

206

31.1

Aktívni používatelia knižníc

55 883

54 901

53 198

57 765

60 353

54 287

Počet galérií

Z tabuľky je vidieť, že v roku 2011 zaniklo 1 divadlo (pod zaniknuté neštátne divadlo sa pravdepodobne podpísal hospodársky vývoj v regióne, resp. finančné prostriedky), o cca 14 000 poklesol počet
návštevníkov divadiel v porovnaní s rokom 2010, klesol počet návštevníkov múzeí (o 11 000) a galérií
(o 8 000), pričom počet ustanovizní zostal rovnaký. Rok 2012 však zaznamenal nárast z hľadiska návštevnosti.
Trend zanikania knižníc v roku 2011 pokračoval, v porovnaní s predchádzajúcim rokom zanikli 3, a tiež
sa znížil počet aktívnych používateľov knižníc. Každým rokom sa postupne znižuje počet fungujúcich
knižníc v obciach. Ako jeden z dôvodov je aj využívanie informatizačnej technológie mladších ročníkov a tiež vyššie náklady na údržbu knižníc v obciach.

Prešovský samosprávny kraj
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 –
2015 je realizovaný formou rôznych aktivít (pripravovaných či realizovaných projektov a iných činností), ktoré tvoria obsah akčných ročných plánov. Tieto sú pripravované v nadväznosti na schválený
rozpočet Prešovského samosprávneho kraja, schvaľuje ich zastupiteľstvo PSK a sú pravidelne vyhodnocované. Nadväzne na to boli a sú využívané možnosti čerpania štrukturálnych fondov EÚ najmä na
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projekty týkajúce sa posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov a zlepšenie systémov získavania,
spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií. V súčasnosti Prešovský
samosprávny kraj realizuje projekt Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach Prešovského samosprávneho kraja s rozpočtom takmer 1,5 milióna eur, ktorého cieľom je zdigitalizovať
8 124 objektov zo zbierok kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku. Projekt je realizovaný v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti, s finančnou podporou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a bude ukončený v roku 2015. Čerpanie eurofondov
v Prešovskom kraji: Na základe údajov uverejnených v Informačnom monitorovacom systéme štrukturálnych fondov (ITMS) za Programové obdobie 2007 – 2013 (stav k 31. decembru 2012) bolo prostredníctvom výziev zverejnených v rámci Regionálneho operačného programu, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, predložených žiadateľmi z Prešovského kraja spolu 18 projektov, z ktorých bolo 12 zazmluvnených vo finančnom objeme 16 369,5 tisíc eur. Z tohto objemu bolo
ku koncu roka 2012 vyčerpaných 1 684,6 tisíc eur, čo predstavuje 10,3 % zo zazmluvnených finančných prostriedkov.
Tabuľka 22: Indikátory rozvoja z oblasti kultúry v PSK na roky 2007 – 2013
Kultúra
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

X

x

X

5

5

5

3

78 006

83161

70416

165431

28.

Počet divadiel (počet stálych
scén, od roku 2009 spolu
štátne a neštátne)

28.1

Počet návštevníkov na divadelných predstaveniach

29.

Počet múzeí

10

12

13

13

13

13

13

29.1

Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách (múzeá)

592541

652214

645403

547157

526858

587481

553098

30.

Počet galérií

4

4

4

4

4

4

4

30.1

Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách (galérie)

44 915

55 691

55 001

41751

75855

42172

57031

31.

Počet fungujúcich knižníc

424

407

402

391

377

348

31.1

Aktívni používatelia knižníc

100579

97 603

93 952

89230

84742

82565

Odborné zázemie pre kultúru na území Prešovského kraja vytvára stabilná sieť kultúrnych zariadení.
PSK je zriaďovateľom 28 kultúrnych zariadení (8 múzeí, 7 osvetových zariadení, 7 knižníc, 2 hvezdární,
2 galérií, 2 divadiel a 1 umeleckého súboru).
V posledných rokoch poklesol počet návštevníkov divadiel a počet návštevníkov na výstavách
a expozíciách. Znižuje sa tiež počet aktívnych používateľov knižníc. Pozitívny je nárast počtu návštevníkov na výstavách a expozíciách v múzeách. V záujme kraja je podpora ľudových tradícií, folklóru,
ktoré sú významné tak pre identifikáciu obyvateľov s územím, ako aj pre zvýšenie atraktivity
z hľadiska cestovného ruchu. V Prešovskom kraji je registrovaných viacero známych folklórnych súborov, ktoré prezentujú ľudové tradície, zvyky a obyčaje krajských regiónov a pravidelne usporadúvajú
folklórne slávnosti. Zásadné problémy, s ktorými sa stretávajú kultúrne zariadenia v kraji, sú hlavne
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v oblasti finančného zabezpečenia činnosti, obnovy technického vybavenia, údržby a rekonštrukcie
budov, nákupu a ošetrovania zbierok, kníh (múzeá, galérie a knižnice), poklesu počtu pracovníkov
(nízke priemerné mzdy, vysoký vekový priemer). Región Prešovského kraja, ktorý v zásade pokrýva
historické územie stredného a horného Spiša, Šariša a horného Zemplína, je mimoriadne bohatý na
kultúrno-historické pamiatky. Avšak stavebno-technický stav pamiatkového fondu je nevyhovujúci.
PSK sleduje a vyhodnocuje všetky vyššie uvedené ukazovatele týkajúce sa tejto témy. Prioritnou témou zadefinovanou v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK je aj rozvoj regionálnej kultúry. V rámci toho sa sústreďuje na realizáciu opatrení zameraných na zlepšenie technického stavu
a využitie kultúrnych pamiatok, pamäťových a fondových inštitúcií a na zvyšovanie kvality manažovania rozvoja kultúry a kultúrnych aktivít regionálneho významu. Prostredníctvom aktivít, ktoré napĺňajú ciele a opatrenia v tejto prioritnej oblasti zadefinovanej v PHSR PSK, je pozornosť venovaná zvyšovaniu povedomia obyvateľov a návštevníkov kraja o existujúcich kultúrnych hodnotách, ich sprístupňovaniu v spoločenskej komunikácii, ako aj vytváraniu nových. Toto považujeme za neoddeliteľnú
súčasť procesu trvalo udržateľného miestneho a regionálneho rozvoja.
Podpora regionálnych kultúrnych aktivít a kultúrneho života a dôkladné poznanie kultúrnych zdrojov
územia sa tak stáva konkurenčnou výhodou, silnou stránkou a znakom rozvoja regiónu. Regionálna
kultúra je základom existencie kultúrnej rozmanitosti na európskej aj národnej úrovni. Regionálna
kultúra je zároveň priestorom na vytváranie, formovanie a existenciu prirodzene etablovaných spoločenských hodnotových noriem. Tieto normy a hodnoty sa neformujú a prirodzene neexistujú na centrálnej (štátnej či nadnárodnej) úrovni, ale vznikajú a fungujú predovšetkým na regionálnej a miestnej
úrovni – teda tam, kde sa prirodzene sformovali v dlhoročnom procese kultúrneho a hodnotového
vývinu. Podpora aktivít zameraných na skvalitňovanie manažmentu regionálnej kultúry je predpokladom pre efektívny rozvoj kultúry ako neoddeliteľného faktora regionálneho rozvoja Prešovského
kraja. Pre budovanie regionálnej kultúrnej identity je dôležitá tiež podpora existujúcich a novo vznikajúcich kultúrnych aktivít regionálneho významu.
Z hľadiska európskeho indexu kreativity (viď nasledujúca kapitola) sa Prešovský kraj umiestnil
v medziregionálnom porovnaní na samom konci rebríčka. O relatívne lepších výsledkoch by sme
mohli hovoriť len pri čiastkových ukazovateľoch ľudského kapitálu, regulačných opatrení na podporu
kreativity a kultúrneho prostredia.

Košický samosprávny kraj
V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovom
období 2007 – 2013 sa sleduje indikátor z oblasti kultúry v rámci špecifického cieľa 3 – zmiernenie
disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry. Budovanie a rozvoj infraštruktúry
v oblasti kultúry KSK považuje za dôležitú oblasť podporujúcu úsilie o zabezpečenie trvalo udržateľného regionálneho rozvoja. Priorita: Budovanie a rozvoj základnej infraštruktúry, Opatrenie: Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových, fondových a kultúrnych inštitúcií vrátane obnovy
kultúrnych pamiatok. Sledujú a vyhodnocujú sa indikátory: počet knižníc, návštevnosť knižníc, počet
divadiel, počet kultúrno-osvetových zariadení, počet múzeí, počet galérií.
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Tabuľka 23: Indikátory rozvoja z oblasti kultúry v KSK na roky 2007 – 2013
Kultúra
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

X

x

X

13

10

13

341364

307954

270591

306359

28.

Počet divadiel (počet stálych
scén, od roku 2009 spolu štátne
a neštátne)

28.1

Počet návštevníkov na divadelných predstaveniach

29.

Počet múzeí

8

9

9

9

10

10

10

29.1

Počet návštevníkov na výstavách
a expozíciách (múzeá)

372641

378785

358754

283007

273462

356869

218964

30.

Počet galérií

3

3

3

3

3

3

3

30.1

Počet návštevníkov na výstavách
a expozíciách (galérie)

43488

35224

37709

32497

45474

62042

42190

31.

Počet fungujúcich knižníc

290

276

264

254

250

241

31.1

Aktívni používatelia knižníc

59 894

57 234

52 778

49 744

49 303

47819

9

V Košiciach sa nachádza niekoľko významných kultúrnych inštitúcií celoslovenského významu. Sú to
Slovenské technické múzeum, súčasťou ktorého sú viaceré externé expozície (napr. Vysoká pec vo
Vlachove, Kováčska vyhňa v Moldave nad Bodvou, Múzeum letectva v Košiciach a i.), Štátna vedecká
knižnica, Štátna filharmónia, Štátne divadlo. V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú ďalšie významné
kultúrne inštitúcie, ktoré reprezentujú Košický kraj i Slovensko, ako je Divadlo Romathan, Divadlo
Thália, Bábkové divadlo, Východoslovenská galéria, Východoslovenské múzeum, Verejná knižnica J.
Bocatia, Hvezdáreň v Michalovciach, Galéria umelcov Spiša, Zemplínske múzeum a ďalšie.
V Košickom kraji v roku 2011 bolo spolu 13 divadiel, resp. stálych scén, z toho 2 sú neštátne. Nepatrne sa zvýšil počet sedadiel na 2 083. Divadelných súborov bolo 14. Najviac návštevníkov mali štátne
činohry (176 084), ich počet však oproti roku 2009 poklesol o 7,3 %. Z hľadiska trendov pozitívny vývoj bol v návštevnosti predstavení bábkového divadla a muzikálov, poklesla návštevnosť baletných
predstavení a opery.
V Košickom kraji je spolu 10 múzeí, v roku 2011 sa v nich realizovalo 78 tematických expozícií. Počet
zbierkových predmetov má kladný trend, v roku 2011 bolo evidovaných 938,6 tisíc zbierkových
predmetov a ich počet sa oproti roku 2006 zvýšil o vyše 24 000 predmetov. V kraji sú 3 galérie,
v ktorých sa realizovalo 8 tematických expozícií. Je v nich 11 000 zbierkových predmetov a ich počet
sa dopĺňa a zvyšuje. Realizovalo sa v nich 54 vlastných výstav. V roku 2011 galérie navštívilo 62 042
návštevníkov a ich počet sa v porovnaní s rokom 2006 zvýšil o viac ako 18 0000.
Počet fungujúcich knižníc sa každoročne znižuje, v roku 2011 ich bolo 241; v porovnaní s rokom 2006
sa ich počet znížil o 49. Taktiež poklesol počet pojazdných knižníc na 18. Počet aktívnych používateľov
knižníc v roku 2011 dosiahol 47 819 osôb a oproti roku 2006 sa znížil o 20 %. Návštevníkov knižníc
v roku 2011 bolo 505,3 tisíc osôb, ich počet sa oproti roku 2006 znížil o 17 %. Pokles návštevnosti
knižníc ovplyvňuje demografický vývoj a nižšie prirodzené prírastky, internet, možnosť kopírovania
kníh, ako aj znižovanie prostriedkov na nákup a dopĺňanie knižničného fondu o nové knižné tituly.
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Rozhodujúce projekty, ktoré v súčasnosti KSK realizuje, súvisia s titulom Košice – Európske hlavné
mesto kultúry 2013 v rámci Programu Terra Incognita. Hlavnou témou je kultúrne dedičstvo rozložené a zachované na troch tematických cestách prechádzajúcich Košickým krajom (gotická, vínna, železná). Program má investičnú a programovú časť. V rámci investičnej časti sa realizujú investičné
projekty: 1. Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 1 – Historická budova Východoslovenského múzea Košice, Mini skanzen (za budovou múzea); 2. Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 2 – Východoslovenská galéria; 3. Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo Košice; 4. Ostrovy kultúry – Otvorená
zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica; 5. Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 5 – Verejná knižnica J. Bocatia; 6. Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 6 – Divadlo Thália; 7. Ulička remesiel.
V rámci programovej časti Programu Terra Incognita sa realizuje kultúrny turizmus na vyššie uvedených troch tematických cestách. Boli vyhlásené dve výzvy na podávanie projektových žiadostí. Projekty boli zamerané na: 1. podporu podujatí organizovaných v Košickom kraji a 2. podporu rozvoja
drobnej infraštruktúry súvisiacej s kultúrnym turizmom v kraji a zvýšením kvality služieb v cestovnom
ruchu vytvorením rozšírenej ponuky produktov. Cieľom 1. výzvy bolo podporiť realizáciu kvalitných
kultúrnych a spoločenských podujatí pre širokú verejnosť, zvýšiť kultúrne zázemie a kultúrne vyžitie
obyvateľov kraja a zvýšiť návštevnosť Košického kraja prostredníctvom podpory podujatí. Bolo podporených 29 projektov, napr. Stredoveký festival pre skvelú náladu (údolie Bodvy), Rezbársky plenér
pri gejzíre Herľany – Terra Ferraria, Gastronomicko-vinársky festival – Deň vidieckych piecok (Gemer)
a ďalšie.
V rámci cieľa 2. výzvy na podporu rozvoja drobnej infraštruktúry bolo v roku 2012 podporených 39
projektov, ktoré sa realizujú v mestách a obciach Abova, Gemera, Zemplína a Spiša. Medzi vybranými
projektmi je napr. náučný chodník po stopách baníctva v Dobšinej, tradičná drevorezbárska dielňa
v Krásnohorskej Dlhej Lúke, sedenie pri tokajských gazdovských pivniciach vo Veľkej Tŕni, živá panoráma s webkamerami v Zádielskej tiesňave, revitalizácia hradného kopca v Gelnici a ďalšie.
Z kultúrnych zariadení v Košickom kraji je v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 24 organizácií. Sú to: Košice: Bábkové divadlo, Divadlo Romathan, Divadlo Thália, Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria, Verejná knižnica J. Bocatia, Kultúrne centrum KSK; Spišská Nová Ves: Spišské divadlo,
Múzeum Spiša, Galéria umelcov Spiša, Spišská knižnica, Spišské osvetové stredisko; Michalovce: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, Zemplínske múzeum, Zemplínska knižnica G. Z., Zemplínske osvetové stredisko, Hvezdáreň; Rožňava: Banícke múzeum, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Gemerské osvetové stredisko; Trebišov: Zemplínska knižnica, Kultúrne centrum Medzibodrožia
a Použia Kráľovský Chlmec; okres Košice-okolie: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Moldava
nad Bodvou, Kultúrne centrum Abova Bidovce.
Indikátory pre oblasť kultúry sa sledujú aj v strategických materiáloch pre oblasť kultúry.
1. Stratégia rozvoja kultúry (08/2008). Strategické ciele:
a) optimalizovať prevádzku zariadení kultúrnych aktérov
b) skvalitniť pôsobenie školského systému na deti a mládež za účelom zvýšenia ich kultúrneho povedomia a ich systematického zapojenia do iniciatív v oblasti kultúry
c) rozvinúť stagnujúci región – zvýšiť zamestnanosť obyvateľstva v službách v oblasti
kultúry
d) vytvoriť systém podpory kultúrnych aktérov na miestnej a regionálnej úrovni
e) rozvinúť spoluprácu kultúrnych aktérov vo všetkých sférach pôsobenia v regióne KSK
f) rozvinúť cestovný ruch orientovaný na oblasť kultúry a kvalitu sekundárnej ponuky
služieb CR
g) zvýšiť mieru propagácie všetkých záujmových oblastí a sfér kultúry a zlepšiť marketing existujúcich a pripravovaných podujatí.
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2. Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru na roky 2008 – 2015. Cieľom je vytvoriť
priestor a podmienky, aby sa ľudová kultúra zachovala vo svojom prirodzenom prostredí
a v kultúrnom vedomí obyvateľstva.
3. Štandardizácia regionálnych knižníc KSK (04/2011) súvisí s rozvojom knižnično-informačných
služieb, zavedenie štandardov a indikátorov knižnično-informačných služieb.
V oblasti ľudských zdrojov, najmä v snahe nájsť uplatnenie pre pracovnú silu, ktorú trh práce vylúčil,
má KSK stanovené dve priority: 1. Rozvoj IT sektora a 2. Rozvoj kreatívnej ekonomiky.
Podpora rozvoja kreatívnej ekonomiky je prioritou zadefinovanou aj pre oblasť konkurencieschopnosti, rastu a podnikateľského prostredia v PHSR KSK.
KSK je jediným samosprávnym krajom, ktorý má spracovanú koncepciu rozvoja kreatívnej ekonomiky,
ktorá je postavená na piatich pilieroch rozvoja:
A. Infraštruktúra kreatívnej ekonomiky
A.1 Kvalitné kultúrne zariadenia s moderným vybavením a službami
A.1.1. Zabezpečenie kvalitného zázemia pre prezentovanie a rozvoj kreatívneho sektora
A.1.2. Nové priestory kreatívnej ekonomiky pre tvorbu a prezentáciu
A.1.3. Zavedenie kreatívnych zážitkových aktivít do expozícií kultúrnych zariadení
A.1.4. Poskytovanie kvalitných kreatívnych služieb a podujatí
B. Informačný systém kreatívnej ekonomiky
B.1. Analýza prostredia a potenciálu pre rozvoj kreatívnej ekonomiky
B.1.1. Mapovanie aktérov kreatívnej ekonomiky
B.1.2. Zhodnotenie potenciálu a bariér rozvoja kreatívnej ekonomiky v Košickom kraji
B.1.3. Analýza prostredia vzdelávania ľudských zdrojov pre kreatívnu ekonomiku
B.2. Meranie a sledovanie trendov kreatívnej ekonomiky
B.2.1. Meranie a hodnotenie kreatívnej ekonomiky
B.3. Zmapovanie najlepších skúseností
B.3.1. Zmapovanie a prezentácia úspešných príbehov podnikania v kreatívnom priemysle a kultúrnej
sfére
B.3.2. Zmapovanie najlepších skúseností v oblasti vzdelávania kreatívnej ekonomiky
B.3.3. Zmapovanie úspešných skúseností v oblasti spolupráce verejného a súkromného sektora
v kreatívnom sektore
C. Rozvoj ľudských zdrojov a zamestnanosť
C.1. Podpora rozvoja kreatívnych a podnikateľských schopností a zručností na školách
C.1.1. Príprava odborníkov pre kreatívny sektor na školách
C.1.2. Vybavenie škôl IKT technológiami a pomôckami podporujúcimi kvalitnú prípravu odborníkov
pre kreatívny sektor
C.2. Rozvoj ľudských zdrojov pre uplatnenie sa v kreatívnom a kultúrnom sektore – celoživotné vzdelávanie
D. Marketing, propagácia a šírenie informácií
D.1. Šírenie informácií o kreatívnej ekonomike prostredníctvom internetu
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D.1.1. Vytvorenie internetovej platformy KSK venovanej kreatívnej ekonomike
D.1.2. Sprevádzkovanie elektronického spravodaja
D.2. Skvalitnenie propagácie kultúrnych zariadení KSK a ich podujatí a služieb podporujúcich rozvoj
kreatívnej ekonomiky
D.2.1. Vlastná ponuka suvenírov, upomienkových predmetov a publikácií múzeí a galérií
D.3. Šírenie povedomia o kreatívnej ekonomike
D.3.1. Propagácia výstupov a aktérov kreatívnej ekonomiky
D.3.2. Šírenie povedomia o kreatívnej ekonomike a jej prínosoch pre spoločenstvo
E. Spolupráca, sieťovanie
E.1. Rozvíjanie spolupráce a partnerstiev pre podporu rozvoja kreatívnej ekonomiky
Koncepcia predstavuje strednodobý rámec pre aktivity zamerané na podporu vzniku a rozvoja odvetví kreatívnej ekonomiky, koordinované zo strany KSK. Zámerom je prostredníctvom navrhnutého
portfólia opatrení a aktivít prispieť k dynamickému rozvoju kreatívnej ekonomiky a kreatívnych miest
v Košickom kraji.
V rámci Opatrenia B.2.1. Meranie a hodnotenie kreatívnej ekonomiky KSK spolupracuje aj s Technickou
univerzitou Košice pri vytvorení systému ukazovateľov a hodnotení kreatívnej ekonomiky.
Technická univerzita v Košiciach v rámci viacročného vedeckého projektu spracovala štúdiu, ktorá je
prvotným pokusom merania kreativity na úrovni slovenských krajov pomocou rôznorodých, zväčša
ťažko dostupných zdrojov. Snahou autorov bolo regionalizovať už existujúce ukazovatele rešpektovaného európskeho indexu kreativity a snažiť sa ich prispôsobiť na miestne podmienky, pričom sa do
úvahy brala najmä dostupnosť štatistických údajov na takýto výskum.
Významným impulzom pre rozvoj kreatívneho sektora v Košickom samosprávnom kraji je realizácia
projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Bližšie sa mu venujeme v prílohe dokumentu.
V nasledujúcej časti ukážeme, že z hľadiska európskeho indexu kreativity Košický kraj výrazne dominuje v oblasti ľudského kapitálu a v oblasti regulačných opatrení na podporu kreativity, čo je vo veľkej
miere ovplyvnené čerpaním finančných prostriedkov v súvislosti s projektom Európske hlavné mesto
kultúry. V súvislosti s ľudským kapitálom má Košický kraj výraznú dominanciu v ukazovateli o počte
kreatívnych zamestnancov pripadajúcich na 1 000 zamestnaných obyvateľov kraja (hodnota ukazovateľa predstavuje 152 obyvateľov).

II.1.4.2

INDEX KREATIVITY: REGIÓNY SLOVENSKA

Cieľom tejto časti je preniesť logiku a filozofiu európskeho indexu kreativity na regióny Slovenska,
vytvoriť jeho regionálny priemet na porovnanie krajov Slovenska. Základnou ideou je vytvoriť takú
skladbu ukazovateľov, ktorá bude dôveryhodne reflektovať každú zo šiestich oblastí (obr. 1)
s prihliadnutím na dostupnosť údajov pre jednotlivé kraje na Slovensku a na skutočnosť, že výpovedná hodnota indexu má byť zachovaná. Proces úpravy ukazovateľov EIK na podmienky slovenských
regiónov a zdôvodnenie sú v nasledujúcom texte.
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Schéma 2: Šesť pilierov európskeho indexu kreativity

Zdroj: KEA briefing: towards a European creativity index, http://ec.europa.eu/education/lifelonglearning-policy/doc/creativity/report/kea.pdf.
Kvatifikácia indexu kreativity synergicky dopĺňa predchádzajúcu časť, kde bol regionálny rozmer kreativity analyzovaný na základe strategických dokumentov a dostupných štatistických údajov reflektujúcich najmä stav infraštruktúry.

Oblasť ľudského kapitálu
Učenie a vzdelávanie sú dôležitými indikátormi vyjadrujúcimi úroveň ľudského kapitálu v každej spoločnosti (OECD, 2001; Barro, 2001). Podľa teoretikov ľudského kapitálu reprezentujú vzdelaní ľudia
hnaciu silu ekonomického rozvoja. Napriek tomu existujú argumenty proti, ktoré zdôrazňujú, že pozitívny vplyv vzdelávania a odbornej prípravy na kreativitu je zanedbávaný, nakoľko tradičná výučba je
postavená najmä na analytickom myslení a do úzadia sa tak dostávajú predstavivosť, intuícia a vnútorná zvedavosť – podstatné zručnosti, ktoré sú dôležitým predpokladom tvorivosti. Na základe
predpokladu, že kultúra zohráva dôležitú úlohu v pestovaní tvorivej stránky ľudského kapitálu, KEA
(2011) navrhli rad ukazovateľov týkajúcich sa potenciálu vzdelávania zameraného na podporu kreatívnych talentov a ich úroveň.
Potenciál vzdelávania zameraný na podporu kreatívnych talentov
I.

počet hodín venovaných kultúre a umeniu v rámci prvostupňového
a druhostupňového vzdelania

II.

počet umeleckých škôl na milión obyvateľov

Úroveň kreatívnych talentov
I.

počet študentov podľa vzdelania vzťahujúceho sa ku kultúre

II.

pomer zamestnancov v kultúrnych odvetviach v pomere k celkovej zamestnanosti

Problémovým ukazovateľom sa javí indikátor počtu hodín venovaných kultúre v rámci ISCED 1, ISCED
2. Na Slovensku neexistuje databáza, ktorá by umožňovala získať údaje o počte hodín venovaných
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umeniu a kultúre za každú školu sídliacu v určitom kraji. Počet hodín je tiež centrálne stanovený podľa schváleného rámcového plánu a rozdiely medzi školami pramenia len z toho, či si škola v školskom
vzdelávacom programe stanovila dobrovoľne o niečo vyšší celkový počet hodín venovaných kultúre
a umeniu alebo nie. Indikátor je preto nahradený novým: Počet občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií na 1 000 obyvateľov kraja s účelom: kultúrne.
Ľudský kapitál nemožno zjednodušene stotožňovať len so školským vzdelaním, ale do úvahy treba vziať
aj sociálny kapitál, ktorý v praxi nadobúda podobu synergických efektov, ktorými sa vyznačujú záujmové skupiny, zdieľajúce spoločné normy a hodnoty (Antalová, Rievajová, 2011). Pre zachovanie kultúrneho aspektu boli vybrané len občianske združenia so špecifickým účelom: iné umelecké a kultúrne činnosti, neziskové organizácie s účelom: rozvoj a ochrana kultúrnych a duchovných hodnôt, nadácie
s účelom: kultúrne. Modifikované ukazovatele vstupujúce do oblasti ľudský kapitál sú nasledovné:
POTENCIÁL VZDELÁVANIA ZAMERANÝ NA PODPORU KREATÍVNYCH TALENTOV
Počet občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií na 1 000 obyvateľo kraja {Aktuálny výpis z MŠVVaŠ SR, 2012}
Počet vysokých škôl, stredných umeleckých škôl, centier voľného času, základných umeleckých škôl, konzervatórií na 1 000 obyvateľov kraja (LEN ŠTÁTNE VLASTNÍCTVO) {Ústav inf.
a prognóz školstva, 2012}
Počet vysokých škôl, stredných umeleckých škôl, centier voľného času, základných umeleckých škôl, konzervatórií na 1 000 obyvateľov kraja (LEN SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO) {Ústav
inf. a prognóz školstva, 2012}
ÚROVEŇ KREATÍVNYCH TALENTOV
Počet študentov vysokých škôl, stredných umeleckých škôl, centier voľného času, základných umeleckých škôl, konzervatórií na 1 000 obyvateľov kraja (LEN ŠTÁTNE VLASTNÍCTVO)
{Ústav inf. a prognóz školstva, 2012}
Počet študentov vysokých škôl, stredných umeleckých škôl, centier voľného času, základných umeleckých škôl, konzervatórií na 1 000 obyvateľov kraja (LEN SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO) {Ústav inf. a prognóz školstva, 2012}
Počet zamestnaných v kultúrnych odvetviach na 1 000 zamestnaných obyvateľov kraja
{ŠÚSR, 2012}

Oblasť technológií
Kreatívna trieda preferuje slobodu, tvorivé a otvorené prostredie, ktoré bude podporovať tvorbu
nových, netradičných riešení. Na tomto základe vznikajú inovácie a nové technológie, ktoré následne
vedú k ekonomickému rastu. S rastom investícií do vedy a výskumu rastie potreba kreatívnych zamestnancov. Technológie sú nepochybne v priamom vzťahu ku kreatívnej ekonomike. Na jednej strane podnecujú v ľuďoch kreativitu – počítače, digitálne fotoaparáty, mobilné zariadenia –, prepájajú
svet a podporujú osobitosť vyjadrovania každého jednotlivca, na strane druhej búrajú tradičné obchodné modely v ekonomike. Ukazovatele patriace do oblasti technológií sa snažia zachytiť reciprocitu medzi kultúrou, kreativitou a IKT šírením. Ide o dva ukazovatele.
Podiel penetrácie širokopásmového pripojenia
Percento domácností, ktoré majú PC a hraciu konzolu
Štandardné indikátory európskeho indexu kreativity nie sú na úrovni krajov v takomto znení dostupné, čo sa vyriešilo ich nahradením významovo podobnými indikátormi
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Percento domácností s prístupom na internet {ŠÚ SR, 2012}
Výdavky na VaV na 1 000 obyvateľov kraja {ŠÚ SR, 2012}
Počet pracovníkov VaV na 1 000 obyvateľov kraja {ŠÚ SR, 2012}
Percento domácností vybavených počítačom {ŠÚ SR, 2012}

Oblasť otvorenosti a diverzity
Súčasné myšlienky kladú dôraz na prepojenie medzi otvorenými a rôznorodými spoločnosťami a ich
tvorivými a inovačnými schopnosťami, a to najmä v kontexte ekonomického rozvoja (KEA, 2011).
Kreativita nemôže prosperovať bez tvorivej atmosféry, ktorá sa vyznačuje otvorenou a rôznorodou
kultúrou. Teoretické koncepty kreatívnej ekonomiky predpokladajú, že kreatívni ľudia smerujú do
oblastí, kde tolerancia a rôznorodosť sú základnými podmienkami rozvoja. Oblasť otvorenosti
a diverzity mapuje toleranciu na základe vybraných ukazovateľov.
Postoj obyvateľstva
I.

percento populácie, ktoré vyjadruje tolerantný postoj voči menšinám

II.

podiel populácie, ktorý vyjadruje záujem o umenie a kultúru v iných európskych krajinách

Údaje o trhu
I.

podiel na trhu zahraničných európskych filmov

II.

úroveň plurality médií v členských štátoch EÚ

III.

podiel cudzincov na zamestnanosti v oblasti kultúry

S ukazovateľmi úrovne plurality médií v členských štátoch EÚ, podielu na trhu zahraničných európskych filmov a podielu cudzincov na zamestnanosti v oblasti kultúry sme opäť konfrontovaní s problematickou aplikáciou indikátorov na regionálnu alebo miestnu úroveň. Indikátor podielu na trhu
zahraničných európskych filmov je vzhľadom na nepatrný objem regionálnej produkcie nepoužiteľný.
Taktiež z dôvodu neevidovania príslušného odvetvia, kde sú cudzinci zamestnaní, sa muselo pristúpiť k
modifikovaniu ukazovateľa len na podiel cudzincov na zamestnanosti (bez ohľadu na oblasť kultúry).
POSTOJ OBYVATEĽSTVA
Podiel opýtaných na celkovom počte respondentov, ktorí odpovedali NIE na otázku: Prekážalo by Vám, keby sa cudzinci stali súčasťou Vašej rodiny? {European social Survey,
2004/05}
Podiel opýtaných na celkovom počte respondentov, ktorí odpovedali ÁNO na otázku: Bolo
by dobré, aby v našom meste/dedine žilo čo najviac ľudí z odlišných kultúr, život by tak bol
zaujímavejší? {European social Survey, 2004/05}
Podiel opýtaných na celkovom počte respondentov, ktorí odpovedali ÁNO na tvrdenie:
Som rád/rada, ak som medzi ľuďmi rôznych kultúr, cítim sa medzi nimi dobre. {European
social Survey, 2004/05}
Podiel opýtaných na celkovom počte respondentov, ktorí odpovedali ÁNO na tvrdenie:
Homosexuáli a lesbičky by mali mať možnosť slobodne si žiť svoj život spôsobom, akým
chcú. {European social Survey, 2004/05}
Podiel opýtaných na celkovom počte respondentov, ktorí odpovedali DO VEĽKEJ MIERY na
otázku: Do akej miery myslíte, že by Slovensko malo dovoliť ľuďom rozličnej rasy alebo etnika, ako je väčšina Slovákov, aby prišli na Slovensko a žili tu? {European social Survey,
2004/05}
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Počet sobášov s cudzincami na 1 000 sobášov v kraji {ŠÚ SR, 2012}
Počet výstav v galériách a múzeách a počet divadelných predstavení odohraných súbormi
zo zahraničia pripadajúcich na 1 000 výstav a predstavení v danom kraji {MK SR, 2012}
ÚDAJE O TRHU
Počet výtlačkov kníh v inom ako slovenskom jazyku na 1 000 kusov všetkých výtlačkov {MK
SR, 2012}
Počet obyvateľov inej národnosti ako slovenskej na 1 000 obyvateľov kraja {ŠÚ SR, 2012}
Počet rádiových staníc a počet TV vysielania na regionálnej a lokálnej úrovni na 1 000 obyvateľov kraja {Rada pre vysielanie a retransmisiu, 2012}
Počet zamestnaných cudzincov prepočítaný na 1 000 zamestnaných obyvateľov kraja {MZV,
2012}

Oblasť regulačného opatrenia na podporu kreativity
Pre správne koordinovanie a implementáciu nástrojov kultúrnej politiky je dôležité vybudovanie inštitucionálneho prostredia, ktoré bude zastrešovať jednotlivé oblasti kreatívnych odvetví. Inštitucionálne prostredie vytvára potrebnú štruktúru na zabezpečovanie financovania kultúry v rámci určitého
územia. Základný zdroj financovania kultúry na Slovensku predstavuje priama verejná podpora formou grantov a dotácií z vládnych alebo iných verejných orgánov. Zmapovať kraje na Slovensku, ich
inštitucionálne a regulačné prostredie na základe pôvodne stanovených indikátorov je pomerne náročné, keďže samotný európsky index kreativity bol postavený na komparácii krajín EÚ s cieľom identifikovať národné rozdiely.
Finančná podpora
I.

daňové úľavy pre umelcov alebo osoby, ktoré pracujú v kreatívnom priemysle

II.

sadzba DPH na knihy, tlač, zvukové záznamy, video, premietania filmov, autorov v slobodnom
povolaní, vizuálnych umelcov (vizuálne umenie, sochárstvo, maľba a pod.)

III.

daňová podpora darcovstva a sponzoringu

IV.

verejné výdavky na kultúru

V.

úroveň štátnej (verejnej) podpory vo vzťahu k filmu

VI.

úroveň štátnej (verejnej) podpory pre verejnoprávne médiá (resp. TV)

Duševné vlastníctvo
I.

suma vybratá za autorov hudby per capita

Dostávame sa tak k otázke, či je možné nahradiť pôvodné indikátory novými, ktoré by boli dostupné
na úrovni krajov. Indikátory daňovej úľavy pre umelcov alebo sadzby DPH nemajú na úrovni krajov de
facto žiaden význam. Zákonom o DPH 222/2004 Z. z sa stanovuje znížená sadzba dane 10 % napr. na
tlačené knihy, brožúry, letáky, hudobniny a i., ale zákon má celonárodnú pôsobnosť. Podobne je to aj
s daňovými úľavami, kde o regionálnych disparitách taktiež nemôžeme hovoriť. Ďanová podpora
darcovstva a sponzoringu na Slovensku ešte stále nie je zastrešená zákonom o sponzoringu. Vhodným riešením je preto nahradenie indikátora novým, ktorý berie do úvahy podiel zaplatenej dane do
výšky 2 %, ktorý môže fyzická osoba darovať občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu
alebo neziskovej organizácii. Modifikované ukazovatele sú nasledovné.
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FINANČNÁ PODPORA
Príjem 2 % dane na 1 000 obyvateľov {www.rozhodni.sk, 2012}
Kapitálové a bežné výdavky VÚC na 1 000 obyvateľov kraja {záverečné účty jednotlivých
samosprávnych krajov, 2012}
Výdavky Audiovizuálneho fondu na 1 000 obyvateľov kraja {AVF, 2012}
Výdavky ROP na posilnenie kultúrneho potenciálu na 1 000 obyvateľov kraja {ROP, 2012}
Výdavky MK SR na 1 000 obyvateľov kraja {MK SR, 2012}
DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO – žiaden ukazovateľ

Oblasť kreatívnych výstupov
Kultúrne a kreatívne odvetvia sú považované za hnací motor kreativity a ekonomického rastu (KEA,
2011). Firmy, ktoré majú distribučné kanály prepojené práve s firmami z kreatívneho odvetvia, ponúkajú rozmanitejšie a kvalitnejšie výrobky v porovnaní s ostatnými firmami.43 Tvorivé aktivity takýchto
firiem poukazujú na schopnosť podnikov vybudovať si svoju značku, rozšíriť technológie a splniť
podmienky na žiadosť o patent. V spojitosti s tým obsahuje oblasť kreatívnych výstupov niekoľko
indikátorov týkajúcich sa ekonomického príspevku kreatívnych a kultúrnych odvetví a ich výstupov.
Ekonomický príspevok
I.

pridaná hodnota kreatívnych odvetví vyjadrená k celkovému HDP

II.

obrat v hudobnom priemysle vyjadrený per capita

III.

obrat v knižnom priemysle per capita

IV.

obrat v kino priemysle per capita

Iné výstupy kultúrnych aktivít
I.

počet hraných filmov produkovaných ročne a per capita

II.

počet nahrávok publikovaných ročne a per capita

III.

počet kníh publikovaných ročne a per capita

IV.

počet prihlášok dizajnu na milión obyvateľov

Ukazovatele týkajúce sa počtu filmov a nahrávok je možné získať len na národnej úrovni. Najväčšie
slovenské filmové alebo hudobné vydavateľstvá majú sídlo v Bratislave, z čoho vyplýva, že indikátor
by na úrovni krajov nemal žiadnu výpovednú hodnotu. Z tohto dôvodu sa ukazovateľ nahradili novým, ktorý berie do úvahy počet vystav v galériách a múzeách a počet divadelných predstavení prepočítaných na 1 000 obyvateľov. Modifikované ukazovatele sú nasledovné.
EKONOMICKÝ PRÍSPEVOK
Pridaná hodnota kreatívnych odvetví ako percentuálny podiel na HDP kraja {Daňové riaditeľstvo, 2012}
Tržby PO, FO s hlavnou ekonomickou činnosťou: Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok na 1 000 obyvateľov kraja {Daňové riaditeľstvo, 2012}
Tržby PO, FO s hlavnou ekonomickou činnosťou: Vydávanie kníh na 1 000 obyvateľov kraja
43

Bakhshi, H., McVittie, E. and Simmie, J. Creating Innovation in SMEs: do the creative industries support innovation in the wider economy?
London: Nesta, 2008.
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{Daňové riaditeľstvo, 2012}
Tržby kino priemyslu na 1 000 obyvateľov kraja {MK SR, 2012}
INÉ VÝSTUPY KULTÚRNYCH AKTIVÍT
Počet výstav galérií a múzeí a divadelných predstavení na 1 000 obyvateľov kraja
{MK SR, 2012}
Počet výtlačkov kníh na 1 000 obyvateľov kraja {MK SR, 2012}
Počet dizajnových prihlášok na 1 000 obyvateľov kraja {Patentový úrad, priemer za obdobie 2010 – 2012}

Oblasť kultúrneho prostredia
Kultúrne prostredie je popisované v rámci európskeho indexu kreativity ako prostredie, v ktorom sa
nachádza základná kultúrna infraštruktúra (múzeá, galérie, kiná atď.), ktorej existencia tvorí základ
pre rozvoj kreatívnej spoločnosti. Rôzne štúdie preukázali, že práve múzeá, galérie atď. sú miesta,
kde môže kreativita prosperovať (Hooper et al., 2006), pretože podnecujú ľudí k tomu, aby mysleli
inak, aby sa odovzdali svojim nápadom a tvorivým myšlienkam (Travers a Glaister, 2004). Nielen samotná existencia kultúrnej infraštruktúry je dôležitým aspektom kreatívnej ekonomiky, ale aj participácia obyvateľov na kultúrnych aktivitách má nemalý význam. Popis kultúrneho prostredia sa preto
skladá z dvoch oblastí, ktoré sú hodnotené prostredníctvom šiestich indikátorov.
Podieľanie sa na kultúre
I.

podiel výdavkov domácnosti na kultúru

II.

percento osôb podieľajúcich sa na kultúrnych aktivitách aspoň raz za 12 mesiacov

Ponuka kultúry
I.

počet verejných (nie súkromných) divadiel na počet obyvateľov

II.

počet verejných múzeí na počet obyvateľov

III.

počet verejných koncertných sál na počet obyvateľov

IV.

počet kinosál na počet obyvateľov

Oblasť kultúrneho prostredia je jedným z aspektov kreatívnej ekonomiky, ktorý je ľahšie kvantifikovateľný. Dostupnosť indikátorov popisujúcich kultúrne prostredie na úrovni krajov je dostatočná, o
poznanie horšie sú na tom informácie o participácii obyvateľov jednotlivých krajov na rôznych kultúrnych aktivitách. Štatistika síce zachytáva informácie o počte návštevníkoch za určité obdobie v kraji,
ale informácie o unikátnych návštevníkoch sú na úrovni krajov nedostupné. Taktiež aj štatistika
o výdavkoch domácnosti zachytáva informáciu len o spoločných výdavkoch za rekreáciu a kultúru,
pričom výdavky nie je možné odseparovať. V súlade s vyššie spomínanými argumentmi bolo potrebné indikátory modifikovať, čo viedlo k vytvoreniu nasledovných ukazovateľov.
PODIEĽANIE SA NA KULTÚRE
Priemerné výdavky 1 člena domácnosti na rekreáciu a kultúru
Počet ľudí participujúcich v divadelnom, tanečnom, hudobnom a inom súbore na 1 000
obyvateľov kraja
PONUKA KULTÚRY
Počet divadiel štátnych a súkromných na 1 000 obyvateľov kraja
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Počet múzeí na 1 000 obyvateľov kraja
Počet kultúrno-osvetových zariadení na 1 000 obyvateľov kraja
Počet knižníc na 1 000 obyvateľov kraja
Počet galérií na 1 000 obyvateľov kraja
Počet premietacích plátien na 1 000 obyvateľov kraja

Metodológia a tvorba EIK
Meranie kreativity je založené na meraní modifikovaných indikátorov z európskeho indexu kreativity.
Európsky index kreativity bol modifikovaný z dôvodu, že niektoré pôvodné ukazovatele sa týkali len
národnej úrovne, čo znemožňovalo regionalizovať daný ukazovateľ. Pre každý z regionalizovaných
ukazovateľov sa hodnoty ukazovateľa (x) normovali metódou Z-skóre prostredníctvom priemeru
hodnôt ( ) a smerodajnej odchýlky ( ). Vzorec na vyčíslenie normovaných hodnôt je nasledovný:

Cieľom normalizácie údajov je transformovať ich tak, aby mali rovnaký priemer a smerodajnú odchýlku. Následne, po transformácii hodnôt jednotlivých ukazovateľov, sa vyčíslila hodnota každej oblasti
pre každý kraj ako vážený aritmetický priemer transformovaných hodnôt ukazovateľov, ktoré patria
do príslušnej oblasti. Váhy pre jednotlivé ukazovatele boli stanovené takým spôsobom, aby sa zachoval ich celkový súčet na hodnote 1. Váhy sú stanovené pre každý ukazovateľ rovnako, výnimku tvorí
ukazovateľ počtu zamestnaných v kultúrnych odvetviach, ktorému bola pridelená váha 0,4. V prípade
ukazovateľa výdavkov domácnosti na kultúru je pridelená váha 0,2, participácia na kultúre má váhu
0,4 a ponuka kultúry 0,4, čo dáva celkový súčet 1. Nižšia váha pre ukazovateľ výdavkov domácnosti
na kultúru je odôvodnená tým, že na regionálnej úrovni neobsahujú výdavky údaje iba za kultúru, ale
agregujú ich aj s výdavkami na rekreáciu. Celkový EIK bol potom vyčíslený ako jednoduchý aritmetický priemer všetkých oblastí, čo znamená, že každá oblasť má vo výslednom indexe rovnakú váhu.

pre i= 1,...6 (oblasť)
pre k=1,...8 (región)

Výsledky merania indexu na úrovni krajov
Porovnanie krajov nie je porovnaním hlavného mesta s krajskými mestami, ale celých krajov, a kraje nie je možné porovnávať mechanicky. V porovnaní zohráva dôležitú úlohu miera urbanizovanosti
krajov, pretože kultúrne a kreatívne odvetvia vyžadujú kritickú masu obyvateľov, vzdelávacie inštitúcie, trh produkcie kultúrnych a kreatívnych produktov a služieb. Preto porovnanie je vo vysokej korelácii s urbanizovanosťou/vidieckosťou kraja. Napriek tomu však výsledky poukazujú aj na špecifické
rozdiely vyplývajúce z existujúcej úrovne kreativity v kraji.
Priestorovým vyjadrením európskeho indexu kreativity sú nasledujúce mapy, z ktorých vyplýva niekoľko dôležitých záverov:
-

Bratislavský kraj má dominantné postavenie v porovnaní s ostatnými krajmi, je na prvom
mieste v každej zo šiestich oblastí. Hlavné mesto Bratislava je absolútnym centrom kreatívnej
ekonomiky na Slovensku.
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‐

Košický kraj výrazne dominuje v oblasti ľudského kapitálu a v oblasti regulačných opatrení na
podporu kreativity, čo je vo veľkej miere ovplyvnené čerpaním finančných prostriedkov
v súvislosti s projektom Európske hlavné mesto kultúry. V súvislosti s ľudským kapitálom má
Košický kraj výraznú dominanciu v ukazovateli počtu kreatívnych zamestnancov pripadajúcich
na 1 000 zamestnaných obyvateľov kraja (hodnota ukazovateľa predstavuje 152 obyvateľov).

‐

Žilinský kraj vykazuje veľmi dobré výsledky v oblasti kultúrneho prostredia, čo je odrazom vý‐
razne vysokého podielu kultúrno‐osvetových zariadení prepočítaných na 1 000 obyvateľov
kraja (hodnota ukazovateľa predstavuje 1,32 v porovnaní s najnižšou hodnotu 0,14, ktorú do‐
siahol Bratislavský kraj).

‐

V oblasti výstupu kreatívnej produkcie je Žilinský kraj hneď za Bratislavským krajom. Najviac
k tomu prispel ukazovateľ obratu v knižnom priemysle a počet výstav v galériách.

‐

Trnavský kraj a Nitriansky kraj sa v oblasti otvorenosti a diverzity nachádzajú na druhej
a tretej pozícii, k čomu významne prispel ukazovateľ počtu obyvateľov inej národnosti ako
slovenskej na 1 000 obyvateľov kraja. V týchto dvoch krajoch žije najviac obyvateľov
s maďarskou národnosťou a multietnické prostredie zvýrazňuje vnímanie a dôležitosť tole‐
rancie.

‐

Celkový index kreativity dosiahol jednoznačne najvyššiu hodnotu v Bratislavskom kraji, nasle‐
dovanom Žilinským a Trnavským krajom. Na poslednom mieste sa umiestnil Prešovský kraj.

Porovnanie krajov podľa všetkých šiestich oblastí aj celkového kompozitného indexu kreativity je
znázornené na prehľadných mapách. Súčet hodnôt za kraje je nulový, pričom nulová hodnota je
priemerom Slovenska. Kladné hodnoty vyjadrujú vyššiu výkonnosť ako priemer a záporné naopak
nižšiu. Hodnoty tak vyjadrujú vzdialenosť od priemeru jedným alebo druhým smerom.

Schéma 3: Regionálne porovnanie oblastí kompozitného indexu kreativity
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Regulačné opatrenia na podporu kreativity
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Kraj

Tabuľka 24: Európsky index kreativity: kraje Slovenska

BA
ZI
TA
NI
KE
BB
TC
PO

Ľudský
kapitál
0,7299
0,2127
‐0,9651
‐0,1477
0,3650
0,5784
‐0,3215
‐0,4517

Regulačné
opatrenia
0,8173
‐0,3216
‐0,1339
‐0,2562
0,0938
‐0,1411
0,0090
‐0,0674

Kultúrne
Technológie prostredie
1,6754
0,6622
0,4361
0,5426
0,2319
0,3307
‐0,2701
0,1007
‐0,6765
‐0,5763
‐0,7544
‐0,3364
0,2325
‐0,5269
‐0,8749
‐0,1966

Výstup kul‐
túrnej pro‐
dukcie
1,3657
0,5879
‐0,2894
‐0,3260
‐0,2772
‐0,1436
‐0,3692
‐0,5484

Otvorenosť
a diverzita
0,6719
‐0,3974
0,4471
0,3185
0,0799
‐0,3237
‐0,4510
‐0,3452

Európsky
index kreati‐
vity
0,987
0,177
‐0,063
‐0,097
‐0,165
‐0,187
‐0,238
‐0,414

Zdroj: Vlastný výskum autorov.
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Schéma 4: Regionálne porovnanie kompozitného indexu kreativity
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II.2

ÚDAJOVÁ ZÁKLADŇA
KREATÍVNEHO PRIEMYSLU
NA SLOVENSKU

V predchádzajúcom texte sme niekoľkokrát konštatovali dôležitosť spoľahlivých štatistických údajov.
Relevantné a pravidelne aktualizované údaje sú potrebné pri návrhu stratégií rozvoja kreatívneho
sektora, ale aj následne na sledovanie vývoja, identifikovanie problémov a potrieb. V nasledujúcom
texte hodnotíme dostupné súbory štatistických údajov na Slovensku a porovnávame ich s európskou
praxou hodnotenia ESS‐net.

II.2.1 ANALÝZA EXISTUJÚCICH
ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV
V súlade s § 12 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov sa štatistické
zisťovanie riadi programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický úrad SR v sú‐
činnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami na trojročné obdobie.
Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 je ustanovený vyhláškou ŠÚ SR č.
358/2011 Z. z. V predchádzajúcich ani aktuálnom programe nie je vytvorený osobitný štruktúrovaný
výkaz alebo zisťovanie, ktoré by cielene zisťovali štatistické údaje od definovaného súboru štatistic‐
kých jednotiek z oblasti, ktorá by charakterizovala kreatívny priemysel Slovenska.
V zmysle aktuálneho programu štátneho štatistického zisťovania sa tak dajú údaje extrahovať zo šta‐
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tistického zisťovania pre oblasť kultúry, ktoré vykonáva Ministerstvo kultúry SR,44 a zo štatistického
zisťovania, ktoré vykonávajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (vysokoškolské knižnice a botanické záhrady) a Ministerstvo životného prostredia SR (zoologické záhrady), ako aj
z administratívnych zdrojov Správy slovenských jaskýň a Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva a zo štatistického zisťovania vykonávaného samotným Štatistickým úradom SR. Štatistika kultúry zahŕňa údaje o divadlách, hudobných telesách, audiovízii, rozhlasovom a televíznom vysielaní, knižniciach, periodickej tlači, múzeách, galériách, hvezdárňach a planetáriách, zoologických a
botanických záhradách, ochrane pamiatkového fondu, jaskyniach a vybraných ukazovateľoch cirkví.

Tabuľka 25: Štatistické zisťovanie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Značka štatistického
zisťovania a značka formulára
KULT 1 - 01
KULT 2 - 01
KULT 3 - 01
KULT 4 - 01
KULT 5 - 01
KULT 6 - 01
KULT 7 - 01
KULT 8 - 01
KULT 9 - 01
KULT 10 - 01
KULT 11 - 01
KULT 12 - 01
KULT 14 - 01
KULT 15 - 01
KULT 16 - 01
KULT 17 - 01

Názov štatistického zisťovania a názov formulára
Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu
Ročný výkaz o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva
Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti
Ročný výkaz o neperiodických publikáciách
Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore
Ročný výkaz o galérii
Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby
Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby
Ročný výkaz o múzeu
Ročný výkaz o knižnici
Ročný výkaz o audiovízii
Ročný výkaz o profesionálnom divadle
Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku
Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti
Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry
Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach

Výsledky štatistického zisťovania v oblasti kultúry získané Ministerstvom kultúry SR sú od roku 2009
zverejnené na jeho webovom sídle. Časť údajov z týchto zisťovaní je obsiahnutá aj v databáze SLOVSTAT, ktorá obsahuje časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja za
SR a ktorá je prístupná na webovom sídle Štatistického úradu SR.
Údaje existujúcich štatistických zisťovaní v oblasti kultúry sú využívané v súčasnosti len parciálne,
v izolovaných témach, viac-menej za účelom štatistiky, nanajvýš pre účely medzinárodných organizácií.
V nadväznosti na Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 nie je plánovaný žiaden špecifický výkaz alebo zameranie štatistického zisťovania, ktoré by riešilo potrebu a využiteľnosť
údajov odzrkadľujúcich váhu kultúry v ekonomike, a to najmä s ohľadom na finančné toky, efektívnosť hospodárenia, využitie pracovných a investičných zdrojov.
Rovnako neexistuje žiadne štatistické zisťovanie zamerané na zisťovanie stavu, váhy a potenciálu
kreatívneho priemyslu na Slovensku.
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Štatistika kultúry obsahuje časť ekonomických údajov a údajov o zamestnanosti, avšak bez ich komparácie so súhrnnými ukazovateľmi. Štatistika kultúry obsahuje aj vybrané naturálne ukazovatele. Ani
k týmto údajom však nie je úplne zrejmá metodika, otázne sú z pohľadu poznania oblasti, ktorá je
predmetom štatistického zisťovania, a to na jednej strane dôležitej pre štátnu kultúrnu politiku vrátane
nastavenia financovania, ako aj z pohľadu verejnosti na vývoj a význam danej oblasti pre spoločnosť; v
niektorých prípadoch je otázne alebo problematické nájsť aj porovnateľné údaje so zahraničím.
K jednotlivým výkazom KULT (MK SR) 2012 možno uviesť, že vykazujú viaceré údaje, ktoré sa ani pri
poznaní metodiky a samotných oblastí nedajú interpretovať, ani porovnať, ani posúdiť z hľadiska ich
dôležitosti. Z tohto pohľadu by štatistika kultúry mala prejsť hĺbkovým auditom; na niektoré nezrovnalosti nižšie v texte upozorňujeme. Problematická je aj metodika monitorovania návštevnosti, a to
z pohľadu návštevnosti ako takej a údaja o návštevníkoch kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít.
Ide o zmätočné nastavenie metodiky, pričom jej účel nie je vôbec zrejmý. Návštevnosť by sa mala
vykazovať ako celková vo všetkých zisťovaniach, s prípadnými metadátami
k individuálnym/osobitným aktivitám. Zo štatistického zisťovania by mal byť zrejmý údaj
o návštevnosti súhrnný a následne s prerozdelením na povahu realizovanej aktivity, s rozdelením na
platiacich a neplatiacich návštevníkov a pod. Ďalej v texte interpretované dáta vychádzajú
z komentárov k jednotlivým štatistickým výkazom, ktoré sú zverejnené za rok 2012 na webovom sídle
Ministerstva kultúry SR.
Pozitívnym štatisticky sledovaným údajom je export (vývoz) sledovaných ukazovateľov do zahraničia.
Tieto údaje sú však z hľadiska zahraničného prvku osamotené a rovnako k nim neexistuje žiadna analýza, ktorá by pomenovala, resp. pomohla interpretovať, alebo bola využiteľná pre zdôvodnenia, nástroje a dopady v nadväznosti na kultúrnu diplomaciu.

II.2.1.1

PAMIATKOVÝ FOND, MÚZEÁ, GALÉRIE, ASTRONOMICKÉ
ZARIADENIA A KNIŽNICE

Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa zákona č. 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov za národné kultúrne pamiatky,
pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Kultúrnou pamiatkou podľa tohto zákona je hnuteľná vec
alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Ak ide o archeologický nález, kultúrnou pamiatkou môže byť aj neodkrytá hnuteľná vec alebo
neodkrytá nehnuteľná vec zistená metódami a technikami archeologického výskumu. Špecializovanými orgánmi štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu sú Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a krajské pamiatkové úrady.
Výkaz KULT (MK SR) 1 - 01 je zložený z troch modulov, pričom z prvého modulu možno z pohľadu
predmetnej správy využiť údaj o priemernom počte zamestnancov. Ďalšie údaje sú relevantné
z hľadiska verejnej správy; otázne je, či z hľadiska efektívneho riadenia verejnej správy by tieto
a prípadne aj ďalšie údaje nemali byť zbierané mimo štatistického zisťovania. Druhý modul obsahuje
údaje o kultúrnych pamiatkach, údaje o počte pamiatkových území a údaje o archeologických nálezoch a náleziskách. Ďalej obsahuje údaje o počte pamiatkových území zapísaných v Zozname svetového dedičstva. Pamiatky a územia s univerzálnymi kultúrnymi hodnotami svetového významu sa
zapisujú do Zoznamu svetového dedičstva.
O zápise rozhoduje Výbor svetového dedičstva UNESCO na základe návrhov členských štátov. Slovensko má v Zozname svetového dedičstva (kultúrneho) zapísaných päť lokalít. Z hľadiska interpretácie
a porovnania údajov nie je napríklad celkom zrejmé, čo predstavuje údaj pamiatkový objekt, ktorých
máme 15 160 (vrátane 416/417 archeologických nálezísk), ktorý nie je definovaný zákonom. Na porovnanie možno uviesť, že podľa Satelitného účtu kultúry Českej republiky bolo v roku 2011
v Čechách 303 verejne prístupných pamiatkových objektov, a to hradov, zámkov a iných objektov
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s návštevnosťou 12,2 milióna osôb.45 Tretím modulom sa zisťujú údaje vynaložené na obnovu kultúrnych pamiatok z verejných prostriedkov. S ohľadom na predchádzajúce obdobie sú predmetom zisťovania všetky verejné zdroje financovania obnovy kultúrnych pamiatok, nielen štátny rozpočet ako v
predchádzajúcich obdobiach. Nezisťujú sa však údaje na obnovu pamiatok z iných ako verejných
zdrojov. Zároveň možno uviesť, že z celkových nákladov verejných zdrojov vynaložených na obnovu
(24,5 milióna eur) bolo súkromným právnickým a fyzickým osobám (okrem cirkví) poskytnutých len
15 %. Zo štatistického zisťovania však nie je zrejmé, koľko z celkového počtu pamiatok patrí tejto
skupine, resp. na obnovu koľkých kultúrnych pamiatok bola táto suma poskytnutá.
Najevidentnejšia duplicita vykazovaných údajov, bez dôsledného poznania metodiky, je zrejmá z vykazovaných údajov štatistických hlásení múzeí KULT (MK SR) 09-01, ktoré zhromažďuje a spracováva
Slovenské národné múzeum, a údajov zbieraných za účelom Výročnej správy múzeí SR. Zbierané naturálne dáta by mali reflektovať účel, na ktorý sú zbierané, a to na širší okruh dát, nevyhnutý pre verejnú správu (napr. prírastky), a údaje, ktoré vypovedajú o zhodnotení zbierkových predmetov
z pohľadu návštevníkov a realizovaných výstav. Vo všeobecnosti možno pritom poukázať na skutočnosť, že akékoľvek prírastky získané darom de facto znamenajú ekonomický podiel iných ako verejných prostriedkov na raste hodnoty kultúrneho dedičstva. Z pohľadu presadzovania spôsobu financovania možno uviesť, že ak sa má ťažisko vlastných zdrojov z tržieb zo vstupného premiestniť do získavania tržieb z iných činností súvisiacich s návštevou v múzeách (napr. tržby z predaja publikácií
a iného tovaru, tržby zo služieb), treba poukázať, že v porovnaní s rokom 2010 napriek miernemu
nárastu návštevnosti (6 %) klesli tržby zo vstupného takmer o 20 %; zároveň poklesli aj tržby
z prenájmu. Iné tržby nie sú z hľadiska štatistického zisťovania sledované. Uvedené poukazuje na
systémovú chybu alebo z pohľadu ekonomickej využiteľnosti na také nastavenie politiky, ktorá nevyužíva ekonomický potenciál múzeí.
Tabuľka 26: Najnavštevovanejšie objekty múzeí SR v roku 2012
Názov múzea
SNM – Spišské múzeum v Levoči
SNM – Múzeum Bojnice
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne
SNM – Múzeum Červený kameň
SNM – Historické múzeum
Múzeum mesta Bratislavy
Trenčianske múzeum v Trenčíne
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
Múzeum oravskej dediny
LESY SR, š.p. – Lesnícke a drevárske múzeum

Spišký hrad
Zámok Bojnice
Oravský hrad

Počet návštevníkov
248 611
193 707
158 829

Hrad Červený kameň
Bratislavský hrad
Hrad Devín
Trenčiansky hrad
Hrad Ľubovňa
Múzeum oravskej dediny
Lesnícky skanzen

148 626
119 659
107 536
87 575
76 456
65 480
52 000

Zdroj: Komentár k výkazu KULT (MK SR) 1 - 01.
V nadväznosti na potrebu získavania dát o potenciáli kreatívneho priemyslu a údajov o návštevnosti,
ktoré sú z hľadiska regionálneho rozloženia v prípade múzeí vhodne rozložené, uvedené štatistické
zisťovanie poukazuje, že z pohľadu návštevníkov múzeí by bolo vhodné realizovať terénny prieskum
zameraný na údaje o návštevníkoch, najmä o vzdialenosti a infraštruktúre k múzeu či o využití súvisiacich služieb, a to najlepšie s agentúrami regionálneho rozvoja a s potenciálom využiteľnosti dát aj
pre cestovných ruch. Z paradoxov získaných zo štatistického zisťovania možno poukázať na údaj
o vlastnej webovej stránke múzea, keď pri 107 múzeách máme vykázaných 119 832 webových stránok, pričom v roku 2011 ich bolo 83.
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V roku 2011 bol v Slovenskej republike počet návštevníkov expozícií a výstav v múzeách spolu 3,7 milióna.
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Sieť galérií oproti roku 2010 narástla o 1 galériu na 26 zbierkotvorných galérií: 1 štátna (SNG) so 4
pobočkami (Zvolenský zámok, kaštieľ v Strážkach, Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku a Galéria insitného umenia v Pezinku), 16 galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, 8 obecných galérií (1 mestská
zriadená magistrátom, 2 mestskou časťou, 1 galéria, ktorá je súčasťou mestského úradu, 4 mestské
galérie, ktoré sú súčasťou mestských kultúrnych stredísk), 1 galéria, ktorej zriaďovateľom je iná právnická osoba. Celkovo galérie spravujú 172 141 ks diel, pričom ide dlhodobo o prírastkové čísla. Dlhodobú klesajúcu tendenciu má výstavná činnosť už od roku 2009 (519 v roku 2009, 502 v r. 2010, 465
v r. 2011), pričom v roku 2012 zrealizovali galérie 446 výstav, z toho 354 bolo vlastných, 46 prevzatých, 21 vyvezených a 25 dovezených zo zahraničia. Pokles zaznamenala aj celková návštevnosť galérií, pričom v roku 2011 táto ešte oproti roku 2010 mierne narástla.
V roku 2012 sa SNG komplexne zamerala na realizáciu národného projektu Digitálna galéria (OPIS, PO
2) a v rámci neho na prevádzkovanie a ďalší vývoj základného softvérového nástroja na realizáciu
projektu ISG-CEDVU (Informačný systém pre galérie – Centrálna evidencia diel výtvarného umenia).
Centrálna databáza je prístupná on-line pre všetky zapojené galérie. Zdigitalizované diela okrem SNG
prezentujú širokej verejnosti postupne aj ďalšie galérie vo formáte s nízkym rozlíšením prostredníctvom portálu webumenia.sk. V roku 2012 sa v rámci realizácie národného projektu Digitálna galéria v
troch digitalizačných pracoviskách zdigitalizovalo metódou skenovania 6 027 zbierkových predmetov
(SNG, GMB, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici). V roku 2012 prebiehala intenzívna komunikácia SNG so 17 galériami, ktoré sú zapojené do projektu Digitálna galéria a ktorých zbierky sú súčasťou
digitalizačných plánov projektu. Z pohľadu hospodárskeho zabezpečenia je dôležité sledovať, či prístup k zdigitalizovaným dielam bude mať významný dopad na návštevnosť galérií. Bez ohľadu na túto
skutočnosť by však z hľadiska hodnotenia bolo vhodné do budúcna pomenovať a sledovať/zisťovať aj
iné ukazovatele využiteľnosti zbierkových predmetov / realizovaných výstav a tieto komplexne vyhodnocovať. Obdobne je tomu aj v prípade astronomických zariadení, ktorých výkon rovnako nereflektuje len samotná návštevnosť. K nárastu počtu predaných vstupeniek a tým aj tržieb došlo
z dôvodu začatia vyberania vstupného aj tam, kde bol predtým bezplatný vstup. Priemerná cena
vstupnu je na úrovni 90 centov, čo však stále znamená pokles vstupu o 40 centov oproti roku 2010.
Z tohto pohľadu sa krok spoplatnenia vstupu javí ako zdôvodnený, bez výrazného vplyvu na celkový
počet návštevníkov.
Štatistika kultúry on-line systémom, ktorý určite zlepší podmienky štatistického zisťovania, je
v súčasnosti realizovaná len pre oblasť knižníc. Zároveň je to jediná oblasť, v ktorej sú automaticky
spracovávané údaje. V nadväznosti na pripravovaný prechod na takto spracovávané údaje štatistiky
kultúry možno uviesť, že by bolo vhodné, ak by agregované dáta boli porovnávané aj s celkovými
ukazovateľmi ekonomického vývoja. Počet verejných knižníc v roku 2012 bol 2 196, čo je v porovnaní
s rokom 2010 pokles o 113 knižníc. Veľký rozdiel v celkovom počte knižníc bol spôsobený zmenou
metodiky vykazovania stagnujúcich knižníc, prestali sa štatisticky sledovať knižnice stagnujúce dlhšie
než päť rokov. Pokračuje aj pokles počtu titulov dochádzajúcich periodík o 12 na 6 834 (v roku 2006
bolo 8 024 periodických titulov), k miernemu nárastu došlo v počte získaných titulov zahraničných
periodík o 25 na celkových 756 (v roku 2006 ich bolo 866), počet exemplárov dochádzajúcich periodík
vzrástol o 1 120 na celkových 9 150 (v roku 2006 ich bolo 9 464). Pretrvávajúci nepriaznivý stav v
budovaní knižničných fondov verejných knižníc sprevádza klesajúci počet výpožičiek. Počet registrovaných aktívnych používateľov v roku 2012 predstavuje 8,69 % z počtu obyvateľov SR k 31. decembru
2012, v roku 2006 to bolo 10,44 %.
Mení sa aj charakter poskytovaných a využívaných služieb verejných knižníc. Klesá objem čitateľov
textových dokumentov a rastie počet používateľov, ktorí využívajú elektronické služby a informácie
prostredníctvom webov knižníc, a zároveň stúpa aj záujem o vzdelávacie a kultúrno-spoločenské
podujatia knižníc, ktoré navštevuje verejnosť aj bez registrácie v knižnici. V súvislosti s uvedenou
zmenou vo využívaní služieb knižníc došlo v roku 2010 k zmene metodiky vykazovania návštevníkov
knižnice, pretože okrem fyzických osôb sa začali uvádzať aj návštevníci on-line služieb. Dochádza
k poklesu fyzických návštevníkov knižníc: kým v roku 2010 bol zaznamenaný pokles návštevníkov o
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203 243, v roku 2011 to bol pokles o 66 926 a v roku 2012 pokles o 296 056 na celkový počet návštevníkov 5 649 449. Vzrástol však počet návštevníkov on-line služieb na celkový počet 2 720 064, čo
bol nárast o 521 779 oproti roku 2011. Rovnako sústavne stúpa počet návštevníkov podujatí. Knižnice
reagujú na záujem verejnosti o podujatia zvyšovaním počtu realizovaných vzdelávacích a kultúrnospoločenských podujatí. Rovnako používatelia mohli využívať 48 licencovaných internetových prameňov, čo bol nárast o 4, pretože on-line katalógy sú využívané aj neregistrovanými používateľmi a dokumenty sú vyhľadávané a objednávané aj bez fyzických návštev knižnice. Úbytok počtu zamestnancov znamená aj znižovanie mzdových nákladov, v roku 2012 o 48 124 eur na 10 206 914,57 eur, čo
predstavuje priemernú mzdu vo verejných knižniciach 606,5 eur (v roku 2011 to bolo 584,4 eur).

II.2.1.2

HUDBA A VEREJNÉ HUDOBNÉ PODUJATIA

V oblasti hudby sa na štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podieľa Hudobné centrum, príspevková
organizácia Ministerstva kultúry SR. Ročný výkaz o hudobných telesách a umeleckých súboroch KULT
(MK SR) 5 - 01 mapuje činnosť štátnych a neštátnych hudobných telies a umeleckých súborov. Informácie získané zo zisťovania skôr dokresľujú informácie o hudobnom živote na Slovensku. Na porovnanie možno uviesť, že ide o 12 spravodajských jednotiek: Slovenská filharmónia (zahŕňa 3 telesá:
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Slovenský filharmonický zbor, Orchester Slovenská
filharmónia), Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Detský zbor Slovenského rozhlasu, Musica Aeterna, Moyzesovo kvarteto, Slovenský ľudový umelecký kolektív, Lúčnica, Ifjú Szívek, Quasars Ensemble a Bratislavský chlapčenský zbor,
pričom z prehľadu vybraných dát IS HC SNORKA Hudobné centrum evidovalo 770 hudobných telies,
súborov a skupín k decembru 2012. Na porovnanie možno uviesť, že SLOVGRAM k októbru 2103 zastupuje 330 hudobný telies.
Predmetný štatistický výkaz však umožňuje získavať aj údaje týkajúce sa repertoáru, uvádzania slovenských diel, realizácie nahrávok alebo návštevnosti hudobných podujatí vrátane možnosti porovnania s využiteľnými maximálnymi kapacitami návštevnosti. Profesionálne hudobné telesá zapojené
do štatistického zisťovania v roku 2012 uskutočnili spolu 460 koncertov (IS HC SNORKA – 5 274 hudobných podujatí), z toho 330 koncertov na Slovensku a 130 v zahraničí. Za posledných desať rokov
ide o najnižší počet koncertov vykazovaný štatistickými jednotkami, zároveň však treba poukázať na
skutočnosť, že vývoj osciluje v priemere okolo 490 koncertov za rok. Od roku 2001 sa v rámci štatistického zisťovania zisťujú kvantitatívne údaje o repertoári, premiérach a nahrávkach hudobných telies a umeleckých súborov.
V repertoári hudobných telies a umeleckých súborov bolo v roku 2012 celkovo 330 hudobných diel, z
toho 178 z dielne slovenských autorov a 136 zahraničných autorov, čo ukazuje na nárast hranosti diel
slovenských i zahraničných autorov. Počet premiér našich i zahraničných autorov klesol a podobá sa
na hodnoty rokov 2008 a 2009. Napriek skutočnosti, že návštevnosť v roku 2012 bola na úrovni 76,4
% (k dispozícii bolo 122 619 ponúkaných miest, počet návštevníkov na vystúpeniach bol 93 622),
priemerná návštevnosť za posledných desať rokov je 88 %. Oproti rokom 2010 (6,3 milióna) a 2011
(12,9 milióna), ktoré boli hraničné z pohľadu realizovaných výdavkov, sa stabilizoval nárast výdavkov
na 12,5 milióna eur. Pozitívnym je udržanie pomerného nárastu tržieb zo vstupného, ktoré stúplo
2,7-krát oproti roku 2010, a to aj pri poklese počtu koncertov o 14 %.
Informácie získané z predmetného výkazu sú nepochybne dôležité a vypovedajú o stave a vývoji
v hudobnej oblasti, avšak sú výrazne čiastkové, najmä s ohľadom na počet spravodajských jednotiek.
Ročný výkaz o verejných hudobných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry KULT (MK
SR) 16 - 01 má za cieľ získať prehľad o aktivitách organizátorov hudobného života a o koncertnom
živote na Slovensku z aspektu jeho žánrového a územného členenia a podľa typov podujatí. Spravodajskými jednotkami sú organizácie, umelecké agentúry, nadácie, občianske združenia, mestské kultúrne strediská, obecné a mestské zastupiteľstvá, slovenské liečebné kúpele, ktoré v rámci svojej
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činnosti usporadúvajú verejné koncerty a hudobné podujatia profesionálnej hudobnej kultúry. Počet
spravodajských jednotiek je 290.
Zisťovanie žánrového rozvrstvenia v roku 2012 prinieslo nasledovné súhrnné čísla: vykazujúci organizátori usporiadali na Slovensku spolu 1 487 koncertov vážnej hudby, 166 dychovej hudby, 392 folklóru, 152 jazzu a blues, 490 rocku a popu, 116 country a folku a 694 podujatí ostatných hudobných
žánrov. V oblasti každého žánru teda ide o mierny pokles oproti minulému roku, s výnimkou mierneho nárastu hranosti vážnej hudby a „ostatných“ koncertov. Zo sumára za SRu v prvom module vyplýva, že na všetkých podujatiach bolo ponúknutých spolu 1 226 496 miest, počet návštevníkov bol 1
034 682, čo znamená oproti dvom minuloročným zisťovaniam mierny pokles oboch čísel. V roku 2012
došlo k malým posunom v pomere návštevnosti jednotlivých žánrov vyjadrenej v percentách. Rok
2012 stavia na prvé miesta vážnu hudbu, folklór a rock-pop, pričom návštevnosť podujatí vážnej hudby mierne vzrástla. Tak ako v iných prípadoch, zbieranie štatistických údajov podľa krajov je významným zdrojom údajov pre výpočet kreatívneho indexu na úrovni krajov. Z hľadiska nákladov možno
poukázať na skutočnosť, že v roku 2012 oproti roku 2005 poklesli náklady na organizáciu jedného
vystúpenia v priemere na 56,5 %.

II.2.1.3

DIVADLÁ A DIVADELNÉ FESTIVALY A PREHLIADKY

K štátnej štatistike o festivaloch a prehliadkach, tvorivých dielňach a divadelných podujatiach profesionálnych divadiel za rok 2012 boli oslovené všetky štátne divadlá, divadlá zriadené VÚC, obcami,
nezávislé divadlá, organizátori festivalov v minulých rokoch a všetci potenciálni organizátori predmetných podujatí. Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach za rok 2012 KULT (MK SR) 17
- 01 predložilo 28 spravodajských jednotiek. Na základe získaných údajov sa v roku 2012 uskutočnilo
29 festivalov a prehliadok a 36 tvorivých divadelných dielní. Jeden festival z uvedeného počtu bol
regionálneho charakteru, 4 celoslovenské a 24 festivalov malo medzinárodný charakter. Aj keď
v komentári k predmetnému zisťovaniu sa uvádza, že údaje o financovaní nie sú úplné, možno uviesť,
že náklady na organizáciu festivalov, prehliadok a tvorivých dielní za rok 2012 (podľa údajov získaných z odovzdaných výkazov) predstavujú sumu 1 476 465 eur (745 222 eur zo štátneho rozpočtu, 86
309,91 eur zo zdrojov samosprávnych krajov, 55 012 eur od miest a obcí, 279 250 eur ako granty z
domácich zdrojov, 25 848 eur dotácie zo zahraničia). Na tržbách zarobili organizátori 175 370 eur
(tržby zo vstupného boli v sume 171 738 eur). Festivalových podujatí sa zúčastnilo 7 933 slovenských
aj zahraničných aktívnych účastníkov a 81 698 návštevníkov. Z vykazovaných dát možno uviesť, že
zjavná disparita je vo vykazovaní údajov v žánri muzikál (podľa výkazov 2). Údaje však zároveň poukazujú na skutočnosť, že ani jedno podujatie nebolo realizované v žánri opereta a 2 boli realizované
v balete.
Ročný výkaz o štátnych profesionálnych divadlách za rok 2012 KULT (MK SR) 12 - 01 predložilo 26
divadiel zriadených štátom a samosprávou – VÚC a mestami. Výkaz poskytli všetky evidované štátne
divadlá a divadlá v pôsobnosti miest, obcí a VÚC na Slovensku.
Sledované divadlá vykazujú za rok 2012 celkovo 46 stálych scén (z toho 2 mimo prevádzky) s počtom
sedadiel 11 351. Podľa uvedených údajov pracovalo na Slovensku v danom roku 30 divadelných súborov, z toho 16 činoherných, 3 operné, 2 baletné, 2 tanečné, 5 bábkových súborov a 2 súbory bližšie
nešpecifikovaných žánrov (iné). Vlastnú dielňu prevádzkuje 12 divadiel. V roku 2012 ponúkli štátne a
samosprávne divadlá vo svojom repertoári 571 inscenácií, premiéru malo 126 inscenácií. Detskému
divákovi bolo určených 22 premiér. Predstavenia vykazujúcich divadiel v roku 2012 videlo 1 131 120
divákov, predstavenia hosťujúcich súborov 85 842 divákov. Pozoruhodným zisteným údajom je pomer mzdových nákladov na ženy k celkovým mzdovým nákladom. Podľa zistení ženy tvorili 49,25 %
z celkového počtu pracovníkov, avšak ich mzdové náklady podľa výkazu tvoria len 19 % z celkových
mzdových nákladov. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa komentára údaje o mzdových nákladoch v
členení osobitne u žien neuvádza SND, Bratislavské bábkové divadlo, DJP Trnava, LUDUS Bratislava,
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Spišské divadlo, Thália Košice, Romathan Košice, Jókaiho divadlo Komárno, SKD Martin a DJZ Prešov,
keďže tieto položky ich softvér nespracováva alebo ich vo svojich účtovných dokladoch zvlášť nevedú,
je uvádzanie tohto údaja veľmi nevhodné, keďže by to znamenalo, že ženy zarábajú 4-krát menej ako
muži. Výkaz samotný pritom neobsahuje žiadne upozornenie, že predmetné dáta sú nekompletné.
Celkové výnosy divadiel v roku 2012 boli 57 076 186,84 eur (z toho zo štátneho rozpočtu to bolo
26 739 730,22 eur), celkové náklady predstavovali 57 853 582,98 eur (z toho mzdové náklady predstavovali vo vykazovanom roku sumu 23 590 856,64 eur).
Ročný výkaz o neštátnych profesionálnych divadlách KULT (MK SR) 12 - 01 za rok 2012 predložilo 33
neštátnych – nezávislých divadelných subjektov zriadených inými právnickými osobami – z oslovených 40 divadiel. Sledované divadlá vykazujú za rok 2012 celkom 41 scén –divadelných priestorov
(vlastných, prenajatých alebo užívaných iným dohodnutým spôsobom) s počtom sedadiel 5 330. Podľa uvedených údajov pracovalo na Slovensku v danom roku 32 divadelných súborov, z toho 15 činoherných, 1 baletný, 3 tanečné, 6 bábkových súborov, 1 multikultúrny a 6 súborov bližšie nešpecifikovaných žánrov (iné). V roku 2012 ponúkli nezávislé divadlá vo svojom repertoári 282 inscenácií, premiéru malo 94 inscenácií. Celkovo odohrali vykazujúce divadlá 2 478 predstavení. Predstavenia vykazujúcich divadiel videlo v roku 2012 dovedna 398 175 divákov, predstavenia hosťujúcich súborov 34
628 divákov. V roku 2012 podľa vykazovaných údajov dostali nezávislé divadlá z verejných zdrojov
780 259 eur. Neuceleným údajom je údaj o počte zamestnancov, ktorých pracovalo v neštátnych
divadlách 256 (interne aj externe).

II.2.1.4

NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE A PERIODICKÁ TLAČ

Slovenská národná knižnica sa v rámci štatistického zisťovania ročným výkazom o neperiodických
publikáciách KULT (MK SR) 4 - 01 za rok 2012 obrátila na 1 657 vydavateľov (na základe podkladov
z národnej agentúry ISBN) s požiadavkou na získanie údajov o tituloch neperiodických publikácií podľa tematických skupín, o výtlačkoch neperiodických publikácií podľa tematických skupín, o neperiodických publikáciách podľa jazyka vydania a obratu vydavateľskej produkcie.
Tabuľka 27: Prehľad vydavateľov
Rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Počet vydavateľov

820

944

1155

1233

1389

1236

1520

1518

1657

Zdroj: Komentár k výkazu KULT (MK SR) 4 - 01.
Celkovo bolo do databázy Ministerstva kultúry SR – Komplexnej elektronickej štatistiky (KEŠKULT)
spracovaných 1 356 štatistických výkazov, čo predstavuje 81,83 % z celkového počtu.
Za rok 2012 bolo vydaných celkovo 10 123 titulov neperiodických publikácií, z toho 8 152 kníh a 1 971
brožúr. Z tohto počtu predstavuje prvé vydanie 8 575 titulov (6 903 kníh a 1 672 brožúr). V porovnaní
s rokom 2010 je to nárast o 3 220 titulov (46 % nárast). O 48 % narástol aj počet výtlačkov.

SPRÁVA O STAVE A POTENCIÁLI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU

Strana 155

Tabuľka 28: Prehľad vydavateľov s najväčším počtom vydaných titulov za rok 2012
Por.č. Počet titulov
1.
961
2.
436
436
3.
237
4.
226
5.
224
6.
210
7.
196
8.
189
9.
185
10.
174
11.
157
12.
150
13.
148
14.
125
15.
117
16.
111
17.
101
18.
99
19.
87
20.
80
21.
78
22.
77
23.
74
24.
73
25.
71
26.
64

Názov vydavateľstva
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča
IKAR, a.s., Bratislava
Technická univerzita v Košiciach
SLOVART, s.r.o., Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove
SPN – Mladé letá, s.r.o., Bratislava
Príroda, a.s., Bratislava
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Komenského v Bratislave
Svojtko & Co., Bratislava
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Žilinská univerzita – vydavateľstvo EDIS, Žilina
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Technická univerzita vo Zvolene
Kaligram, s.r.o., Bratislava
Štatistický úrad SR, Bratislava
MEA 2000, Nové Zámky
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava
Marenčin PT, s.r.o.
Vydavateľstvo Fragment, s.r.o., Bratislava
Univerzita P. J. Šafárika Košice
Fortuna Libri SK, Bratislava
IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava
Trnavská univerzita v Trnave

Zdroj: Komentár k výkazu KULT (MK SR) 4 - 01.
Z hľadiska tematických skupín bolo najviac titulov (2 270) vydaných v beletrii, detských kníh bolo 749.
Pôvodná tvorba predstavuje 65 % podiel (6 562). Z iných jazykov bolo preložených spolu 2 203 neperiodických publikácií. Prvýkrát vydavatelia poskytli údaj o obrate. Zaradenie uvedeného údaja do zisťovania poukazuje na potrebu zisťovania aj ekonomických údajov vo vydavateľskej oblasti.
Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo kultúry SR vedie evidenciu periodickej tlače podľa § 11 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z., štatistické údaje o periodickej tlači
pokrýva výstupmi z tejto evidencie. Evidencia neobsahuje žiadne ekonomické ukazovatele alebo ukazovatele o zamestnanosti v danom segmente.
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Tabuľka 29: Periodická tlač podľa jazyka vydania a cieľovej skupiny
Ukazovateľ
2010
Noviny a časopisy
spolu tituly
1 870
z toho v jazyku
slovenskom
1 520
maďarskom
47
nemeckom
5
rusínskom
3
ukrajinskom
2
českom
6
anglickom
63
z toho určené pre
širokú verejnosť
1 167
špecifické skupiny
703
z toho denníky
spolu tituly
11
z toho v jazyku
maďarskom
1

2011

2012

1 881

1 834

1 521
50
5
3
2
6
64

1 466
46
6
3
2
4
62

1 185
696

1 136
698

11

11

1

1

Zdroj: http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/statistika-kultury-1a8.html.
Tabuľka 30: Periodická tlač podľa periodicity vydávania a cieľovej skupiny
Ukazovateľ
2010
2011
Noviny
spolu tituly
482
585
z toho vydávané
minimálne 4-krát v týždni
11
11
1-2-krát v týždni
52
58
menej často
419
516
z toho
denníky
11
11
regionálne noviny
79
98
obecné noviny
355
427
inzertné noviny
35
32
iné noviny
2
17
z toho určené pre
širokú verejnosť
471
577
špecifické skupiny
11
8
Časopisy
spolu tituly
1 388
1 296
z toho vydávané
1-krát v týždni
44
35
2-krát v mesiaci
43
48
8-12-krát v roku
425
382
5-7-krát v roku
190
202
2-4-krát v roku
568
516
nepravidelne
118
113
z toho určené pre
širokú verejnosť
1 167
608
špecifické skupiny
703
688
Zdroj: http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/statistika-kultury-1a8.html.
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2012
579
11
57
511
11
91
423
38
16
571
8
1 255
31
41
333
204
528
118
565
690
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II.2.1.5

AUDIOVÍZIA

Zber údajov za oblasť audiovízie v SR zabezpečuje Slovenský filmový ústav na základe výkazu
o audiovízii KULT (MK SR) 4 - 01. Do štatistického zisťovania boli zaradení producenti a distributéri
audiovizuálnych diel, ako aj prevádzkovatelia kín a filmových klubov. Spravodajskými jednotkami za
oblasť audiovízie v roku 2012 bolo 412 subjektov, z ktorých súčinnosť v štatistickom zisťovaní poskytli
všetky. Zo 195 subjektov, ktoré v roku 2012 vykonávali činnosť v oblasti audiovízie, bolo 61 producentov, z ktorých 15 vykonávalo producentskú činnosť v kombinácii s distribučnou činnosťou, 13 distribučných spoločností, 121 prevádzkovateľov kín a/alebo filmových klubov.
Činnosť v oblasti audiovízie v roku 2012 nevykonávalo 103 subjektov, 10 subjektov ju prerušilo a 22
subjektov svoju činnosť v tejto oblasti ukončilo. Štatistickým zisťovaním boli formou štatistických
výkazov získavané údaje o počte vyrobených slovenských audiovizuálnych diel a nákladoch na ich
výrobu, o podieloch slovenských producentov na koprodukcii, ako aj o distribúcii audiovizuálnych
diel; osobitne boli získavané údaje o distribuovaných kinematografických dielach podľa krajiny pôvodu. Za oblasť kín a filmových klubov boli získavané údaje o návštevnosti (počte členov), cene vstupného, ako aj údaje o celkových tržbách v roku 2012. Prostredníctvom štatistického zisťovania boli
získané údaje o 251 vyrobených audiovizuálnych dielach, z ktorých bolo 15 kinematografických diel s
celkovými nákladmi na výrobu vo výške 1 772 259 eur a 236 iných dlhometrážnych, stredometrážnych a krátkometrážnych dielach s celkovými nákladmi na výrobu vo výške 1 135 027,56 eur. Za oblasť koprodukcie boli získané údaje o nákladoch na výrobu 12 kinematografických diel, ktoré boli
vyrobené v koprodukcii s Českou republikou, Nemeckom, Poľskom a USA, pričom celkové náklady
slovenskej strany na ich výrobu boli 1 165 270 eur.
V roku 2012 bolo na slovenský trh distribuovaných 5 074 audiovizuálnych diel, z ktorých 590 bolo na
Slovensku uvedených v premiére a 661 určených pre kiná. Zo zahraničnej produkcie mala z distribuovaných titulov najvyššie zastúpenie produkcia zo štátov EÚ (362 titulov), z nich najvyššie zastúpenie
mali české diela – 84. Zo štátov mimo EÚ mala najvyššie zastúpenie produkcia USA (243 titulov). Zo
slovenskej produkcie to bolo 52 titulov. V 37 filmových kluboch, ktoré zaslali údaje za rok 2012, bolo
evidovaných 3 780 členov a pri 3 272 predstaveniach si filmové diela pozrelo 76 089 návštevníkov. V
143 kinách v SR, za ktoré boli za rok 2012 získané údaje, 114 562 predstavení navštívilo 3 512 519
návštevníkov a celkové tržby týchto kín predstavovali 16 929 882,11 eur. Oblasť audiovízie vykazuje
parametre rozvíjajúceho sa odvetvia, s výnimkou požičovní. Modul 6, ktorý pôvodne vykazoval údaje
za oblasť požičovní, bol zrušený z dôvodu, že tento segment zaznamenal výrazný pokles subjektov
podnikajúcich v tejto oblasti, ako aj všeobecný úpadok. Tento vývoj je o. i. dôsledkom redistribúcie
v oblasti audiovízie, ako aj viacerých súdnych rozhodnutí vo vzťahu k výkonu kolektívnej správy práv,
ktoré spôsobili zánik tohto segmentu na trhu. Počet producentov, ako aj pôvodná audiovizuálna
tvorba mierne rastú. Výrazný pokles oproti roku 2010 zaznamenali výdavky na výrobu, pričom nastal
aj pokles verejných zdrojov, a to až o 52 %. Takmer dvojnásobne narástol počet distributérov, ako aj
počet distribuovaných titulov do kín. Počet kín klesol o 19. Cena lístka má stále stúpajúcu tendenciu,
v roku 2012 v priemere na 4,82 eur. Celkový podiel bratislavského kraja na tržbách v kinách predstavuje 36 %. Cena vstupenky vo filmovom klube stúpla na 2,51 eur. Celkové tržby filmových klubov za
dva roky stúpli o 63 %.
Údaje získané zo štatistického zisťovania v oblasti audiovízie však nie sú komplexné. Podľa Správy
o stave slovenskej audiovízie v roku 2012, MEDIA Desk Slovensko – Slovenský filmový ústav v roku
2012 vzniklo 22 dlhometrážnych filmov a nie 12, ako je uvedené v štatistike. Otázny je potom aj údaj,
ktorý hovorí o nákladoch na výrobu diel, resp. súhrnný údaj o týchto nákladoch za rok. Na porovnanie
možno uviesť, že Audiovizuálny fond prerozdelil na podporu vývoja, tvorby a produkcie slovenských
audiovizuálnych diel 4 347 488 eur z celkovej podpory 5 896 588 eur, čo predstavuje spolu 256 podporených žiadostí. Celkové výrobné náklady pre 251 diel s celkovou minutážou 4 877 minút vykazujú
náklady v hodnote 2 931 786,56 eur.
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Podľa tejto správy v roku 2012 z programu MEDIA získali slovenské subjekty finančnú podporu v celkovej výške 271 605 eur, z toho v jednotlivých schémach: Výberová podpora kinodistribúcie 19 300
eur, Podpora audiovizuálnych festivalov 45 000 eur, Automatická podpora kinodistribúcie 167 305
eur a Podpora digitalizácie európskych kín 40 000 eur.
Nepriama podpora v rámci siete Europa Cinemas pre 19 slovenských kín, ktoré sú členmi siete, bola
83 046 eur, čiže celková suma podpory za rok 2012 pre slovenské subjekty predstavovala 354 651
eur. Z kinematografického fondu Rady Európy Eurimages získal podporu vo výške 210 000 eur projekt
Klauni (CZ/LU/SK/FI, r. Viktor Tauš).
Z uvedeného vyplýva, že do oblasti audiovízie išlo v roku 2012 z verejných zdrojov (okrem zdrojov
VÚC a obcí a iných ÚOŠS) 5 896 588 eur. Zahraničná podpora predstavovala 564 651 eur. Spolu
6 461 239 eur. Vyrobené diela v roku 2012 na základe údajov získaných z KULT (MK SR) 11 - 01 mali
náklady 2 931 786,56 eur.
V roku 2012 prišlo do slovenských kín 3 436 269 divákov, čo je o 4,64 % menej než v roku 2011, ale
zodpovedá to približne priemernému medziročnému poklesu počtu divákov v kinách
Priemerná cena vstupenky však vzrástla zo 4,79 eur v roku 2011 na rekordných 5,11 eur, vďaka čomu
tržby, napriek poklesu návštevnosti, vzrástli o 1,71 %. Diváci zaplatili za vstupenky spolu 17 548 181
eur, čo je o 618 299 eur viac, ako uvádza štatistické zisťovanie (16 929 882 eur). Rozdiely, ktoré vyplývajú pri niektorých údajoch (počet kín, počet kubov) z porovnania výsledkov štatistického zisťovania a údajov uvedených v Správe o stave slovenskej audiovízie v roku 2012, vychádzajú zo skutočnosti, že do štatistického zisťovania tieto údaje uvádzajú prevádzkovatelia, zatiaľ čo v prípade Správy aj
záujmové združenia; nezrovnalosti sú aj dôsledkom rôznych interpretácií prevádzky kina/klubu. Zatiaľ
čo podľa štatistického zisťovania je 142 kín, podľa Správy o stave slovenskej audiovízie v roku 2012
bolo v prevádzke 146 kín s 217 plátnami; správny údaj na základe overenia Ministerstvom kultúry SR
by mal byť 145 kín.

II.2.1.6

ROZHLASOVÉ A TELEVÍZNE VYSIELANIE

Predmetom štatistického zisťovania prostredníctvom výkazu o vysielaní rozhlasovej programovej
služby KULT (MK SR) 7 - 01 je zber údajov o rozhlasových programových službách v SR za rok 2012. Do
štatistického zisťovania boli zaradené rozhlasové programové služby verejnoprávneho vysielateľa –
Rozhlasu a televízie Slovenska, organizačnej zložky Slovenský rozhlas a rozhlasové programové služby
držiteľov licencií na rozhlasové vysielanie. Údaje za rok 2012 poskytli všetci vysielatelia, ktorí v roku
2012 v SR prevádzkovali rozhlasovú programovú službu. Štatistickým zisťovaním sa získavajú údaje
o časovom a územnom rozsahu rozhlasového vysielania, o charaktere programovej služby a rozsahu
vysielania jednotlivých typov programov. Osobitne boli získavané údaje o vysielaní pre zahraničných
poslucháčov a o rozhlasovom vysielaní v jazykoch národnostných menšín, o osobách zabezpečujúcich
vysielanie, type prenosu signálu alebo forme vysielania rozhlasových programových služieb. V roku
2012 bolo v Slovenskej republike odvysielaných 268 843 hodín programu, čo predstavuje oproti roku
2011 pokles o 1 764 odvysielaných hodín (oproti roku 2010 však ide o nárast o 11 %).
Z celkového rozsahu rozhlasového vysielania predstavovalo vysielanie reklamy 9 914 hodín, čo bolo o
457 hodín menej ako v roku 2011 (oproti roku 2010 je to pokles o 4,5 %). Vysielanie Slovenského
rozhlasu predstavovalo z celkového rozsahu rozhlasového vysielania v roku 2012 viac ako 22,6 % (60
702 hodín, z toho 289 hodín tvorila reklama). V roku 2010 odvysielal Slovenský rozhlas 304 hodín
reklamy, trend predstavuje 5-percentný pokles vysielania reklamy za dva roky.
Vysielanie pre zahraničných poslucháčov zabezpečoval v zmysle zákona Slovenský rozhlas, a to prostredníctvom rozhlasovej programovej služby Radio Slovakia International. V roku 2012 bol celkový
časový rozsah vysielania do zahraničia 8 784 hodín programov. Vysielanie v jazykoch národnostných
menšín žijúcich na území SR takisto v roku 2012 zabezpečoval v zmysle zákona Slovenský rozhlas a
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celkovo bolo pre národnostné menšiny žijúce na území Slovenskej republiky odvysielaných 5 213
hodín programov. Medzi údajmi získavanými v štatistickom zisťovaní kultúry nie sú žiadne ekonomické ukazovatele. Od roku 2005 však stúpa priemerný počet pracovníkov, ktorý oproti roku
2010 nárastol o 9 % (oproti roku 2011 ide o pokles o 4,5 %).V roku 2012 programy jednotlivých rozhlasových programových služieb vyrábalo a ich vysielanie zabezpečovalo 984 osôb. Z celkového počtu
pracovníkov, ktorí zabezpečovali rozhlasové vysielanie, tvorili pracovníci Slovenského rozhlasu 58,8 %
(579 osôb). Signál rozhlasových programových služieb bol šírený všetkými formami prenosu
(terestriálne, satelitom, káblovými rozvodmi) a aj v digitálnej forme. Prostredníctvom internetu bolo
v roku 2012 sprístupnených 35 rozhlasových programových služieb. Stav v oblasti rozhlasového vysielania oproti roku 2011 nezaznamenal výrazné zmeny, 5 držiteľov licencie na rozhlasové vysielanie,
ktorým bola pridelená nová licencia, v roku 2012 ešte vysielať nezačali. V roku 2012 bolo celkovo 30
vysielateľov rozhlasového vysielania.
Predmetom štatistického zisťovania prostredníctvom výkazu o vysielaní televíznej programovej služby KULT (MK SR) 8 - 01 bol zber údajov o televíznych programových službách v SR za rok 2012. Do
štatistického zisťovania boli zaradené televízne programové služby vysielateľa zo zákona – Rozhlasu a
televízie Slovenska, organizačnej zložky Slovenskej televízie a televízne programové služby držiteľov
licencií na televízne vysielanie. Údaje o televíznom vysielaní za rok 2012 poskytlo všetkých 138 vysielateľov, ktorí v roku 2012 vysielali, 23 držiteľov licencie na televízne vysielanie v roku 2012 ešte vysielanie nezahájilo a 3 držitelia licencie na televízne vysielanie ukončili vysielanie. V roku 2012 bolo v SR
odvysielaných 833 476 hodín televíznych programov, čo je o 14 689 hodín viac ako v roku 2011 (818
787) a o 59 958 hodín viac ako v roku 2010 (770 750). Z uvedeného rozsahu vysielania je však 382
499 hodín textových informácií, ktoré sú zaraďované do denného vysielania lokálnych televíznych
programových služieb. Vysielanie reklamy predstavovalo 48 382 hodín (telenákup – 22 053 hodín).
Slovenská televízia odvysielala v roku 2012 celkovo 16 251 hodín programov, z ktorých 103 hodín
predstavovalo vysielanie reklamy a 344 hodín vysielanie telenákupu. Pokles vysielania reklamy za dva
roky predstavuje 3 % pokles, pričom paradoxne počet hodín reklamy Slovenskej televízie stúpol o 5
hodín, o 148 hodín však klesol počet hodín telenákupu. Národnostné vysielanie v roku 2012 zabezpečovala v zmysle zákona Slovenská televízia, v jazyku národnostnej menšiny vysielalo aj 17 držiteľov
licencie na televízne vysielanie. Spolu bolo v roku 2012 odvysielaných 20 366 hodín programov v jazykoch národnostných menšín. Programy jednotlivých televíznych programových služieb tvorilo a
vyrábalo v roku 2012 v SR 2 526 osôb, z ktorých bolo 929 žien. Z uvedeného počtu osôb program
Slovenskej televízie tvorilo a vyrábalo 788 osôb, z nich bolo 299 žien. Signál televíznych programových
služieb bol šírený všetkými formami prenosu (terestriálne, satelitom, prostredníctvom káblových rozvodov). V roku 2012 bolo v digitálnej forme vysielaných 117 a prostredníctvom internetu bolo sprístupnených 50 televíznych programových služieb. Oproti roku 2011 vzrástol počet prevádzkovaných televíznych programov a vzrástol aj počet udelených licencií na digitálne televízne vysielanie. Počet prevádzkovaných televíznych programových služieb sa oproti roku 2011 zvýšil o 8 (zo 129 na 138), z držiteľov
licencií na digitálne televízne vysielanie však v roku 2012 nezačalo vysielať 23, čo je oproti roku 2011
nárast o 8. V roku 2010 vysielalo 120 vysielateľov televíznej programovej služby. Ani v oblasti televízneho vysielania nie sú predmetom štatistického zisťovania žiadne ekonomické údaje.

II.2.1.7

KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ

Spravodajskými jednotkami pre ročné štatistické zisťovanie o kultúrno-osvetovej činnosti za rok 2012
boli obce a mestá SR, regionálne osvetové strediská a vybrané kultúrne inštitúcie. Z celkového počtu
2 970 spravodajských jednotiek ročný štatistický výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti KULT (MK SR) 3 01 odovzdalo 2 370 (79,8 %). Počet kultúrno-osvetových zariadení oproti minulému roku stúpol o 477
na 3 312, z toho počet kultúrno-osvetových zariadení s právnou formou o 544 na 1 066. Tento výrazný nárast bol zapríčinený zmenou metodiky, keď boli tento rok do výkazníctva zaradené aj všetky
miestne odbory Matice slovenskej. Pokračoval dlhodobý trend poklesu počtu kultúrnych pracovní-
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kov, keď i v tomto roku ich počet opäť klesol o 131,91 na 2 296. Oproti roku 2010 ide o pokles o 27 %.
Celkový počet uskutočnených kultúrno-osvetových aktivít oproti roku 2010 stúpol o 8 619. V roku
2012 bolo vykazovaných 5 387 podujatí, čo predstavuje pokles o 53 % oproti roku 2010 (11 440).
Napriek tejto skutočnosti sa na aktivitách zúčastnil v roku 2012 takmer rovnaký počet účastníkov ako
v roku 2010 a návštevnosť vrátane zahraničnej stúpla o 21 %. S výnimkou finančných príspevkov z
kapitoly ústredných orgánov štátnej správy, ktoré oproti roku 2011 klesli o 743 839,71 eur na 6 540
833,22 eur, rástli finančné príspevky na kultúrnu činnosť z VÚC a z rozpočtu obcí. Narástli tiež tržby za
predaj o 228 355,11 eur oproti roku 2011; oproti roku 2010 to však predstavuje podľa štatistického
zisťovania nárast o 1 473 453 eur. V priamych nákladoch na kultúrnu činnosť prišlo ku korekcii výrazného nárastu v minulom roku, keď klesli o 7 388 116,73 eur na 26 375 003 eur a vrátili sa tak na úroveň z predchádzajúcich rokov. Potvrdil sa trend zvyšovania počtu kolektívov záujmovo-umeleckej
činnosti vo všetkých vekových kategóriách, rovnako narástol počet členov kolektívov, ako aj počet
jednotlivcov venujúcich sa záujmovo-umeleckej činnosti na 10 369; rast je zaznamenaný aj v oblasti
mimoumeleckej činnosti.

II.2.1.8

KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A KULTÚRA
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA

Ministerstvo kultúry SR vykonalo v roku 2013 prvýkrát samostatné ročné štatistické zisťovanie za
účelom získania informácií o subjektoch, aktivitách a financovaní kultúry znevýhodnených skupín
obyvateľstva v SR za rok 2012. Samostatné zisťovanie údajov o kultúre národnostných menšín sa
nerealizovalo, v jednotlivých oblastiach (vysielanie, vydavateľská činnosť) sa pritom sledujú vybrané
naturálne dáta aj za oblasť národnostných menšín. Súhrnný počet štatistických jednotiek spolu s
knižnicami bol 180. Spolu bolo zrealizovaných 770 projektov, ktorých financovanie predstavuje sumu
568 350 eur. Najväčší podiel malo financovanie z dotačného systému MK SR 213 089 eur, zo zahraničia 19 020 eur. Podľa údajov získaných zo štatistík dotačného systému MK SR
(https://registerkultury.gov.sk/granty2012/zobraz_ziadosti.php) bolo v roku 2012 poskytnutých pre
projekty znevýhodnených skupín obyvateľstva (v podprograme Živá kultúra, Periodická tlač aj Neperiodická tlač) spolu 336 800 eur. Problematika národnostných menšín vrátane financovania bolo presunutá na Úrad vlády SR, kde je realizovaný dotačný program Kultúra národnostný menšín.
Tabuľka 31: Vývoj plánovaných finančných príspevkov z grantových programov na kultúru národnostných menšín
Rozpočtový rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Výška finančných prostriedkov na DP KNM (v EUR)
2 655 514
2 655 514
2 655 514
5 277 833
2 655 514
3 332 669
3 485 362
2 632 669
4 000 000
4 500 000

Zdroj: Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012.
Podľa Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012 vydanej Úradom
vlády SR v roku 2012 bolo spolu poskytnutých na kultúru národnostných menšín z grantového programu úradu vlády 4 111 110 eur.
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II.2.1.9

SÚHRNNÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

Ministerstvo kultúry SR realizuje zber štatistických dát v oblasti kultúry prostredníctvom sedemnástich ročných výkazov. Predmetom KULT (MK SR) 15 - 01 je zisťovanie o cirkvách a náboženských spoločnostiach, ktoré nie je predmetom skúmania v súlade s touto analýzou; v súhrnných údajoch nie sú
výsledky z tohto zisťovania zahrnuté. Podľa zverejnených údajov počet spravodajských jednotiek,
ktoré predložili ročný výkaz, je 7 264. Adresár spravodajských jednotiek sa každoročne aktualizuje
a vyraďujú sa subjekty, ktoré prestali vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zisťovania. Množina
spravodajských jednotiek je rôznorodá, od rozpočtových a príspevkových organizácií cez podnikateľské subjekty, občianske združenia a ďalšie formy NGO, obce či živnostníkov. Zo zverejnených dát je
však ťažko určiť, aký podiel má ktorá skupina alebo aký je podiel duplicity v spravodajských jednotkách, keďže neexistuje jednotný adresár spravodajských jednotiek v oblasti kultúry. Napriek tomu
skupina spravodajských jednotiek je pre poznanie oblasti kultúry a súvisiacich vzťahov významná
a mala by byť základom aj pre zisťovanie štatistických dát pre účely kreatívneho priemyslu.
Z pohľadu posúdenia regionálneho zastúpenia možno uviesť, že časť výkazov zbiera vybrané dáta
štruktúrovane, podľa jednotlivých krajov, avšak za celú oblasť kultúry nie sú tieto dáta porovnateľné
na regionálnej úrovni.
Štruktúra dát zbieraných štatistickým zisťovaním je rôznorodá, od naturálnych údajov cez údaje
o zamestnanosti až po zber dát o výdavkoch/nákladoch na činnosť a príjmoch vrátane zdrojov finančných prostriedkov. Uvedené je sčasti dôsledkom rôznorodosti skupín, ktoré sú spravodajskými jednotkami. Tieto údaje sú však medzi sebou ťažko porovnateľné.
Čiastočne porovnateľnými údajmi sú evidenčné počty zamestnancov. Vzhľadom na zákonné povinnosti súvisiace s vedením tejto agendy u jednotlivých spravodajských jednotiek (5 059) možno uviesť,
že ide o dôveryhodný zdroj údajov s relevantnou výpovednou hodnotou. Dáta sú získané v 11 zo 16
sledovaných oblastí; chýbajú informácie za oblasť audiovízie, neperiodických publikácií a verejných
podujatí. Zároveň treba poukázať na to, že okrem výkazu o galériách chýbajú dáta za oblasť výtvarného umenia. Vykazovaný počet všetkých zamestnancov/pracovníkov vrátane uvádzaných zamestnancov v obdobných pracovnoprávnych vzťahoch je 16 352, z tohto počtu tvorí 57 % odborných zamestnancov (9 398) a 56,29 % z celkového počtu sú ženy (9 205), za oblasť pamiatkového fondu,
osvetovej činnosti, hudobných telies, galérií, múzeí, knižníc, divadla, astronomických pracovísk
a vysielania.
V uvedenej skupine sa nenachádzajú tzv. účastníci jednotlivých aktivít vrátane autorov a výkonných
umelcov, pokiaľ nie sú v zamestnaneckom pomere. Mzdové náklady na skupinu 12 841 zamestnancov (okrem rozhlasového a televízneho vysielania) sú 87 430 965 eur, čo predstavuje priemernú mesačnú cenu práce 567 eur na osobu.
Podľa Štatistického úradu SR priemerná mesačná nominálna mzda v hospodárstve v roku 2012 dosiahla 805 eur. Podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 za rok 2012
v oblasti Umenie, zábava a rekreácia bola priemerná mzda 633 eur, nižšia mzda bola už len v oblasti
Upratovacie služby, Stavebníctvo a Poľnohospodárstvo. Pre porovnanie za oblasť Informácie
a komunikácie to bola suma 1 637 eur.
Celkovo, aj s nákladmi na autorské honoráre, ktoré predstavovali sumu 9 967 096 eur (vykazované pri
divadelných festivaloch, verejných podujatiach v oblasti profesionálnej kultúry, štátnych divadlách
a hudobných telesách), predstavovali náklady vynaložené na ľudské zdroje 97 398 061 eur.
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Tabuľka 32: Základné údaje o zamestnancoch KULT 2012
Priemerný evidenčný počet
zamestnancov
Pamiatkové úrady
Múzeá
Galérie
Astronomické zariadenia
Knižnice

z toho
odborní zamestnanci

%

303
1928
442

76
1007
204

25% 49
52% 1189
46% 280

16,17%
61,67%
63,35%

116
2460

76
1953

66% 49
79% 2130

42,24%
86,59%

ženy

%

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 2013.
Celkový počet vykazovaných návštevníkov je 20 685 959, z nich bolo 1 804 403 neplatiacich návštevníkov. Tržby zo vstupného predstavujú pritom príjem 15 343 351 eur. Nie sú však známe údaje
z tržieb zo vstupného pri podujatiach v rámci kultúrno-osvetovej činnosti, ktorá vykazuje 1 894 805
návštevníkov, v knižniciach, ktoré vykazujú 6 978 860 návštevníkov, v neštátnych divadlách, ktoré
vykazujú počet návštevníkov 443 175, ako ani za oblasť audiovízie. Podľa Správy o stave slovenskej
audiovízie v roku 2012 boli tržby v kinách vo výške 17 548 181 eur. Spolu tak tržby predstavovali
32 891 532 eur, čo predstavuje v roku 2012 per capita výdavok 6 eur.46 Podľa Štatistického úradu SR
v roku 2012 pritom výdavky na rekreáciu a kultúru predstavovali 22,38 eur. Údaje sú vypočítané z
výsledkov výberového Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC 2005 –
2011). Zisťovanie je realizované v zmysle nariadenia č. 1177/2003 Európskeho parlamentu a Rady EÚ
a doplňujúceho nariadenia 1553/2005 v súvislosti s pristúpením nových členských štátov do EÚ dňa
1. mája 2004. Eurostat odporučil pre SR (v prípade prierezovej zložky) minimálnu efektívnu veľkosť
vzorky 4 250 domácností (za rok 2011 bolo zisťovanie realizované na 5 200 domácnostiach).

Tabuľka 33: Základné údaje o návštevníkoch KULT 2012
Štatistické zisťovanie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Značka
KULT 1 - 01
KULT 2 - 01
KULT 3 - 01
KULT 4 - 01
KULT 5 - 01
KULT 6 - 01
KULT 7 - 01
KULT 8 - 01
KULT 9 - 01
KULT 10 - 01
46

Názov
Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu
Ročný výkaz o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva
Ročný výkaz o kultúrnoosvetovej činnosti
Ročný výkaz o neperiodických publikáciách
Ročný výkaz o hudobnom telese a
umeleckom súbore
Ročný výkaz o galérii
Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej
programovej služby
Ročný výkaz o vysielaní televíznej
programovej služby
Ročný výkaz o múzeu
Ročný výkaz o knižnici

Neplatiaci
Počet návštevníkov návštevníci

1 894 805

454 256
537 869

4 333 348
6 978 860

175 050

1 522 091

K 31. decembru 2012 mala Slovenská republika 5 410 836 obyvateľov. Zdroj Štatistický úrad Slovenskej republiky.

SPRÁVA O STAVE A POTENCIÁLI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU

Strana 163

KULT 11 - 01
KULT 12 - 01

KULT 14 - 01
KULT 15 - 01

KULT 16 - 01
KULT 17 - 01
SPOLU

Ročný výkaz o audiovízii
Ročný výkaz
o profesionálnom divadle
Ročný výkaz
o astronomickom zariadení
a pracovisku
Ročný výkaz o cirkvi
a náboženskej spoločnosti
Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry
Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach

3 507 976
1 660 137

202 328

107 262

1 034 682
81 698
20 685 959

1 804 403

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 2013.
Celkové výdavky na činnosť, ktoré vykázali spravodajské jednotky, predstavujú sumu 216 791 482
eur. Vykázané kapitálové výdavky predstavujú 32 980 699 eur, čo predstavuje oproti bežnej spotrebe
podiel 15 %. Otázne je, či tento podiel je spôsobilý zabezpečiť do budúcna dostatočný rast potenciálu predmetných oblastí.

Tabuľka 34: Základné údaje o výdavkoch KULT 2012
KULT 12 - 01
KULT 14 - 01
KULT 15 - 01
KULT 16 - 01
KULT 17 - 01

Ročný výkaz o profesionálnom divadle
Ročný výkaz o astronomickom zariadení
a pracovisku
Ročný výkaz o cirkvi
a náboženskej spoločnosti
Ročný výkaz o verejných podujatiach v
oblasti profesionálnej hudobnej kultúry
Ročný výkaz o divadelných festivaloch
a prehliadkach

9 362 826,66

57 853 582,98

223 491,00

2 314 182,00

18 894 301,49

32 980 699,07
Kapitálové výdavky

1 476 464,91
32 980 699,07
Výdavky na činnosť

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 2013.
Celkové príjmy (resp. aj investované prostriedky) predstavujú 215 150 766 eur. Z toho podiel výdavkov zo štátneho rozpočtu je 49 % (105 238 719 eur), podiel zo zdrojov VÚC je 21 % (45 755 328 eur),
podiel z rozpočtov obcí je 25 % (53 552 407 eur). Celková suma z verejných zdrojov (okrem oblasti
audiovízie) predstavuje 204 594 127 eur. Celkové vykazované príjmy z iných ako verejných zdrojov sú
14 708 881 eur. Tržby predstavujú sumu 38 452 013 eur (okrem audiovízie), čo predstavuje 18 %
z celkových príjmov. Celkové vykázané zdroje zo zahraničia (okrem audiovízie) predstavujú 1 063 203
eur, čo predstavuje 0,5 % podiel na financovaní kultúry na Slovensku.
Základné údaje o výnosoch na základe zisťovania Ministerstva kultúry SR KULT (MK SR) 2012 zhŕňa
tabuľka, ktorú sme pre jej rozsah zaradili do prílohy.
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II.2.2 ZÁVEREČNÁ SPRÁVA
ESSNET – KULTÚRA
Európska únia chápe kultúru ako významnú hnaciu silu rastu a zamestnanosti, ktorá prispieva k sociálnej súdržnosti a blahobytu, ale je aj kľúčovým zdrojom tvorivosti a inovácie. Existujúce štatistické
dáta však neposkytovali dostatočne štruktúrovaný pohľad, ktorý by bol jednotný vo všetkých členských štátoch a umožňoval hĺbkové porovnávanie. S cieľom napraviť tento nedostatok bola zriadená
v septembri 2009 pracovná skupina „ESSnet – kultúra“, pozostávajúca z niekoľkých organizácií, ktoré
sú súčasťou Európskeho štatistického systému. Snahou bolo vytvorenie spoločných metodík, na základe ktorých by bolo možné vytváranie porovnateľných štatistických údajov. Správa mala rozpracovať štyri oblasti:
i.

rámec kultúrnych štatistík a definície

ii.

verejné financovanie a súkromné výdavky na kultúru

iii.

kultúrny priemysel a zamestnanosť v kultúre

iv.

kultúrne praktiky a sociálne aspekty.

Záverečná správa ESSnet – kultúra (ďalej len ESSnet – kultúra) bola zverejnená v októbri 2012.
Pozostáva zo štyroch kapitol:
TF1 – rámec a definície
TF2 – financovania a výdavky
TF3 – kultúrny priemysel
TF4 – účasť a sociálne aspekty.
ESSnet – kultúra navrhuje aktualizáciu kultúrnych štatistík, a to v rámci desiatich kultúrnych oblastí
prostredníctvom šiestich kultúrnych funkcií.
Tabuľka 35: Návrh aktualizácie kultúrnych štatistík
10 oblastí
Kultúrne dedičstvo
Archívy
Knižnice
Knihy a tlač
Výtvarné umenie
Scénické umenie
Audiovízia a multimédiá
Architektúra
Reklama
Umelecké remeslá

6 funkcií
Tvorba
Výroba/vydavateľstvo
Šírenie/obchod
Prezervácia
Vzdelávanie
Regulácia/riadenie

Zdroj: Záverečná správa ESSnet – kultúra, 2011.
Európsky štatistický rámec rozlišuje desať kultúrnych oblastí: kultúrne dedičstvo, archívy, knižnice,
knihy a vydavateľstvo, výtvarné umenie, scénické umenie, audiovízia a multimédiá (zahŕňajúc film,
rozhlas, TV, video, hudobné vydavateľstvo, multimediálne diela, počítačové hry), architektúra, reklama a umelecké remeslá.
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Európsky štatistický rámec rozlišuje šesť funkcií v kultúre: tvorba, výroba/vydavateľstvo, šírenie/obchod, prezervácia, vzdelávanie a regulácia/riadenie.
Z pôvodne navrhovaného rámca ESSnet – kultúra navrhuje vyňať niektoré aktivity s ohľadom na definovanie kultúrnej aktivity vo vzťahu k umeleckým a kultúrnym prejavom, a to softvér alebo softvérové aplikácie, telekomunikácie, voľnočasové aktivity (hry, zábavné aktivity, hazardné hry atď.) a cestovný ruch, prírodné rezervácie, zoologické záhrady alebo botanické záhrady, výrobu ozdobných výrobkov (keramika, šperky atď.).
Skupinu TF3 koordinovalo Estónsko, jej cieľom bolo pripraviť odporúčania pre základný súbor dát
o kultúrnom/kreatívnom priemysle vrátane údajov o zamestnanosti v kultúre. TF3 vzala do úvahy pri
formovaní svojich odporúčaní všetky relevantné praktické skúsenosti s meraním kultúrneho/kreatívneho priemyslu v európskych krajinách.
Úlohou TF3 bolo definovať spoločnú podmnožinu konceptu „kultúrny priemysel“, ktorý je používaný
vo Francúzsku, Švédsku, v Taliansku atď., a konceptu „kreatívny priemysel“, ktorý je napr. v Rakúsku,
vo Veľkej Británii, a to najmä v nadväznosti na podmienky Zelenej knihy o uvoľňovaní potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Tabuľka 36: Zhrnutie národných prístupov ku kreatívnym a kultúrnym priemyslom

Prístup „Kreatívny
priemysel“

Prístup „Priemysel na
báze ochranných známok“

Prístup „Ekonomika na
báze zákazníckej skúsenosti“

Rakúsko

Dánsko (2006)

Švédsko (2004)

Flámska komunita –
Belgicko
Dánsko (2000)
Estónsko
Litva
Lotyšsko (2005)
Švédsko (2002)
Rumunsko
Bulharsko
Veľká Británia

Fínsko

Dánsko (2003)

Maďarsko
Lotyšsko (2005)
Nórsko

„Sektorový“ prístup na
základe definície kultúrneho priemyslu alebo špecifických štúdií
sektora
Francúzska komunita
– Belgicko
Francúzsko
Írsko
Luxembursko
Poľsko
Portugalsko
Slovenská republika
Španielsko

Zdroj: Záverečná správa ESSnet – kultúra, 2011, s. 133.

Skupina TF3 sa zhodla, že funkcia tvorivosti nesmie byť zamieňaná s pojmom tvorivý v zmysle tvorivého priemyslu (kreatívneho odvetvia). Pojem kreatívnych odvetví je neurčitým pojmom z viacerých
hľadísk vrátane akademického či lexikálneho. Oblasti v kultúrnych a kreatívnych odvetviach (Cultural
and Creative Industries (CCIs)) zahŕňajú od výtvarného umenia až po segment telekomunikácií
či softvér, pričom táto šírka neumožňuje porovnateľnosť a zároveň mieša kultúrne aktivity s čisto
priemyselnými činnosťami bez akéhokoľvek kultúrneho základu. Z uvedeného vyplynulo, že ESSnet –
kultúra používa všeobecné pojmy pre mapovanie štatistického rámca kultúry: kultúrne činnosti, ekonomické aktivity v zmysle ekonomických a štatistických pojmov z oblasti kultúry a kultúrnych odvetví.
Kultúrne aktivity, ktoré patria do kultúrneho a kreatívneho priemyslu, sú tie, ktoré sú vo všetkých
svojich aktivitách založené na kultúrnych hodnotách a/alebo umeleckom vyjadrovaní sa. Kultúrne
aktivity zahŕňajú trhovo aj netrhovo orientované činnosti, s alebo bez komerčného významu, posky-
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tované akýmkoľvek subjektom na akejkoľvek úrovni štruktúry poskytovateľov/vykonávateľov kultúrnych aktivít (jednotlivci, organizácie, firmy, skupiny, amatéri alebo profesionáli). V dôsledku toho
ESSnet – kultúra navrhuje, aby v definícii KKP (kultúrny a kreatívny priemysel) boli zahrnuté do rámca
kultúrnych štatistík len porovnateľne popísané odvetvia.
Na sledovanie zamestnanosti v kultúre TF3 použila už navrhnutú štruktúru, ktorá definuje zamestnanie v kultúre ako „všetci ľudia, ktorí vykonávajú umeleckú profesiu alebo pracujú v hospodárskom
subjekte z kultúrneho sektora“. TF3 sa zamerala na nájdenie spoločného výkladu „kultúrnych povolaní“ na základe Medzinárodnej klasifikácie zamestnaní (ISCO-08). Bol spracovaný zoznam takýchto
povolaní na úroveň 4 a 3 (pre obmedzené použitie). ISCO klasifikácia neumožňuje rozlišovať všetky
kultúrne povolania na 4-miestnej úrovni. Jednou z najkomplikovanejšíh úloh tejto správy bolo spracovanie návrhu príslušných ukazovateľov (indikátorov) a ich presný popis (Záverečná správa ESSnet –
kultúra; napr. s. 182). Spracovaný zoznam kľúčových ukazovateľov sa vzťahuje na podnikanie, zamestnanie, dovoz a vývoz tovaru kultúrneho charakteru, rovnako ako informačné a komunikačné
technológie v kultúrnom sektore.
K téme kreatívneho priemyslu boli prijaté tri odporúčania, ktoré sa týkajú štruktúry a úrovne zberu
štatistických dát.
ESSnet – kultúra odporúča:
-

lepšie pokrytie kultúry v prieskume obchodnej štatistiky (SBS)47 na štyri číslice, najmä v zmysle pokrytia divízie 90 a 91 NACE Rev.2 („Tvorivé, umelecké
a zábavné činnosti“ a „Knižnice, archívy, múzeá“)

-

podrobnejšiu úroveň klasifikácie (NACE ISCO) v harmonizovanom prieskume, výberové zisťovanie pracovných síl (LFS)48 na tri úrovne pre NACE 08 a na štyri úrovne pre ISCO-08

-

aby Eurostat technicky posúdil zmeny v matrici zamestnanosti, aby bolo možné zabezpečiť
priebežnú aktualizáciu údajov o zamestnanosti v kultúre v Európe.

Záverečná správa ESSnet – kultúra predstavuje komplexný prehľad o problematike štatistiky kultúry
a kreatívneho priemyslu, ako aj o význame a nevyhnutnosti údajov a informácií, ktoré sa v kultúre
zbierajú alebo by sa mali zbierať, keďže predstavujú takú výpovednú úroveň o stave a vplyve na spoločnosť, že sú spôsobilé byť podkladom pre štátnosprávne riadenie. Okrem odporúčaní týkajúcich sa
nomenklatúr a konkrétnych štatistických systémov obsahuje záverečná správa aj analýzu stavu
a referáty odborníkov z danej oblasti, od monitoringu cez príklady v jednotlivých krajinách až po multiplikačné efekty. Z príspevku ohľadom satelitného účtu v kultúre v Španielsku a Fínsku (Záverečná
správa ESSnet – kultúra, od. s. 351) a aj s ohľadom na skúsenosti v Českej republike možno uviesť, že
projekt satelitného účtu by bolo vhodné realizovať aj v slovenských podmienkach.
Štatistický úrad SR bude musieť v záujme zabezpečenia porovnateľných údajov za oblasť kultúry
a kreatívneho priemyslu prijať odporúčania vyplývajúce zo Záverečnej správy ESSnet – kultúra, resp.
odporúčania prijaté na základe tejto záverečnej správy na úrovni EÚ, a vytvoriť v spolupráci
s Ministerstvom kultúry SR novú metodiku zbierania a triedenia dát, ako aj novú a jednotnú skupinu
štatistických jednotiek vrátane zbierania ekonomických údajov.
Vzhľadom na zloženie slovenského priemyslu a novo navrhnutú metodiku európskeho štatistického
rámca v oblasti kultúry, ktorá je oklieštená o sektory softvéru a softvérových aplikácií, telekomunikácie, voľnočasové aktivity (hry, zábavné aktivity, hazardné hry atď.) a cestovný ruch, prírodné rezervácie, zoologické záhrady alebo botanické záhrady, výrobu ozdobných výrobkov (keramika, šperky
atď.), však bude vhodné vytvoriť dvojúrovňovú metodiku, a to vrátane týchto vylúčených oblastí,
47
48

Structural Business Statistics.
Labour Force Survey.
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ktoré tvoria významný podiel na slovenských inováciách.

Schéma 5: Návrh satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky

II.2.3 ODPORÚČANIA K ŠTATISTIKE
Štatistické zisťovanie Ministerstva kultúry SR by malo prejsť hĺbkovým auditom, ktorého cieľom by
malo byť určenie:
I.

údajov, ktoré je nevyhnutné zbierať prostredníctvom štatistického zisťovania, a tých, ktoré sa
nachádzajú už v iných systémoch zbierania dát alebo by mali byť zbierané mimo štatistického
zisťovania

II.

jednotnej metodiky a skupín zbieraných údajov pre všetky oblasti, ktoré budú vzájomne porovnateľné a budú môcť vytvárať aj agregované dáta za oblasť kultúry

III.

skupín spravodajských jednotiek vrátane systému vytvárania jednotnej databázy a údajov,
ktoré budú vypovedať o štruktúre spravodajských jednotiek (napr. právna forma, veľkosť
podniku)

IV.

operatívnejších podmienok na zber údajov, a to z údajov vytváraných priebežne a úplnou
elektronizáciou celého systému.

Okrem špecifikácie skupiny spravodajských jednotiek tak bude nevyhnutné rozdeliť zbierané údaje na
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naturálne údaje, údaje o zamestnanosti a ekonomické ukazovatele. Nevyhnutné bude zaradiť do
metodiky zber údajov, ktorý umožní vytvoriť regionálnu mapu kultúry a kreatívneho priemyslu. Tiež
nevyhnutným aspektom bude zber údajov najmä vo vzťahu k exportu kultúry a produktov kreatívneho priemyslu.
Všeobecne k metodike štatistického zisťovania na účely vzájomného využitia údajov, možno uviesť,
že by bolo vhodné, ak by sa predmetné výkazy zjednotili v údajoch o personálnom zabezpečení z
pohľadu postavenia spravodajskej jednotky, štruktúry zamestnancov minimálne z pohľadu povahy/druhu pracovnoprávneho vzťahu, príp. štátnej služby, podielu mužov a žien a veku, a to tak, aby
bolo možné získavať aj súhrnné dáta. V prípade verejných inštitúcií môžu byť tieto dáta podrobnejšie,
avšak štruktúra by mala byť porovnateľná s údajmi zo súkromného sektora.
Audit by mal byť realizovaný s cieľom vytvorenia satelitného účtu pre kultúru a kreatívny priemysel (s
dôrazom na širší okruh kreatívneho priemyslu) na úrovni zberu dát a štatistických údajov. Takýto účet
môže pomôcť vyčísliť efektívnosť hospodárenia v jednotlivých oblastiach, objem a rozsah finančných
a pracovných zdrojov v tomto sektore, zamestnanosť, výšku miezd atď., čím sa získa štruktúrovaný
súbor finančných ukazovateľov, ktoré ukážu význam kultúry a kreatívneho priemyslu v ekonomike.
Takýto účet v súčasnosti používajú napr. v Španielsku, Fínsku alebo Českej republike a je významným
nástrojom pri rozhodovaní nielen na regionálnej úrovni (viď príklad z Českej republiky:
http://www.nipos-mk.cz/?cat=424).

II.3

VÝZNAM DUŠEVNÉHO
VLASTNÍCTVA PRE ROZVOJ
KREATÍVNEHO PRIEMYSLU

Legislatívny rámec duševného vlastníctva zohráva v súčasnosti čoraz dôležitejšiu úlohu v oblasti podpory rastu a inovácií. Výrazný vplyv práv duševného vlastníctva na ekonomické aktivity a celkovú
zamestnanosť v Európskej únii vrátane SR potvrdila aj Štúdia o vplyve práv duševného vlastníctva na
ekonomiku EÚ.49 Jej kľúčovým zistením je, že takmer 39 % ekonomickej aktivity EÚ v hodnote približne 4,7 trilióna eur ročne je generovaných prostredníctvom priemyselných odvetví sústredených na
práva duševného vlastníctva. Potreba reflektovať technologické a spoločenské zmeny spôsobené
rozvojom digitálneho prostredia sa prejavuje predovšetkým v oblasti autorských práv. Na riešenie
súčasných výziev pre malé a stredné podniky v oblasti kreatívneho priemyslu je potrebný komplexný
prístup pozostávajúci z legislatívnych opatrení, podporných aktivít nelegislatívneho charakteru
a inštitucionálna podpora v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva.

II.3.1 AUTORSKÉ PRÁVO
Väčšina tvorivej a ekonomickej činnosti kreatívneho priemyslu je úzko spojená s úpravou osobnostných a majetkových práv autorov. Podmienky ich využívania sú zakotvené v zákone č. 618/2003 Z. z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších
predpisov. Z tohto dôvodu má úprava obsiahnutá v autorskom zákone dopad na základy a podmienky
fungovania kreatívneho priemyslu.
49

„Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union“,
spoločný projekt Európskeho patentového úradu a Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, september 2013.

SPRÁVA O STAVE A POTENCIÁLI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU

Strana 169

II.3.1.1

VÝZNAM OSTATNEJ NOVELIZÁCIE AUTORSKOPRÁVNEJ OCHRANY

Odhliadnuc od novely autorského zákona v roku 2012, ktorá fakticky priniesla iba novelu jediného
ustanovenia, pozitívnu zmenu priniesla aktuálna novela, ktorá nadobudla účinnosť 1. novembra
2013. Dôvodom realizovanej novelizácie autorského zákona bola aj potreba odstránenia doterajších
aplikačných problémov súvisiacich s oneskorenou reakciou slovenského autorského práva na technologické zmeny spôsobené digitalizáciou. Novela autorského práva, ktorá zasiahne široké spektrum
odvetví kreatívneho priemyslu, prinesie okrem zmien podmienených transpozíciou európskych
smerníc50 zmiernenie regulácie zmluvného autorského práva.
Dôsledkom transpozície európskych smerníc je predĺženie ochrany práv výkonného umelca, ak bol
umelecký výkon zaznamenaný na zvukový záznam, na sedemdesiat rokov (z pôvodných päťdesiat
rokov) od vydania alebo od prvého verejného prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu. Účelom predĺženia lehoty ochrany práv výkonných umelcov je chrániť ich výkony počas celej dĺžky ich
života, so zreteľom na skutočnosť, že výkonní umelci vo všeobecnosti začínajú kariéru v mladosti
a predchádzajúca lehota ochrany päťdesiat rokov, uplatniteľná na záznam výkonov, často nechránila
ich výkony počas celej dĺžky ich života. Zároveň sa tiež predlžuje lehota ochrany práv výrobcov zvukových záznamov na sedemdesiat rokov (z pôvodných päťdesiat rokov) od prvého vydania, resp. verejného prenosu zvukového záznamu. S predĺžením lehoty ochrany sa zavádza nový inštitút v oblasti
renumerácie výkonných umelcov v podobe „práva na dodatočnú odmenu“. Ide o povinne kolektívne
spravované právo, ktoré zaručuje výkonným umelcom dodatočnú odmenu vo výške 20 % z celkových
príjmov výrobcu zvukového záznamu umeleckého výkonu, získaných za použitie tohto záznamu.51
Základným krokom k prehĺbeniu autonómie vôle zmluvných strán je zrušenie povinnej písomnej formy v prípade nevýhradných licenčných zmlúv. Pre výhradné licenčné zmluvy, hromadné licenčné
zmluvy a kolektívne licenčné zmluvy však naďalej zostáva zachovaná obligatórna písomná forma.
Udeľovanie súhlasu na použitie diela v prostredí internetu, keď pri kontraktácii sú zapájané rôzne
právnou úpravou nepredvídané technologické prvky,52 bude vďaka novej úprave autorského zákona
efektívnejšie a transparentnejšie. K posilneniu právnej istoty pri šírení diel prostredníctvom internetu
prispieva novo zavedený koncept ponuky licencie smerujúci voči neurčitým osobám a prijatia tejto
ponuky konkludentným konaním, z ktorého možno vyvodiť súhlas s podmienkami licencie aj bez výslovného vyrozumenia navrhovateľa. Licencia udelená týmto zmluvným mechanizmom však môže
byť v konečnom dôsledku len nevýhradná a bezodplatná.
Prijaté zmeny zohľadňujú špecifické spôsoby uzatvárania zmlúv v on-line prostredí53. Odstránenie
povinnej písomnosti nevýhradnej licenčnej zmluvy a nový koncept návrhu zmluvy a jej prijatia umožňujú okrem iného zavedenie verejných licencií ako Creative Commons alebo licencií pre slobodný
softvér (GNU GPL, Linux, Mozilla, Firefox, Wordpress atď.) aj v slovenskom prostredí. Predovšetkým
vo vzťahu k firmám orientujúcim svoje podnikanie na digitálny trh je fungujúci on-line trh s licenciami
kľúčový pre zabezpečenie dodávky širokého spektra legálneho obsahu spotrebiteľom prostredníctvom transparentného licencovania. V dôsledku eliminácie doterajších aplikačných problémov
v súvislosti s otázkou platnosti nevýhradných licenčných zmlúv uzatváraných v prostredí internetu je
možné predpokladať, že dôjde k obmedzeniu deformácií obchodných rozhodnutí, a to na strane firiem, ako aj na strane spotrebiteľov.

50

Novela autorského zákona transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení
a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv.
51
Ak došlo k vydaniu alebo oprávnenému verejnému prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu a medzi výkonným umelcom a
výrobcom zvukového záznamu umeleckého výkonu bola uzatvorená tzv. opt-out zmluva, keď výkonnému umelcovi zostalo iba „holé právo“. Práva na dodatočnú odmenu sa výkonný umelec nemôže vzdať.
52
Napríklad „odkliknutie“, ktorým nadobúdateľ licencie vyjadruje súhlas s licenčnými podmienkami.
53
Napríklad zmluvy typu „shrink-wrap“ alebo „click-wrap“.
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Zmiernenie regulácie zmluvného autorského práva sa prejavilo v upustení od kogentného taxatívneho vymedzenia podstatných obsahových náležitostí licenčnej zmluvy a nahradil ho demonštratívny
výpočet minimálneho rozsahu jej obsahových náležitostí. Vynechanie niektorej z podstatných obsahových náležitostí licenčnej zmluvy nebude mať už do budúcna za následok absolútnu neplatnosť
právneho úkonu, keďže sa zároveň zaviedli zákonné domnienky, ktoré platia v prípade chýbajúcej
dohody zmluvných strán o stanovených minimálnych obsahových náležitostiach licenčnej zmluvy.
Významným krokom k liberalizácii uzatvárania autorskoprávnych zmlúv je možnosť určiť obsah licenčnej zmluvy odkazom na licenčné podmienky, ktoré sú stranám známe, resp. sú im dostupné
v čase uzavretia licenčnej zmluvy. Takýto odkaz na licenčné podmienky má prednosť pred zákonnými
domnienkami a je pre uzatváranie licenčných zmlúv v on-line prostredí typický.

II.3.1.2

PLÁNOVANÉ ZMENY AUTORSKÉHO ZÁKONA

Potreba prispôsobenia súčasnej podoby autorského práva požiadavkám digitálneho prostredia a tzv.
internetovej ekonomiky je akcentovaná v legislatívnom zámere nového autorského zákona z augusta
2013.54 Koncepcia nového autorského zákona je postavená na myšlienke modernizácie, flexibility
a právnej istoty a predstavuje smerovanie slovenského autorského práva, ktoré má potenciál nepriamo ovplyvniť konkurencieschopnosť odvetví kreatívneho priemyslu v SR. V tomto okamihu je
predčasné hodnotiť dopad plánovaných zmien, nakoľko legislatívny zámer prináša skôr programové
tézy a ich konečná podoba bude premietnutá do zákonnej úpravy prostredníctvom legislatívneho
procesu. Bez ohľadu na to, že viaceré plánované zmeny možno vo všeobecnosti hodnotiť pozitívne, je
nevyhnutné, aby rekodifikácii slovenského autorského práva predchádzala analýza súčasného právneho stavu a ekonomických potrieb všetkých zainteresovaných subjektov. Takáto analýza
a legislatívny prístup zohľadňujúci dáta zo slovenského prostredia v súčasnosti chýbajú.
Na to, aby rekodifikácia splnila zamýšľaný účel, bude potrebná medziodborová diskusia odborníkov.
Je podstatné, aby autorský zákon, ktorý nadväzuje na Občiansky zákonník a je priamo závislý od
právnej úpravy sporového občianskeho konania, sa odvíjal od prebiehajúcej rekodifikácie Občianskeho zákonníka, resp. Občianskeho súdneho poriadku. V súvislosti s plánovanými zmenami bude potrebná aj revízia a konsolidácia zmluvných typov vo vzťahu k Obchodnému zákonníku. Vymedzenie
predmetov práv duševného vlastníctva nemožno riešiť izolovane aj vzhľadom na to, že procesnoprávne otázky vymožiteľnosti práv presahujú predmet úpravy autorského zákona a týkajú sa všetkých
práv duševného vlastníctva.
Pripravovaná rekodifikácia by mala tiež zohľadniť spoločenskú požiadavku a nevyhnutnosť potreby
rekodifikácie, a to najmä vo svetle nezmeneného rámca smerníc, ktoré by mohli vyvolať potrebu
takejto rekodifikácie. Dôležitá je tiež stabilita právneho prostredia a určitá legisvakančná doba po
ostatnej novele najmä z pohľadu zavedenia zmeny v písomnej forme licenčnej zmluvy. Do úvahy bude nevyhnuté zobrať aj hodnotenie slovenskej právnej úpravy v kontexte hodnotení transpozície
rámca európskych smerníc, ktoré v súčasnosti slovenskú právnu úpravu považuje za jednu
z najvhodnejších.55

II.3.1.3

OSIRELÉ DIELA

Komplexný prístup k modernizácii autorského práva je potrebný tiež v súvislosti s problematikou
osirelých diel. Osirelé diela predstavujú autorské diela, pri ktorých ešte trvá ochrana autorských práv,
avšak nie je možné nájsť príslušných nositeľov autorských práv, a tým pádom získať potrebný súhlas
na použitie týchto diel. Chýbajúce vysporiadanie autorských práv a s tým súvisiaca hrozba ich porušo54

Dostupné na internete: <https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6520&langEID=1>
Napr. Copyright in the Information Society: A Guide to National Implementation of the European Directive by Brigitte Lindner and Ted
Shapiro (30. september 2011).
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vania v situáciách, keď sa opätovne objaví držiteľ práv a potvrdí svoje práva k dielu, predstavujú zásadné prekážky pre využívanie osirelých diel.
Tento problém je najviditeľnejší v súvislosti s rozsiahlymi digitalizačnými projektmi národných knižníc
a archívov, ktoré síce disponujú technológiou umožňujúcou digitalizáciu celých kolekcií diel, ich reštaurovanie a on-line prístup, ale v dôsledku právnej neistoty nie sú schopné ich využívať. Z tohto pohľadu vysporiadanie autorských práv k osirelým dielam môže predstavovať prekážku v šírení obsahu,
ktorý má vzdelávací, historický alebo kultúrny charakter a ktorý môže zároveň slúžiť ako nástroj podnecovania tvorivosti.56 Pre subjekty kreatívneho priemyslu sú osirelé diela potenciálne novým zdrojom komerčne využiteľných informácií a zároveň vytvárajú ďalší manévrovací priestor pre súvisiace
iniciatívy, ako je napr. tvorba komerčných databáz autorských diel a nástrojov na vyhľadávanie osirelých diel.
Napriek tomu, že Európska komisia už v roku 2006 prijala odporúčanie57 zamerané na vytváranie mechanizmov uľahčujúcich využívanie osirelých diel, väčšina členských štátov vrátane Slovenska doposiaľ nevypracovala žiaden regulačný nástroj, ktorý by problém týkajúci sa osirelých diel odstránil.
Cezhraničný charakter tejto problematiky vyžaduje zosúladený nadnárodný prístup, ktorý bol na európskej úrovni prijatý iba nedávno prostredníctvom európskej smernice o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel.58 Termín pre transpozíciu smernice do národných úprav členských
štátov je stanovený do 29. októbra 2014. Do právneho poriadku SR táto smernica zatiaľ nebola transponovaná.
Na základe tejto smernice bude možné sprístupniť osirelé diela on-line na kultúrne a vzdelávacie účely bez predchádzajúceho súhlasu nositeľa autorských práv v prípade, že status osirelého diela nebude
ukončený samotným nositeľom.59 Hlavným cieľom smernice je vytvoriť právny rámec na zaručenie
zákonného cezhraničného on-line prístupu k osirelým dielam, ktoré sa nachádzajú v digitálnych online knižniciach alebo archívoch prevádzkovaných rôznymi inštitúciami uvedenými v smernici, ak sa
také osirelé diela používajú pri plnení poslania verejného záujmu týchto inštitúcií.60 Prijatie smernice
o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel je určite krokom správnym smerom, ale
vzhľadom na všetky súčasné výzvy, ktoré prináša digitalizácia, je možné konštatovať, že ide o tematicky limitovanú iniciatívu61, ktorá je zameraná iba na nekomerčné využitie osirelých diel.
Na národnej úrovni sa tým otvára legislatívny priestor na úpravu komerčného využitia osirelých diel
prostredníctvom ich licencovania. Udeľovanie licencií by mohlo prebiehať na dvoch úrovniach. Jednak zabezpečením regulácie kolektívneho licencovania osirelých diel a zároveň ich individuálnym
licencovaním. Návrh riešenia legislatívnej úpravy kolektívneho licencovania osirelých diel by sa mohol
inšpirovať nordickým modelom rozšíreného kolektívneho licencovania.62 Schéma licencovania podľa
spomínaného modelu zahŕňa počiatočné dôsledné vyhľadávanie v existujúcich databázach
s autorskými dielami, na základe ktorého je následne udelená licencia. Poplatok za licenciu je uhradený organizácii kolektívnej správy, ktorá má predmetný druh licencovania vo svojej kompetencii,
pričom organizácia kolektívnej správy je povinná poplatok zadržiavať až do okamihu identifikovania
príslušného nositeľa práv, alebo až kým neuplynie ustanovená primeraná lehota, po ktorej vypršaní
bude poplatok môcť byť použitý na sociálne alebo kultúrne prospešné účely. Pre individuálne licen-

56

Zelená kniha s názvom Autorské práva v znalostnej ekonomike zo 16. júla 2008 (KOM (2008) 466).
Odporúčanie Komisie z 24. augusta 2006 o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho on-line dostupnosti a uchovávaní digitálnych záznamov, 2006/585/ES, L236/28.
58
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012.
59
Článok 5 smernice 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel.
60
Dôvodová správa k smernici 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel.
61
Základnou iniciatívou smernice 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel je „zachovanie
a širenie európskeho kultúrneho dedičstva“.
62
IViR Report: Cross-border extended collective licensing: a solution to online dissemination of Europes cultural heritage? University of
Amsterdam (2011).
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covanie osirelých diel môže byť navrhnutá podobná úprava, prispôsobená skutočnosti, že ide
o jednotlivé dielo.

II.3.1.4

VÝNIMKY A OBMEDZENIA AUTORSKÉHO PRÁVA

Potreba reflektovať technologické a spoločenské zmeny platí i pre oblasť výnimiek a obmedzení autorského práva. Pod pojmom výnimiek a obmedzení autorského práva rozumieme zákonné licencie,
ktoré umožňujú použitie diela bez súhlasu autora (resp. iného nositeľa práv). Predstavujú obmedzenie majetkových autorských práv, ktorého účelom je umožniť mimozmluvné použitie diela tam, kde
by jeho podmieňovanie súhlasom mohlo narušiť rozumné usporiadanie vzťahov v spoločnosti.63 Podľa platného autorského zákona môže iná osoba bez súhlasu autora použiť dielo len v zákonom vymedzených prípadoch, pričom zaobchádzanie s predmetom ochrany nesmie byť v rozpore s bežným
využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov nositeľa práv.64
Slovenská právna úprava výnimiek a obmedzení autorského práva je výsledkom transpozície smernice o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti. Smernica zavádza uzatvorený zoznam kategórií,65 v rámci ktorých môžu členské štáty implementovať konkrétnu úpravu výnimiek do svojich národných úprav. SR v súčasnosti nevyužíva potenciál unijného katalógu výnimiek v dostatočnom rozsahu. Práve rozšírenie katalógu implementovaných výnimiek a jeho súčasná modernizácia môžu prispieť k zníženiu transakčných nákladov
a stimulovať vznik nových diel v rastúcich odvetviach kreatívneho priemyslu. Ostatnou novelou autorského zákona došlo k rozšíreniu tzv. knižničnej alebo archívnickej výnimky. Do budúcna je potrebné pristúpiť k takémuto rozšíreniu aj vo vzťahu k ďalším výnimkám, ktoré sú vo vnútroštátnej úprave
implementované iba v obmedzenom rozsahu.66
Pre kreatívny priemysel je obzvlášť dôležité zavedenie výnimky pre karikatúry, paródie alebo koláže.
V súvislosti s transpozíciou nových výnimiek do autorského zákona prax zdôrazňuje predovšetkým
potrebu zavedenia výnimky pre rozmnožovanie diel s cieľom zabezpečenia správneho alebo súdneho
konania, kde pri zakladaní dôkazov do spisov, najmä vo veciach porušenia autorského práva, je vyhotovovanie rozmnoženín predmetov ochrany nevyhnutné.67 Za zváženie tiež stojí doplnenie chýbajúcich výnimiek pre účely verejnej bezpečnosti alebo pre použitie umeleckého diela vo forme budovy,
nákresu alebo plánu budovy na účely rekonštrukcie budovy.
Na druhej strane je dôležité pripomenúť, že uzavretosť uniového katalógu výnimiek vytvára rámec,
ktorý nie je možné prispôsobovať aktuálnym potrebám technologického rozvoja. Nové spôsoby použitia diel vyplývajúce z technologických inovácií,68 pri ktorých by zároveň prevládol verejný záujem na
šírení inovácií nad individuálnym záujmom autora, sa tým automaticky dostávajú do sféry bezprávia. Na ich legálne používanie je potrebné udelenie licencie. Z tohto dôvodu sa ukazuje revízia smernice ako žiaduce riešenie, ktoré umožní výnimky flexibilne prispôsobovať technologickému pokroku
v prípadoch ťažko predvídateľných právnou úpravou.

63

Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon – komentář. C.H.BECK, 2007, s. 166.
Tzv. trojkrokový test, upravený v § 38 autorského zákona, ktorý je súčasťou medzinárodného rámca ochrany autorských práv.
65
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001.
66
Napríklad je potrebné rozšíriť výnimku pre citáciu diel, najmä z dôvodu, že v súčasnosti nie je umožnená citácia obrázkov a krátkych diel.
67
Návrh legislatívneho zámeru autorského zákona Ministerstva kultúry SR z 15. augusta 2013.
68
Napríklad tzv. „data mining“ databáz alebo indexovanie vyhľadávačov.
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II.3.2 PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Právna úprava v oblasti priemyselnoprávnych vzťahov zohráva kľúčovú úlohu pri podpore inovácií
a ekonomického rastu odvetví kreatívneho priemyslu, avšak rozsah jej aplikovateľnosti v tomto prostredí je v porovnaní s autorským právom obmedzený. Na rozdiel od autorskoprávnej ochrany, ktorá
vzniká okamihom vytvorenia diela (neformálny vznik), na vznik právnej ochrany na predmety priemyselného vlastníctva sa vzťahuje povinnosť registrácie (formálny vznik).

II.3.2.1

PATENTY A ÚŽITKOVÉ VZORY NA SLOVENSKU

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Majiteľ patentu získava výlučné právo na využívanie vynálezu na obdobie až dvadsať rokov za
predpokladu, že boli pravidelne hradené udržiavacie poplatky. Vo všeobecnosti je patentovanie
v prostredí kreatívneho priemyslu limitované na určité aspekty počítačových programov a postupy
pri výrobe alebo technologickej činnosti kreatívnych firiem.
Základ právnej úpravy ochrany vynálezov v SR je upravený v zákone č. 435/2001 Z. z. o patentoch,
dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v
znení neskorších predpisov a vo vyhláške č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva patentový zákon. V
júni 2002 sa patentový zákon novelizoval prvýkrát, predovšetkým z dôvodu potreby zosúladenia slovenskej legislatívy so znením Dohovoru o patentovom práve a v súvislosti s transpozíciou európskej
smernice o právnej ochrane biotechnologických vynálezov.69 K ostatnej novelizácii patentového zákona došlo v roku 2008 s účinnosťou od 1. februára 2009.
Vďaka dosiahnutej harmonizácii právnych predpisov, ktorá síce neodstránila všetky problémy aplikačnej praxe, došlo k pozitívnym zmenám v rozhodovacej praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR.
Výrazným spôsobom k tomu prispieva aj zohľadňovanie praxe a precedentných rozhodnutí Európskeho patentového úradu pri interpretácii nejasnej terminológie. I v prípade správneho súdnictva pri
preskúmavaní rozhodnutí ÚPV SR je možné konštatovať posun od striktne formalistického pohľadu
súdov na právo a výklad právnych predpisov smerom k modernejšiemu poňatiu spravodlivosti.
Inštitút úžitkového vzoru vzhľadom na svoju povahu predstavuje pre kreatívny priemysel dostupnejšiu alternatívu právnej ochrany oproti patentom. Ochrana úžitkovým vzorom sa vzťahuje na technické riešenia, pričom podmienky na získanie tejto ochrany sú definované obdobne ako pre vynálezy.
Rozdiel spočíva v nižšej miere požadovanej vynálezcovskej činnosti a aj samotné konanie o udelení
ochrany je v porovnaní s patentovým zákonom kratšie, jednoduchšie a lacnejšie. Hlavnými nevýhodami sú kratšia doba ochrany v trvaní maximálne desať rokov a nedostatočná právna istota týkajúca
sa výlučnosti práv majiteľa riešenia.
Problematika úžitkových vzorov je upravená v zákone č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch. Tento
zákon bol prijatý v reakcii na potrebu komplexného riešenia právnej úpravy úžitkových vzorov
v snahe zamedziť zneužívaniu registračného princípu pre technické riešenia, ktoré nespĺňajú zákonom ustanovené podmienky. Zavedenie možnosti vykonávania rešerší na predmety prihlášok, poskytnutie možnosti tretím osobám podávať námietky proti zápisu a v neposlednom rade možnosť
prihlasovateľa odbočiť z prihlášky úžitkového vzoru na patentovú prihlášku, predstavujú len niektoré
z praktických zmien.
S prihliadnutím na špecifiká ochrany úžitkovým vzorom je v praxi tento inštitút používaný hlavne na
území Slovenska alebo iba ako forma dočasnej ochrany do okamihu udelenia patentu. Situáciu navyše komplikuje skutočnosť, že harmonizácia právnej ochrany v oblasti úžitkových vzorov neexistuje ani
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na európskej úrovni. Viaceré krajiny tento inštitút nemajú zavedený vôbec, čo značne redukuje možnosti získania medzinárodnej právnej ochrany v súčasnom globálne prepojenom svete.

II.3.2.2

DIZAJNY A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Sú to práve dizajny a ochranné známky, ktoré nachádzajú najväčšie uplatnenie v prostredí kreatívneho priemyslu. Pojem dizajn zaviedol do slovenského právneho poriadku zákon č. 444/2002 Z. z.
o dizajnoch. Dizajnom sa v zmysle tohto zákona rozumie vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti,
spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého
výrobku alebo jeho zdobenia. Platnosť zapísaného dizajnu je päť rokov s možnosťou jeho predĺženia
najviac štyrikrát, pričom celková doba platnosti zapísaného dizajnu je dvadsaťpäť rokov. Pre zápis do
registra je nevyhnutné, aby dizajn spĺňal podmienku novosti a osobitného charakteru.
Osobitný charakter dizajnu predstavuje formu právnej ochrany, ktorá je relevantná pre mnohé priemyselné odvetvia, počnúc módnym dizajnom až po priemyselný dizajn. Popri ochrane podľa zákona
o dizajnoch môže byť dizajn chránený aj ako umelecké dielo s priemyselným využitím podľa autorského zákona a za určitých okolností požíva tiež ochranu v zmysle ustanovení zákona č. 506/2009 Z. z.
o ochranných známkach. V rámci tejto mozaiky sa rôzne režimy ochrany dizajnu podľa viacerých
právnych predpisov navzájom nevylučujú ani nenahrádzajú.
Okrem ochrany poskytovanej pre zapísané dizajny prostredníctvom národnej legislatívy môžu subjekty kreatívneho priemyslu využiť nový sui generis dizajn – nezapísaný komunitárny dizajn –, ktorý definuje nariadenie Rady (ES) č. 6/2002.70 Nezapísaný komunitárny dizajn vzniká okamžite, bez potreby
registrácie na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), za predpokladu, že bol sprístupnený
verejnosti v niektorej z krajín EÚ pri súčasnom splnení príslušných legislatívnych podmienok. Dĺžka
ochrany nezapísaného dizajnu je tri roky od okamihu prvého sprístupnenia verejnosti v EÚ. Výhodou
je možnosť podať prihlášku na zápis dizajnu v lehote dvanásť mesiacov od okamihu prvého sprístupnenia dizajnu verejnosti bez toho, aby bola porušená podmienka novosti. Uvedený inštitút sa často
používa v priemyselných odvetviach na ochranu produktov s krátkym životným cyklom (napr. odevy,
kozmetika, hračky), pre ktoré je registrácia časovo a finančne príliš náročná.
Ochranná známka je najčastejšie používaným inštitútom priemyselného vlastníctva, keďže prináša
firmám pridanú hodnotu v podobe výlučného práva označovať svoje výrobky a služby. Predmetom
ochrany je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť, tvoria ho najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar alebo jeho obal, príp. ich vzájomné kombinácie, za predpokladu, že takéto označenie je spôsobilé odlíšiť výrobky alebo služby jedného výrobcu od iných. Na
rozdiel od ostatných druhov priemyselného vlastníctva je platnosť ochrany prakticky neobmedzená.
S tým je však spojená povinnosť prihlasovateľa obnovovať platnosť zápisu každých desať rokov.
Legislatívna úprava je obsiahnutá v zákone č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach s účinnosťou od
1. januára 2010. Rekodifikácia právnej úpravy ochranných známok bola prijatá v reakcii na množstvo
podnetov vyplývajúcich jednak z praxe ÚPV SR, ale predovšetkým v súvislosti s precíznejším transponovaním európskych smerníc týkajúcich sa ochranných známok71 a prevzatím ustanovení revidovaného Dohovoru o práve ochrannej známky v znení Singapurského dohovoru. Nové ustanovenia zákona posilnili právne postavenie majiteľov ochranných známok a upravili právne vzťahy v tejto oblasti
na úrovni porovnateľnej s ostatnými krajinami EÚ. Pozitívnym príspevkom ÚPV SR k lepšiemu porozumeniu neustále sa vyvíjajúcej známkovoprávnej problematiky bolo vydanie komentára k novému
zákonu o ochranných známkach v roku 2012. Tento moderný prístup k interpretácii slovenskej legislatívy by bolo vhodné aplikovať aj pre ostatné oblasti priemyselného vlastníctva.
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Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2012.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva.
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II.3.2.3

MEDZINÁRODNÝ ROZMER PRIEMYSELNOPRÁVNEJ OCHRANY

Konkurencieschopnosť slovenského kreatívneho priemyslu v medzinárodnom meradle závisí aj od
dostupnosti voliteľných nástrojov na získanie právnej ochrany v zahraničí. Vytvorenie jednotného
trhu a harmonizácia práv na európskej a národnej úrovni sa najvýraznejšie prejavili v oblasti dizajnov
a ochranných známok. Z tohto pohľadu bolo najdôležitejšie prijatie nariadenia Rady (ES) č. 207/2009
o ochrannej známke Spoločenstva72 a nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 o dizajnoch Spoločenstva.73 Na
poli patentovej ochrany je nepochybne najväčším prínosom odstránenie posledných prekážok pre
zavedenie inštitútu európskeho patentu s jednotným účinkom.
V oblasti ochranných známok majú prihlasovatelia k dispozícii popri režime národnej ochrany možnosť cezhraničného zápisu formou komunitárnej ochrannej známky cez OHIM alebo formou medzinárodnej ochrannej známky prostredníctvom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).
Každý z týchto režimov má svoje výhody a nevýhody, ktoré je potrebné pri voľbe vhodnej stratégie
dôkladne zvážiť. Na európskej úrovni, v prípade registrácie ochrannej známky Spoločenstva, stojí za
zmienku poukázať na niektoré základné výhody. Platnosť ochrannej známky je podaním jednej prihlášky a zaplatením jedného poplatku zaručená vo všetkých členských štátoch EÚ. Finančnú zaujímavosť tohto režimu dopĺňa vypustenie povinnosti zastupovania patentovým zástupcom pred OHIM.
Navyše nie je potrebné mať ochrannú známku vopred prihlásenú na ÚPV SR.
Prihlasovatelia majú možnosť v prípade dizajnov využiť tri odlišné režimy: národný, regionálny
a medzinárodný. Na ochranu kreatívnych produktov na území členských štátov EÚ je najvhodnejšou
formou dizajn Spoločenstva. Proces registrácie komunitárneho dizajnu administruje OHIM. Vzhľadom
na existujúce procedurálne rozdiely medzi ÚPV SR a OHIM v oblasti vecného prieskumu prihlášok je
možné považovať proces registrácie pred OHIM za atraktívnejšiu alternatívu. V konaní pred OHIM
dochádza k skúmaniu novosti a individuality až v rámci námietkového konania, na rozdiel od ÚPV SR,
ktorý skúma splnenie zákonných podmienok už v rámci vecného prieskumu. V prípade záujmu
o získanie ochrany mimo EÚ je k dispozícii možnosť podania medzinárodnej prihlášky v rámci konania
pred WIPO.
V prípade patentov je možné využiť dve formy medzinárodnej ochrany. Prostredníctvom medzinárodnej prihlášky, podanej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, je možné získať ochranu až v 148
zmluvných krajinách a štyri tzv. regionálne patenty. Pre registráciu patentov na európskej úrovni je
v súčasnosti možné podať prihlášku európskeho patentu, ktorá sa podáva na Európskom patentovom
úrade v Mníchove. V tejto súvislosti je dôležité spomenúť, že európsky patent po jeho udelení
v skutočnosti predstavuje súbor národných patentov, pričom každý z nich je nevyhnutné validovať
a v prípade sporov tiež viesť súdne spory v súlade s legislatívou jednotlivých členských krajín EÚ. Táto
nejednotnosť európskeho patentového systému prirodzene vytvára pre kreatívne firmy, ktoré sa
snažia presadiť na jednotnom európskom trhu, značné finančné a právne prekážky. Posledná prekážka k vytvoreniu európskeho patentu s jednotným účinkom bola odstránená v júni 2012, čím sa otvorila cesta k prijatiu tzv. patentového balíčka,74 ktorý musia ešte schváliť členské krajiny EÚ. Aj napriek
tomu, že plnú funkčnosť tohto systému možno očakávať až v roku 2015, nová úprava je kľúčovým
posunom smerom k lacnejšej75 a efektívnejšej ochrane aj pre slovenských vynálezcov.
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Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009.
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001.
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1257/2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1257/2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia
jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim prekladov; dohoda o jednotnom patentovom súde.
75
Podľa odhadov Európskej komisie bude získanie nového patentu stáť menej než 5 000 eur, čo v porovnaní so súčasnými priemernými
nákladmi na získanie európskeho patentu vo výške 36 000 eur predstavuje zásadný rozdiel.
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II.3.3 VÝZVY PRE MSP V OBLASTI
KREATÍVNEHO PRIEMYSLU
Práva duševného vlastníctva sú pre MSP v oblasti kreatívneho priemyslu dôležitým predpokladom
konkurencieschopnosti tým, že podporujú ich inovačné činnosti a generujú ďalšiu tvorivosť prostredníctvom primeranej návratnosti investícií. Rozvoj digitálneho prostredia a informačných technológií
prináša nové výzvy, ktoré majú dopad na MSP predovšetkým v oblasti efektívnej vymožiteľnosti práv
duševného vlastníctva. Na riešenie existujúcich problémov je potrebný komplexný prístup pozostávajúci z legislatívnych opatrení, podporných aktivít nelegislatívneho charakteru a inštitucionálna podpora v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva.

II.3.3.1

VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

SR patrí medzi krajiny EÚ, v ktorých priemyselné odvetvia sústredené na práva duševného vlastníctva
generujú značnú časť celkovej ekonomickej aktivity (30,5 % HDP) a výraznou mierou prispievajú
k celkovej zamestnanosti v krajine (28,1 %).76 Napriek strategickému významu práv duševného vlastníctva pre hospodárstvo SR má slovenský právny systém nedostatok praktických skúseností s bojom
proti porušovaniu práv duševného vlastníctva. Kontrola a vymáhanie dodržiavania predpisov v oblasti
ochrany práv duševného vlastníctva sú na národnej úrovni rozdelené medzi viaceré orgány.
Najčastejšie je ochrana poskytovaná súdmi, ktoré poskytujú ochranu vždy, ak ju neposkytuje iný orgán. Kvalita a rýchlosť doručovania spravodlivosti nositeľom práv duševného vlastníctva je diskutabilná. Z pohľadu rýchlosti konania podľa štatistických údajov Ministerstva spravodlivosti SR za roky 2008
– 2012 je priemerná dĺžka vybavovania sporov vo veciach práv duševného vlastníctva 36,8 mesiacov.
Tento údaj v spojení s priemerným ročným počtom 97 rozhodnutých sporov z priemyselných práv
a 53 sporov z autorských práv a súvisiacich práv pre celé územie SR77 svedčí o nevyhovujúcom stave.
Neefektívny režim ochrany práv duševného vlastníctva vytvára zdanie istoty a podpory pre nové obchodné modely, ktoré sú typické pre odvetvia kreatívneho priemyslu, ale bez možnosti ich efektívneho vynucovania prispieva k znižovaniu dôvery medzi spotrebiteľmi a investormi. Celosvetový trend
nárastu počtu prípadov autorského pirátstva a falšovania v takej náročnej a dynamicky sa rozvíjajúcej
disciplíne, ako sú práva duševného vlastníctva, si vyžaduje adekvátnu mieru špecializácie na strane
slovenského súdnictva. Vzhľadom na neprimeranú dĺžku vybavovania sporov a nízky počet rozhodovaných prípadov je možným systémovým riešením zavedenie jedného špecializovaného súdu, ktorého rozšírená osobitná právomoc by zahŕňala nielen agendu sporov vznikajúcich z porušovania autorského práva a súvisiacich práv, ale aj agendu priemyselných práv a nekalej súťaže.
Osobitné miesto v systéme právnej ochrany duševného vlastníctva patrí ÚPV SR, ktorý má výlučnú
pôsobnosť v oblasti poskytovania ochrany na predmety priemyselného vlastníctva. V roku 2011 bol
ÚPV SR poverený vládou SR gestorovať Medzirezortnú komisiu na koordináciu spolupráce v oblasti
boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu, výsledkom činnosti ktorej bolo prijatie národnej stratégie na obdobie rokov 2012 – 2016.78 Administratívno-právna ochrana práv duševného vlastníctva je
v kompetencii Slovenskej obchodnej inšpekcie a colných orgánov. Aktivity Slovenskej obchodnej inšpekcie sa sústreďujú na kontrolu vnútorného trhu z pohľadu ochrany spotrebiteľov, zatiaľ čo colné
orgány zabezpečujú ochranu prostredníctvom opatrení pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.
Komplexnú úpravu právnych vzťahov týkajúcich sa ochrany práv duševného vlastníctva dotvára tres-
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Štatistika Ministerstva spravodlivosti SR za obdobie rokov 2007 – 2011, poskytnutá EISI – neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.
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Národná stratégia boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (2012 – 2016), 2012.
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tnoprávna agenda obsiahnutá v zákone č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov79
a v zákone č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
Otázka aplikovania účinnejšieho legislatívneho rámca vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva je
aktuálnou témou v rámci trhu členských krajín EÚ. Základy európskeho legislatívneho rámca
v súvislosti s problematikou digitálneho trhu boli položené v roku 2000 prijatím smernice
o elektronickom obchode.80 Za účelom vylepšenia podmienok pre nositeľov práv duševného vlastníctva v občianskoprávnom konaní bola prijatá smernica 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného
vlastníctva. Už teraz je však zrejmé, že viaceré ustanovenia tejto smernice si vyžiadajú zásadnú novelizáciu, ktorá umožní jej lepšie prispôsobenie špecifickým problémom v prostredí internetu.81 Najviac
problémov je spojených s identifikáciou porušovateľov práv duševného vlastníctva, podmienkami pre
ukladanie predbežných opatrení, preukazovaním primeranosti výšky náhrady škody a chýbajúcou
trestnoprávnou úpravou.
V záujme posilnenia presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi bolo prijaté nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 618/2013 zo dňa 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného
vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003, ktoré sa bude uplatňovať od
1. januára 2014. SR v reakcii na prijatie uvedeného nariadenia prijala návrh nového zákona, ktorý sa
týka opatrení voči tovaru pod colným dohľadom na domácom trhu. Predložený návrh zákona by mal
nahradiť v súčasnosti platný zákon č. 200/2004 Z. z o opatreniach proti porušovaniu práv duševného
vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov.
Zaujímavou alternatívou z prostredia Európskej komisie je zavedenie podporných aktivít nelegislatívneho charakteru v podobe tzv. dialógov dotknutých strán.82 Hlavným cieľom dialógov medzi dotknutými
stranami je dospieť k neformálnej dohode, ktorú sa strany zaviažu dodržiavať. Komisia v týchto prípadoch pôsobí v úlohe nezávislého sprostredkovateľa. V prípade úspešných rokovaní je dohoda prijatá na
európskej úrovni a Komisia bude monitorovať jej dodržiavanie. Takéto dohody môžu znamenať nový
spôsob riešenia sporov, bez potreby prijímania novej legislatívy. Uplatnenie tejto iniciatívy sa predpokladá predovšetkým v oblasti predaja falšovaných výrobkov prostredníctvom internetu a pri nelegálnom sťahovaní súborov prostredníctvom počítačovej siete. Ďalšou alternatívou je mimosúdne riešenie
sporov prostredníctvom dvojstranného vyjednávania, mediácie alebo arbitrácie. Uvedené spôsoby riešenia sporov sú vo všeobecnosti časovo a finančne menej náročné v porovnaní so súdnym konaním, ale
ich dostupnosť je v SR veľmi nízka a taktiež nie sú vhodné na riešenie závažnejších prípadov.

II.3.3.2

MSP A KOHERENTNÝ SYSTÉM PODPORY
V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Centrálna úloha v systéme podpory v oblasti duševného vlastníctva patrí ÚPV SR. Úrad je ústredným
orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva a v kontexte ochrany duševného vlastníctva vykonáva dôležité podporné a koordinačné činnosti. Veľmi pozitívne je možné hodnotiť jeho
proaktívny prístup k zvyšovaniu povedomia medzi širokou verejnosťou o problematike duševného
vlastníctva. K tomu prispelo spustenie popularizačného portálu www.patentovat.sk, budovanie prítomnosti na sociálnych sieťach a v neposlednom rade zameranie informačno-vzdelávacích kampaní
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Trestný poriadok obsahuje taxatívny výpočet trestných činov proti priemyselným právam a proti autorskému právu: § 281 porušovanie
práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu, § porušovanie priemyselných práv, § porušovanie autorského
zákona.
80
Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na
vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode.
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Napríklad využívanie anonymných účtov na predaj falšovaných výrobkov prostredníctvom aukčných internetových stránok, predaj
ochranných známok ako kľúčových slov v internetových vyhľadávačoch.
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Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/stakeholders/index_en.htm>
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o nelegálnom využívaní a šírení autorských diel na mladšiu generáciu,83 ktorá je v súčasnosti najväčším používateľom a konzumentom v prostredí internetu.
Uvedené aktivity sú výsledkom kvalitnej práce ÚPV SR, avšak z pohľadu MSP a zvlášť start-up spoločností, existuje značný priestor na zlepšenie dostupnosti služieb zameraných na ich potreby. Dostupnosť relevantných služieb a informácií zameraných na ochranu duševného vlastníctva a podporu pri
jeho využívaní a vymáhaní nie je možné zabezpečiť iba prostredníctvom jedného orgánu či organizácie. Na to je potrebný určitý stupeň koordinácie medzi príslušnými orgánmi a organizáciami, ktoré
prichádzajú do styku s MSP. Za zváženie stojí zverenie významnejšej úlohy pri poskytovaní relevantných informácií Ministerstvu kultúry SR ako formálnej autorite v oblasti autorských práv a práv súvisiacich s autorskými právami. Napríklad rozšírením jeho pôsobnosti o možnosť vydávania formálnych
stanovísk, ktoré by prispeli k objasňovaniu uplatňovania vybraných aspektov autorského práva.
Jadrom tohto prístupu je zohľadnenie základných potrieb MSP. Na využívanie práv duševného vlastníctva je nevyhnutná predchádzajúca znalosť základov ich efektívneho manažovania v súlade
s obchodnou stratégiou. Úroveň dostupných lokálnych informácií a spôsoby ich doručovania sa primárne sústreďujú na zvyšovanie základného povedomia a iba malá pozornosť sa venuje praktickým
aspektom, ako je budovanie kapacít v oblasti ich správneho manažmentu.
Napriek snahe ÚPV SR o zvyšovanie miery využívania duševného vlastníctva vytváraného v rámci MSP
prostredníctvom bezplatných služieb prediagnostikovania priemyselných práv, záujem o ich využívanie je dlhodobo nízky.84 Príčiny súčasného stavu je možné hľadať v spôsobe dodávania tejto služby.
Efektívnejším riešením, ktoré zohľadňuje všeobecne rozšírený spôsob fungovania MSP, sa javí poskytovanie informácií v podobe on-line diagnostických nástrojov, ktoré umožnia predstaviteľom MSP
samodiagnostikovanie.
Dostupnosť integrovaných strategických obchodných služieb zameraných na oblasť duševného vlastníctva je prakticky neexistujúca, čo spôsobuje značné bariéry rozvoja predovšetkým pre start-up spoločnosti. Patentoví zástupcovia alebo advokáti v SR zriedka poskytujú poradenstvo týkajúce sa komerčných aspektov duševného vlastníctva. A na druhej strane, obchodným poradcom v oblasti duševného vlastníctva chýbajú dostatočné právne a technické znalosti na to, aby mohli asistovať MSP
pri zabezpečovaní ochrany duševného vlastníctva. Poskytovanie integrovaných obchodno-právnych
služieb by umožnilo MSP sústrediť sa nielen na riešenie vzniknutých problémov, ale zároveň by do
istej miery viedlo k získavaniu potrebných znalostí k tomu, aby podobné problémy nevznikali
v budúcnosti.

II.3.4 KOLEKTÍVNA SPRÁVA AUTORSKÉHO
PRÁVA A PRÁV SÚVISIACICH
S AUTORSKÝM PRÁVOM
Kolektívnu správu práv, ktorú v Slovenskej republike upravuje primárne autorský zákon, vykonávajú
organizácie kolektívnej správy práv ako kolektívni správcovia práv jednotlivých nositeľov autorského
práva a práv súvisiacich s autorským právom. OKS tvoria prirodzenú a nezastupiteľnú súčasť kreatívneho priemyslu, keďže zastupujú nielen záujmy pôvodných nositeľov práv k jednotlivým predmetom ochrany (autori alebo výkonní umelci a pod.) a ich dedičov (právnych nástupcov), ale združujú
83

www.nefejkuj.sk
Od začiatku poskytovania tejto služby v roku 2008 ÚPV SR vykonalo 50 prediagnostík priemyselných práv v prostredí malých a stredných
podnikov.
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tiež celé odvetvia kreatívneho priemyslu používajúce tieto predmety ochrany (napr. hudobný priemysel, filmový priemysel a pod.). V jednej OKS sa tak môžu stretnúť záujmy pôvodcu obsahu i jeho
používateľa.
Kolektívna správa práv je založená na nepriamom zastúpení, preto ju používatelia diel a iných predmetov ochrany často vnímajú odtrhnuto od pôvodných nositeľov práv; používatelia predmetov
ochrany tak často záujmy OKS nestotožňujú so záujmami autorov a iných nositeľov práv. OKS pritom
pôsobia v prostredí kreatívneho priemyslu ako „sprostredkovatelia“ legálneho použitia obsahov medzi používateľmi predmetov ochrany na jednej strane a nositeľmi práv k týmto predmetom na strane
druhej. Ako správcovia práv prerozdeľujúci výnosy pochádzajúce z exploatácie predmetov ochrany
musia OKS čeliť konfliktom, ktoré vznikajú na strane nositeľov práv, t. j. predovšetkým vo vnútri OKS,
keďže ako občianske združenia ich primárne tvoria zastupovaní nositelia práv. Zároveň ako zástupcovia nositeľov práv sú OKS vystavené rovnako sústredenému tlaku používateľov. V zásade možno konštatovať, že v rámci kolektívnej správy vznikajú konflikty tak v súkromnoprávnych vzťahoch medzi
OKS a používateľmi, ako aj v súkromnoprávnych vzťahoch medzi OKS a zastupovanými (resp. nezastupovanými) nositeľmi práv.
Pokiaľ ide o vzťah OKS k používateľom predmetov ochrany, najčastejšou výhradou je početnosť OKS v
SR, ktorá je násobená tiež skutočnosťou, že v jednom odbore kolektívnej správy je vydaných viacero
oprávnení. Tieto oprávnenia sa sčasti prekrývajú, čo pôsobí na používateľov zmätočne, pretože majú
pocit, že uhrádzajú rovnaké odmeny viackrát; obzvlášť zmätočne to pôsobí vo vzťahu k odborom v
rámci povinnej kolektívnej správy práv.
V súčasnosti pôsobí na území SR na základe autorizácie Ministerstvom kultúry SR85 šesť OKS:
1. LITA (povinnú kolektívnu správu práv vykonáva vo vzťahu k literárnym, audiovizuálnym a
ďalším druhom diel s výnimkou hudobných diel; kolektívna správa nezahŕňa ani kartografické
diela)
2. SOZA (povinnú kolektívnu správu práv vykonáva vo vzťahu k hudobným dielam)
3. Slovgram (povinnú kolektívnu správu práv vykonáva vo vzťahu k umeleckým výkonom, zvukovým záznamom, zvukovo-obrazovým záznamom a vysielaniam)
4. OZIS (povinnú kolektívnu správu práv vykonáva vo vzťahu k umeleckým výkonom a zvukovým
záznamom)
5. SAPA (povinnú kolektívnu správu práv vykonáva vo vzťahu k umeleckým výkonom a zvukovým záznamom)
6. Agicoa Europe Slovensko (povinnú kolektívnu správu práv vykonáva vo vzťahu k audiovizuálnym dielam a zvukovo-obrazovým záznamom) Tvrdí, že nie je tradičným zástupcom nositeľov
práv alebo organizáciou kolektívnej správy, ale len medzinárodnou neziskovou organizáciou,
ktorej úlohou je vyberať a prerozdeľovať odmeny a primerané odmeny za retransmisiu diel,
ku ktorým práva vykonávajú nezávislí producenti.86
Keďže v rámci povinnej kolektívnej správy je OKS povinná zastupovať všetkých nositeľov (rozumej práva
všetkých zastupovaných i nezastupovaných nositeľov v danom odbore povinnej kolektívnej správy
práv), vzniká pri realizácii povinnej kolektívnej správy práv medzi používateľmi a OKS s rovnakým rozsahom povinnej kolektívnej správy práv zrejmá trecia plocha, napr. nositeľov práv k audiovizuálnym dielam v odbore káblovej retransmisie zastupujú hneď dve OKS (LITA, Agicoa Europe Slovensko).
Ešte väčšia pluralita, a tým aj väčší konfliktný priestor vzniká v odboroch dobrovoľnej kolektívnej
správy, napr. hneď tri OKS (Slovgram, SAPA, Agicoa Europe Slovensko) v odbore káblovej retransmi85

Jednotlivé oprávnenia OKS sú dostupné na internete: <http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/media-audiovizia-a-autorske-pravo/autorske-pravo/kolektivna-sprava-prav-d3.html>
86
Cit. podľa: Lazíková, Jarmila. Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: IURA EDITION, 2012, s. 80.
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sie zastupujú nositeľov práv k zvukovo-obrazovým záznamom, v odboroch dobrovoľnej kolektívnej
správy vo vzťahu k záznamom umeleckých výkonov sú to dve OKS (Slovgram, OZIS) a pod. Avšak kým
v povinnej kolektívnej správe takúto pluralitu treba považovať za nežiaducu, v rámci dobrovoľnej
kolektívnej správy ju možno akceptovať, keďže vytvára konkurenčné prostredie pre nespokojného
nositeľa práv, ktorý môže prirodzene migrovať medzi viacerými OKS. Úpravou prostredia povinnej
kolektívnej správy práv na jeden subjekt v jednom odbore povinnej kolektívnej správy by sa pritom
nezúžil priestor pre migráciu zastupovaných nositeľov práv, pretože by
u ďalších OKS zostal zachovaný výkon rovnakého odboru kolektívnej správy na báze dobrovoľnej kolektívnej správy práv, prípadne na báze povinnej kolektívnej správy zastupovaných nositeľov (t. j. s
vylúčením nezastupovaných).
Popritom tiež platí, že všetky OKS sú v SR podrobené dohľadu orgánov, ktoré zabezpečujú ochranu
hospodárskej súťaže; aplikáciu európskeho súťažného práva na aktivity OKS potvrdil viackrát Súdny
dvor EÚ.87
Potenciálne konflikty OKS s používateľmi, pokiaľ ide o presahy odborov kolektívnej správy, možno
zmierniť aj zverejňovaním pre používateľa relevantných údajov z registrov zastupovaných nositeľov
práv a predmetov ochrany; aj keď sú tieto registre OKS povinné v súčasnosti viesť, vo vzťahu k používateľom majú informačnú povinnosť až na vyžiadanie [§ 81 ods. 1 písm. e) až g) autorského zákona].
Systém kolektívnej správy práv štandardne dopĺňa inštitút umeleckého agenta (umeleckej agentúry).
Autorský zákon tejto forme správy práv nevenuje pozornosť vôbec. V SR je agentúrna správa práv
využívaná minimálne. Agenti nachádzajú uplatnenie práve tam, kde kolektívny výkon práv nie je
účelný, ale početnosť a frekvencia zmluvných vzťahov prestáva byť pre samotného nositeľa práv
(skupinu nositeľov práv) únosná. Koexistencia agentúrnej správy práv (napr. pri právach na spracovanie, synchronizačných právach a pod.) a kolektívnej správy práv môže byť na prospech nielen nositeľom práv, ale najmä používateľom. Používatelia často riešia celý reťazec spôsobov použitia, preto je
pre nich irelevantné, že s OKS si môžu dohodnúť napr. exploatáciu hudobného diela, ak napr. jeho
preklad alebo synchronizačné práva k nemu musia osobitne dohadovať ešte aj s nositeľom, príp. s
niekoľkými (niekedy aj desiatkami) nositeľov.
Osobitnú pozornosť si vyžaduje vzťah OKS k zastupovaným nositeľom práv. Kým záväzkovo-právny
vzťah medzi OKS a používateľom vzniká najčastejšie na základe licenčnej zmluvy, záväzkovo-právny
vzťah medzi OKS a nositeľom práv vzniká v zásade na základe inominátnej zmluvy (o zastupovaní, o
výkone kolektívnej správy práv, o správe práv a pod.). Zásady, na ktorých je tento záväzkovo-právny
vzťah budovaný, možno odvodiť z viacerých ustanovení § 81 ods. 1 autorského zákona [popri práve
na zastúpenie vyjadrenom v písmene b) a zásade výlučnosti, ktorá je vyjadrená v písmene a) a ktorá
sa týka povinnej kolektívnej správy, ide predovšetkým o zásadu autonómie vôle vyjadrenú v písmene
c) a zásadu nediskriminácie vyjadrenú v písmene d)].
Na rozdiel od používateľov, ktorí majú v právnom vzťahu s OKS k dispozícii nielen licenčnú zmluvu
(ako zmluvný typ) a jej zmluvné podtypy (kolektívnu licenčnú zmluvu a hromadnú licenčnú zmluvu),
ale v prípade sporu o jej uzavretie aj procedurálny postup podľa § 82 autorského zákona, nositelia
práv sa nemôžu oprieť o žiaden konkrétny zmluvný typ a vo všeobecnosti sú odkázaní na ofertu podľa
rozhodnutia OKS, príp. na administratívny zásah Ministerstva kultúry SR (ako orgánu dohľadu), čo s
ohľadom na súkromnoprávnu povahu vzťahu nie je efektívne a v zásade ani žiaduce. Paradoxne tak
práve absenciu zmluvného typu (zmluvy o kolektívnej správe práv), teda autonómiu vôle modelovanú
v zásade len (uvedenými) zásadami výkonu kolektívnej správy, možno považovať za jednu z príčin
potenciálnych konfliktov vo vnútri OKS.
Ak povinnosť OKS ustanovenú § 81 ods. 1 písm. h) autorského zákona možno v ďalšom vyjadriť v
príslušnej licenčnej zmluve a prípadné spory z nej predložiť všeobecnému súdu, nie je dôvod, aby sa
87

Bližšie pozri: Adamová, Zuzana. Kolektívna správa autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. In: Vojčík, Peter et al. Právo
duševného vlastníctva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 236-237.

SPRÁVA O STAVE A POTENCIÁLI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU

Strana 181

rovnakým spôsobom nepostupovalo aj vo vzťahu k povinnostiam podľa § 81 ods. 1 písm. a) až d)
autorského zákona a aby zásady tam zahrnuté nenašli svoje vyjadrenie v kogentných (resp. dispozitívnych) ustanoveniach samostatného zmluvného typu zmluvy o kolektívnej správe práv.
Osobitnú analýzu si vyžadujú aj konflikty vznikajúce vo vnútri OKS medzi jednotlivými nositeľmi práv
(skupinami nositeľov práv) ako členmi OKS. Je nutné konštatovať, že v štruktúrach OKS na Slovensku
vôbec absentujú zmierovacie, rozhodcovské komisie či podobné vnútorné samoregulačné mechanizmy, ktoré by mohli korigovať potenciálne konflikty vyplývajúce napr. z nevyhovujúceho vyúčtovacieho poriadku, rozúčtovacieho kľúča a pod. Podobne potenciálne konflikty vznikajúce nielen medzi
OKS a zastupovanými nositeľmi práv – nečlenmi OKS, ale aj medzi OKS a používateľmi by za určitých
okolností mohli byť riešené mimosúdnou cestou, najvhodnejšie pred rozhodcovským súdom. Bohužiaľ, OKS vo vzťahu k používateľom v prostredí SR skôr ako k mimosúdnym riešeniam (napr. mediácii) pristupujú k na prvý pohľad „lacnejším“ spôsobom uplatňovania kolektívnej ochrany práv – cez
trestnoprávnu zodpovednosť.
Keďže v prípadoch neoprávneného zásahu do práv chránených autorským právom spočíva rozdiel medzi príslušným trestným činom a jemu zodpovedajúcim priestupkom v podstate len v subjektívnej
stránke konania (z hľadiska objektívnej stránky konania napr. spôsobenie škody nie je znakom základnej
skutkovej podstaty), je vhodné s ohľadom na spomenutú prax OKS dekriminalizovať menej vážne zásahy do práv, ktoré síce majú charakter napr. nepriameho úmyslu, avšak nedosahujú ani škodu malú,
pokiaľ ide o majetkové práva, resp. nespôsobujú vážnu ujmu, pokiaľ ide o osobnostné práva.

II.3.5 ODPORÚČANIA
-

Rekodifikácia autorského zákona

Rekodifikácii slovenského autorského práva by mala predchádzať analýza súčasného právneho stavu
a ekonomických potrieb zainteresovaných subjektov, s dôrazom na zber dát v slovenskom prostredí.
Na to, aby rekodifikácia splnila zamýšľaný účel, je potrebné, aby sa odvíjala od prebiehajúcej rekodifikácie Občianskeho zákonníka, resp. Občianskeho súdneho poriadku. V súvislosti s plánovanými legislatívnymi úpravami bude potrebné vysporiadať sa so skutočnosťou, že zmena terminológie sa dotkne i verejnoprávnej úpravy.
-

Osirelé diela

S cieľom odstrániť právnu neistotu v oblasti chýbajúceho vysporiadania autorských práv k osirelým
dielam by vláda SR mala prijať regulačný mechanizmus uľahčujúci komerčné využívanie osirelých diel
prostredníctvom ich licencovania. Návrh riešenia legislatívnej úpravy kolektívneho licencovania osirelých diel by sa mohol inšpirovať nordickým modelom rozšíreného kolektívneho licencovania.
-

Kolektívna správa autorského práva

V prípade plurality OKS, aby sa predišlo prekrývaniu práv spravovaných v rámci povinnej kolektívnej
správy, zaviesť administratívnoprávnu možnosť správy práv vymedzených v § 78 ods. 3 autorského
zákona v režime dobrovoľnej kolektívnej správy (resp. povinnej kolektívnej správy len zastupovaných), ak je príslušné právo už spravované niektorou OKS povinne, a vice versa.
S cieľom zvýšiť informovanosť používateľov zaviesť vo vzťahu k registrom OKS administratívnoprávnu
povinnosť OKS zverejňovať údaje z nich na vlastnom webovom sídle, a to v rozsahu zastupovaní nositelia práv, spravované predmety ochrany týchto nositeľov a rozsah správy práv (spôsob použitia) k
týmto predmetom ochrany.
S cieľom štandardizovať právny vzťah nositeľa práv k OKS upraviť v autorskom zákone zmluvný typ
zmluvy o kolektívnej správe práv, ktorý by zakladal súkromnoprávny vzťah medzi OKS a nositeľom

Strana 182

SPRÁVA O STAVE A POTENCIÁLI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU

práv, reflektujúc nepriame zastúpenie pri kolektívnej správe práv a zásady tejto správy vyjadrené v §
81 ods. 1 autorského zákona.
S dôrazom na spoločenskú zodpovednosť OKS vhodným spôsobom privilegovať riešenie sporov OKS s
vlastnými členmi prostredníctvom vnútorných opravných mechanizmov OKS, resp. mimosúdnymi
prostriedkami v prípade sporov OKS s nečlenmi a používateľmi, napr. cez povinnú ofertu rozhodcovskej doložky.
V snahe eliminovať negatívne spoločenské vnímanie OKS (a v širšom zmysle ochranu práv duševného
vlastníctva) je potrebné najmä prehodnotiť úroveň trestnoprávnej ochrany s cieľom dekriminalizovať
niektoré menej závažné formy zásahov do práv, ktoré by tak boli preradené do kategórie priestupkov.
-

Výnimky a obmedzenia autorského práva

Do slovenskej právnej úpravy je potrebné implementovať širší rozsah výnimiek a obmedzení autorského práva, ktorý už v súčastnosti umožňuje európska legislatíva. Rozšírenie katalógu výnimiek,
medzi inými výnimiek pre karikatúry, paródie alebo rozmnožovanie diel v kontexte správneho alebo
súdneho konania, môže prispieť k zníženiu transakčných nákladov a stimulovať vznik nových diel
v rastúcich odvetviach kreatívneho priemyslu. Legislatívna úprava by mala zaručiť, že prijaté výnimky
nie je možné obmedzovať zmluvnou úpravou.
-

Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva

Na riešenie existujúcich problémov v oblasti kvality a rýchlosti doručovania spravodlivosti nositeľom
práv duševného vlastníctva by vláda SR mala nasledovať komplexný prístup pozostávajúci
z legislatívnych opatrení a podporných aktivít nelegislatívneho charakteru. Možným systémovým
riešením je zavedenie jedného špecializovaného súdu, ktorého rozšírená osobitná právomoc by zahŕňala nielen agendu sporov vznikajúcich z porušovania autorského práva a súvisiacich práv, ale aj
agendu priemyselných práv a nekalej súťaže. Na strane opatrení nelegislatívneho charakteru je potrebné zvýšiť dostupnosť a propagáciu alternatívneho riešenia sporov so zameraním na oblasť duševného vlastníctva.
-

Koherentný systém podpory pre malé a stredné podniky

Na vytvorenie koherentného systému podpory pre MSP je potrebný určitý stupeň koordinácie medzi
všetkými organizáciami, ktoré prichádzajú do styku s MSP. Osobitnú úlohu zohráva ÚPV SR. S cieľom
zvýšenia miery využívania duševného vlastníctva v prostredí MSP je vhodné zefektívniť on-line dostupnosť relevantných informácií zameraných na manažment duševného vlastníctva. Za zváženie stojí
zverenie významnejšej úlohy pri poskytovaní relevantných informácií Ministerstvu kultúry SR (napr.
rozšírením pôsobnosti o možnosť vydávania formálnych stanovísk, ktoré by prispeli k objasňovaniu
uplatňovania vybraných aspektov autorského práva).
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II.4

PODPORA ODVETVÍ
KREATÍVNEHO PRIEMYSLU
Z EURÓPSKYCH ZDROJOV

Nachádzame sa v čase končiaceho sa sedemročného programového obdobia, čo nám dávama možnosť hodnotiť jeho efekty a problémy. Konkretizáciou hodnotenia pre oblasť kreatívneho sektora sa
zaoberá prvá časť kapitoly. V druhej sa zaoberáme nasledujúcim programovým obdobím, príležitosťami, ktoré prináša pre rozvoj kreatívneho sektora, a súvislosťami so strategickými dokumentami EÚ.

II.4.1 KULTÚRA A ŠF V ROKOCH 2007 – 2013
Intervencie v oblasti kultúry mohli byť v období 2007 – 2013 financované v rámci všetkých troch cieľov politiky súdržnosti (konvergencia, regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, európska
územná spolupráca), a to z dvoch štrukturálnych fondov (EERD aj ESF). Z prostriedkov ERDF bolo
v rámci všetkých krajín EÚ 27 priamo na oblasť kultúry alokovaných asi 6 miliárd eur (1,7 % z celkovej
sumy), z toho 2,9 miliardy eur na cieľ „ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva“, 2,2 miliardy eur
na rozvoj kultúrnej infraštruktúry a 797 miliónov eur na podporu služieb v oblasti kultúry. Podľa odhadov európskej Expertnej skupiny pre kultúrne a kreatívne priemysly je však celková hodnota projektov súvisiacich s kultúrou asi dvakrát vyššia.88
Pokiaľ ide o Slovensko, Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 – 2013 definoval tri strategické priority (infraštruktúra a regionálna dostupnosť, vedomostná ekonomika, ľudské zdroje)
a štyri horizontálne priority (marginalizované rómske komunity, rovné príležitosti, udržateľný rozvoj,
informačná spoločnosť). Žiaden z jedenástich operačných programov nebol špecificky určený pre
oblasť kultúry.
Za jeden z kľúčových faktorov zvýšenia konkurencieschopnosti regiónov a konvergencie považoval
NSRR obnovu a rozvoj infraštruktúry. Tá bola chápaná v zmysle fyzickej infraštruktúry. Prostriedky
určené pre kultúrnu infraštruktúru tak boli koncentrované na verejné inštitúcie, ktoré zbierajú, chránia a poskytujú prístup k dokumentom a zbierkam (galérie, múzeá, knižnice), a budovy patriace do
kultúrneho dedičstva.89 Obnova kultúrneho a historického dedičstva bola chápaná ako dôležitý príspevok k zvýšeniu atraktivity regiónov vrátane ich potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu.
Druhou dôležitou oblasťou využitia ŠF v rokoch 2007 – 2013, ktorá zasahuje aj do sektoru kultúry,
bola informatizácia. Strategická priorita „vedomostná ekonomika“ obsahovala špecifickú prioritu
„informatizácia spoločnosti“. Jednou z podporovaných aktivít bola tvorba digitálneho obsahu
v oblasti kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie širokopásmovým internetom. Na druhej strane,
v kontexte inovácií sa kultúrny a kreatívny sektor nespomínal vôbec.
Počas implementácie ŠF v období 2007 – 2013 prišlo k dvom revíziám Regionálneho operačného programu (ROP), ktoré sa dotkli významnejšie aj oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Prvá sa týkala
realokácie časti prostriedkov z Prioritnej osi 3 (Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj
turistického ruchu) do iných prioritných osí. Dôvodom bol nižší než očakávaný záujem oprávnených
88

Expert Group on Cultural and Creative Industries: Policy Handbook. Cultural and Creative Industries in local, regional and national development strategies. Working draft, 10 February 2012. February 2012, p. 6.
89
Pozri: Jaurová, Z. Culture and the Structural Funds in Slovakia. EENC Paper. September 2012, s. 12. Dostupné na internete:
<http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/report-structural-funds-slovakia.pdf>
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prijímateľov, k čomu prispeli viaceré faktory – obmedzenosť verejných rozpočtov v dôsledku začiatku
hospodárskej krízy, vysoké požiadavky na spolufinancovanie, nákladnosť procesu rekonštrukcie
a reštaurácie historických pamiatok, umocnená nepredvídateľnosťou nákladov a pod.90
Druhou zmenou bolo vytvorenie novej prioritnej osi ROP, Košice – Európske hlavné mesto kultúry
2013. Mesto Košice bolo vyhlásené za Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013 rozhodnutím Rady z apríla 2009.91 Projekt Kosice INTERFACE 2013 sa zameriaval najmä na vytvorenie modernej fyzickej a virtuálnej kultúrnej infraštruktúry. Keďže je mu v štúdii venovaná samostatná časť, spomenieme
len skupiny aktivít, prostredníctvom ktorých mala byť táto nová prioritná os OP implementovaná. Išlo
o dve skupiny aktivít:
-

Prvá bola určená na reštaurovanie, rekonštrukciu, rozšírenie a modernizáciu budov
v súvislosti s projektom EHMK, s cieľom podporiť ich využitie na kultúrne a spoločenské účely, rozvoj kultúry, umenia a kultúrne kognitívny turizmus, a s tým súvisiaci nákup vybavenia
vrátane IKT vybavenia.

-

Druhá sa zameriavala na revitalizáciu a úpravu verejných priestorov, prvkov malej architektúry, mestskej zelene, rekonštrukciu a dokončenie miestnej dopravnej infraštruktúry funkčne
súvisiacej s projektom EHMK.92

Z hľadiska využitia ŠF v období 2007 – 2013 na rozvoj kultúrneho a kreatívneho sektora tak možno vo
všeobecnosti konštatovať:
-

Kultúrny a kreatívny sektor bol zastúpený len v kontexte rozvoja fyzickej infraštruktúry
a digitálneho obsahu. Na jednej strane sa tak pri dlhodobo podvyživenom rozpočte rezortu
kultúry našli aspoň nejaké financie na rekonštrukciu časti kultúrnej infraštruktúry. Na strane
druhej však takéto obmedzené chápanie obsahu pojmu „kultúra“ viedlo k problémom
s realizáciou a udržateľnosťou projektov.

-

Takmer výlučné chápanie kultúry ako kultúrneho dedičstva – pamiatky, budovy, digitalizovaný kultúrny obsah – poskytovalo minimálny priestor na podporu „soft“ projektov. Spojenie
„hard“ a „soft“ projektov, investovanie do infraštruktúry (pamiatok, ale aj nepamiatkovej infraštruktúry) spojené s podporou kultúrneho obsahu, ponúka omnoho lepšie predpoklady
pre udržateľné projekty s väčším dosahom.

-

Príspevok kultúry k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju je vnímaný najmä v kontexte rozvoja turistického ruchu.

-

Pozornosť sa sústreďuje len na verejný sektor (inštitúcie a aktivity riadené štátom, regionálnymi či miestnymi samosprávami).

-

Realizáciu projektov často komplikovala príliš rigidná interpretácia finančných regulácií EÚ,
napr. pri pravidlách projektov generujúcich príjem (miešanie pojmov „príjem“ a „zisk“).

-

Dokumenty NSRR a jednotlivých operačných programov sa vôbec nevenujú kultúrnym
a kreatívnym priemyslom, tie nefigurujú dokonca ani v oblasti rozvoja inovácií, resp. inovatívnych malých a stredných podnikov.93

90

Ibid, s. 21.
Council of the European Union: Council Decision on the European Capital of Culture event for the year 2013. 8770/09 CULT 30. Dostupné
na internete: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st08/st08794.en09.pdf>
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Pozri napr.: Programový manuál ROP, verzia 5.1 (platná od 25. marca 2013). Dostupné na internete:
<http://www.ropka.sk/download.php?FNAME=1374557781.upl&ANAME=Programov%C3%BD%20manu%C3%A1l%20ROP%20verzia%205.
1%20(platn%C3%A1%20od%2025.3.2013).zip&attachment=1>
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II.4.2 INVESTÍCIE DO KULTÚRNEHO
A KREATÍVNEHO SEKTORA
V 2014 – 2020
Európska Expertná skupina pre kultúrne a kreatívne priemysly v odporúčaniach konštatuje, že programové obdobie 2014 – 2020 môže predstavovať pre oblasť kultúry veľkú príležitosť. Dôležité však
je, aby boli investície do tejto oblasti úzko prepojené s cieľmi Stratégie EÚ 2020.94
V mnohých mestách a regiónoch vytvárajú kultúrne a kreatívne odvetvia dôležitú časť potenciálu
hospodárskeho rastu. Na to je potrebné starostlivo zvážiť komplexné väzby medzi tradičnými oblasťami kultúry (kultúrne dedičstvo, dynamické kultúrne inštitúcie a služby) a rozvojom kreatívneho
priemyslu a turizmu. V nasledujúcom texte sa budeme zaoberať väzbami kultúrneho a kreatívneho
sektora na politiku súdržnosti 2014 – 2020, Stratégiu Európa 2020, program Horizont 2020
a Stratégiu smart špecializácie.
Nové programové obdobie je príležitosťou podporiť kultúru a kreativitu nielen v rámci rozvoja infraštruktúry a služieb, ale aj ako základný komponent ekonomiky 21. storočia. Ekonomiky, ktorá by sa
zakladala na inováciách, individuálnej tvorivosti, a schopnosti kriticky sa vysporiadať s obrovskými
informačnými tokmi.
Kultúra a kreativita by sa mali stať na Slovensku centrálnou súčasťou stratégií hospodárskeho
a regionálneho rozvoja. To možno dosiahnuť najmä:
-

Novým definovaním konceptu kultúry v kontexte využitia štrukturálnych fondov na Slovensku, posunutím sa od úzkeho zamerania na kultúrne dedičstvo a štátne inštitúcie
k modernému, súčasnému pohľadu na kultúru ako zdroja kreativity, inovácií a rozvoja.

-

Rozšírením mapy aktérov tak, aby zahŕňala aj oblasť občianskej spoločnosti, mimovládnych
organizácií, nezávislých hráčov vrátane firiem (špecificky v kontexte prienikov inovácií a kreatívnych priemyslov).

-

Mapovaním existujúcich a želaných kultúrnych služieb ako podkladu pre proces deinštitucionalizácie, väčším dôrazom na komunitnú tvorbu ponuky v oblasti kultúry, služieb
a infraštruktúry, ktoré viac korešpondujú s kultúrnou realitou v 21. storočí.

-

Uvedením konceptu kreatívnej ekonomiky do stratégie ekonomického rozvoja na Slovensku
vrátane začlenenia kultúrnych a kreatívnych priemyslov do rôznych programov určených na
podporu podnikania a regionálneho rozvoja.

-

Podporou transformácie a posilňovaním princípov dobrého riadenia v tradičnej kultúrnej infraštruktúre.

-

Pochopením a širokou podporou kultúry ako dôležitého faktora mestskej, vidieckej
a postindustriálnej regenerácie, zahrnutím kultúrnych komponentov do soft aj hard regeneračných a transformačných projektov.

94

Expert Group on Cultural and Creative Industries: Policy Handbook. Cultural and Creative Industries in local, regional and national development strategies. Working draft, 10 February 2012. February 2012, p. 8 a nasl.
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Tieto požiadavky možno špecifikovať na oblasť investícií do kultúrneho a kreatívneho sektora
v nasledujúcom sedemročnom programovom období. V kontexte priorít Spoločného strategického
rámca 2014 – 2020 a ďalších relevantných dokumentov (Stratégia EÚ 2020, stratégia Smart špecializácie a pod.) a európskych podporných programov (najmä rámcový program Horizont 2020) to znamená:
Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
-

Dôležitosť podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu a kreatívnych podnikov v rámci stratégií smart špecializácie.

-

Podpora kultúrou inšpirovaných inovácií ako pridanej hodnoty vývoja nových produktov
a služieb.

-

Podpora partnerstiev a klastrov, zapojenie podnikateľských, technologických, kultúrnych
a sociálne inovatívnych komponentov a partnerov.

-

Podpora participatívneho a otvoreného inovačného procesu, ktorý zapája rôznych kultúrnych
a kreatívnych aktérov, MSP a pod.

-

Podpora inovatívnych modelov spolupráce medzi komerčnými službami a kultúrnymi
a kreatívnymi aktérmi.

Zlepšenie prístupu a využitia informačných a komunikačných technológií
-

Podpora digitalizácie kultúrneho obsahu s dôrazom na verejný prístup k digitalizovanému obsahu.

-

Podpora kultúrnych projektov so silným IKT komponentom.

-

Podpora projektov prepájajúcich digitálny obsah, verejné služby a turizmus.

-

Podpora projektov a schém umožňujúcich participatívny proces v inováciách.

-

Podpora vzdelávacích programov v digitálnej a mediálnej gramotnosti.

Posilnenie konkurencieschopnosti MSP
-

Špecifická podpora MSP v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu (start-upy, budovanie kapacít, prístup ku kapitálu, ochrana duševného vlastníctva a pod.).

-

Podpora MSP operujúcim v prostredí inovácií inšpirovaných kultúrou (médiá, digitálny obsah,
hry a pod.).

-

Podpora vo forme inovačných voucherov pre MSP s kultúrnou pridanou hodnotou (najmä oblasť dizajnu).

-

Podpora klastrov a sieťovania rôznych odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

-

Podpora projektov vytvárania národných platforiem pre kultúrny a kreatívny priemysel ako
súčasti dlhodobej stratégie ich rozvoja.

Podpora prechodu k nízkouhlíkovej ekonomike vo všetkých sektoroch
-

Podpora rozvoja inovatívnych urbanistických, architektonických a dizajnových riešení zníženia
uhlíkovej stopy.

-

Podpora projektov zameraných na zníženie energetického odpadu a uhlíkovej stopy
v tradičnom type kultúrnej infraštruktúry.

-

Podpora soft projektov zahŕňajúcich kultúru a zameraných na zvyšovanie informovanosti
o dôležitosti nízkouhlíkovej ekonomiky.

Prispôsobenie sa klimatickým zmenám a predchádzanie a riadenie rizík
-

Podpora soft projektov zahŕňajúcich kultúru v oblasti zvyšovania informovanosti
o klimatických zmenách a riešeniach.

-

Podpora projektov, ktoré odhadujú riziká v spojitosti s miestami kultúrneho dedičstva.
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Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
-

Podpora projektov kombinujúcich kultúrne, ekologické a turistické aspekty.

-

Podpora projektov zameraných na rozvoj environmentálne citlivých riešení pre verejné priestory.

-

Dôraz na silný environmentálny komponent v rámci stratégií udržateľnosti investícií do kultúrnej infraštruktúry.

-

Podpora projektov zameraných na inovatívne a opätovné kreatívne použitie hmotného
a nehmotného kultúrneho dedičstva.

-

Podpora kultúrnych projektov propagujúcich nákup miestnych produktov v oblasti dizajnu,
potravín, tradičnej umeleckej kultúry a pod.

Udržateľná doprava a odstránenie bariér v kľúčovej sieťovej infraštruktúre
-

Podpora kultúrnych projektov propagujúcich cyklistiku, chôdzu a iné alternatívne spôsoby
mestskej dopravy.

Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily
-

Podpora projektov kreatívnych inkubátorov, co-workingových centier a podnikateľských inkubátorov v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

-

Podpora projektov, ktoré firmám v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu pomáhajú
prenikať na medzinárodné trhy.

Podpora sociálnej inklúzie a boj proti chudobe
-

Podpora umeleckých projektov zapájajúcich sociálne a kultúrne vylúčené komunity (Rómovia
a ľudia s nízkymi príjmami).

-

Podpora rovného prístupu ku kultúrnym schémam a programom – projekty zamerané na rozvoj lepších kultúrnych zručností, aktívnu participáciu a pod.

-

Podpora projektov revitalizácie deprivovaných oblastí a mestskej regenerácie so silným kultúrnym komponentom.

-

Podpora sociálne senzitívnych projektov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Investície do vzdelávania, zručností a celoživotné vzdelávanie
-

Podpora vzdelávacích projektov využívajúcich kreativitu ako metódu na všetkých úrovniach
vzdelávania.

-

Podpora projektov posilňujúcich vzdelávací potenciál kultúrnych inštitúcií.

-

Podpora vývoja kreatívnych a kultúrnych vzdelávacích programov na prvom a druhom stupni.

-

Podpora projektov medzikultúrneho vzdelávania a rozvoja kompetencií.

-

Podpora vzdelávacích projektov a vývoja vzdelávacích programov, ktoré prepájajú kultúru
a rozvoj.

Posilnenie budovania kapacít a zabezpečenie efektívnej verejnej správy
-

Podpora projektov zameraných na synergie medzi kultúrnym, vzdelávacím a hospodárskym
sektorom.

-

Podpora projektov zameraných na lepšie riadenie a manažment kultúrnych inštitúcií.

-

Podpora projektov rozvoja kapacít (ľudských, manažérskych, inštitucionálnych, hospodárskych) pre mimovládne kultúrne inštitúcie.

-

Podpora deindustrializácie kultúrnych služieb.

-

Podpora detailného skúmania využitia fondov EÚ pre kultúru a kultúrny a kreatívny priemysel
v období 2007 – 2013.
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III. STRATÉGIA ROZVOJA
KREATÍVNEHO
PRIEMYSLU
NA SLOVENSKU
III.1 VYTVÁRANIE PODMIENOK
III.1.1 VYTVORENIE SOLÍDNEJ DÁTOVEJ BÁZY
S INFORMÁCIAMI O ODVETVIACH
KREATÍVNEHO PRIEMYSLU –
MAPOVANIE, DÁTA, ŠTATISTIKY
-

Vytvoriť systém na efektívne sledovanie štatistických dát o kreatívnom priemysle, ktorý by
umožnil lepšie pochopenie odvetví kreatívneho priemyslu, sledovanie ich vývoja
a ekonomického prínosu

V nadväznosti na existujúci stav zisťovania a údajovej základne štatistických dát v oblasti kultúry
a kreatívneho priemyslu, ktorý neumožňuje dôsledné poznanie stavu ani nastavenie priebežného
monitoringu a následné porovnávanie vývoja v tejto oblasti, bude nevyhnutné pristúpiť ku komplexnej zmene v kultúrnej štatistike. Táto zmena je nevyhnutnou súčasťou akejkoľvek stratégie SR
v oblasti kreatívnej ekonomiky alebo posilnenia pozície kreatívneho priemyslu v zmysle uznesení
Európskeho parlamentu a Stratégie 2020. Táto zmena bude musieť zohľadniť odporúčania Eurostatu
vyplývajúce zo Záverečnej správy ESSnet – kultúra, ako aj špecifiká slovenskej reality, a to od úpravy
rozsahu zbieraných dát, štatistických jednotiek, presahu na iné štatistické systémy a zapojenie regiónov. Vzhľadom na rozsah a zmeny, ktoré bude nevyhnutné v predmetnej oblasti realizovať, je potrebné stanoviť aj najvhodnejší zdroj financovania, ktorým sú v súčasnosti štrukturálne fondy EÚ (národný projekt).
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Úlohy:
-

-

-

-

-

Vykonať hĺbkový audit štatistického zisťovania KULT realizovaného Ministerstvom kultúry SR.
Cieľom bude vytvorenie základnej mapy vzťahov vznikajúcich v prostredí, odkiaľ tieto údaje
pochádzajú a na čo sa využívajú, čím sa eliminujú duplicitné zbery dát alebo zbery dát, ktoré
ďalej nie sú využívané na žiadne posudzovanie alebo vyhodnocovanie prostredia, a tiež vytvorenie základne štatistických jednotiek.
Vytvoriť satelitný účet pre kultúru a kreatívny priemysel (s dôrazom na širší okruh kreatívneho priemyslu) na úrovni zberu dát a štatistických údajov
– cieľom je zmapovať finančné toky, ktoré prichádzajú do sektora kultúry, a aj finančné výstupy z toho sektora a ich vzájomné vzťahy.
Vytvoriť jednotnú metodiku výpočtu multiplikačného efektu (výpočet ekonomických dopadov
kultúrnych organizácií) a v nadväznosti na to upraviť/prispôsobiť tabuľky dodávok (SIOT), ktoré spracúva Štatistický úrad SR.
Zabezpečiť dostatočný finančný nástroj na realizáciu auditu, satelitného účtu a metodiky multiplikačného efektu. Vzhľadom na medzisektorový rozsah, ako aj zásah rôznych stupňov riadenia v rámci verejnej správy, ktorý si vyžiada audit zbieraných dát, ako aj príprava satelitného účtu, na elektronizáciu zberu a spracovávania dát, ale aj na úpravu zníženia administratívneho zaťaženia sa javí ako najvhodnejší spôsob zabezpečenia zdrojov financovania využitie
štrukturálnych fondov.
Pokračovať v podrobnom mapingu sektora v jednotlivých odvetviach

Mapovanie sektora je základom pre identifikáciu potenciálu a tvorbu verejných politík. Mapovanie
v predkladanej štúdii tvorí úvodnú fázu tohto procesu a ukazuje štruktúru, ktorú by mapovanie malo
pri ďalšom prehlbovaní výskumu sledovať. Vzhľadom k meniacej sa situácii vo väčšine odvetví
a poddimenzovanému stavu verejných politík v mnohých z nich je potrebné poznať podrobný stav
jednotlivých oblastí a súbežne s novou štruktúrou zberu štatistických a kvantitatívnych dát pokračovať aj v kvalitatívnom prieskume a komunikácii so sektorom.
Úloha:
- Vytvoriť podmienky na ďalšie fázy mapovania kreatívneho priemyslu a kontinuálne sledovanie jeho vývoja (vypracovať výskumný projekt, analýzy, štúdie).

III.1.2 PODPORA VNÚTORNEJ ORGANIZÁCIE
SEKTORA, VYTVÁRANIE
STRATEGICKÝCH ALIANCIÍ NA ÚROVNI
SEKTORA AJ VLÁDY
-

Vytvoriť platformu pre kreatívny priemysel na úrovni vlády

Kreatívny priemysel tvorí prienik viacerých oblastí spravovaných rôznymi orgánmi štátnej správy (kultúra, vzdelávanie, hospodárstvo, financie, zahraničné veci, regionálny rozvoj). Aby sa dosiahla efektívna koordinácia štátu na podporu tohto rozvíjajúceho sa sektora a vzájomné pochopenie potrieb
a požiadaviek v jednotlivých oblastiach a verejných politikách, je potrebná sústavná komunikácia
a mainstreaming agendy kreatívneho priemyslu do rôznych verejných politík.
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Úloha:
-

Vytvoriť pracovnú skupinu (radu, task force) na úrovni vlády pre kreatívny priemysel, zahrnúť
do nej aj reprezentatívne organizácie a subjekty zo sektora.
Zvyšovanie povedomia o sektore

Sektor kreatívneho priemyslu stále čelí nedostatočnému povedomiu a nepochopeniu jeho zákonitostí
zo strany odbornej aj širokej verejnosti. Nedostatočná pozornosť sa venuje príkladom dobrej praxe
a úspešným projektom, ktoré na Slovensku vznikli a fungujú. Preto je potrebné venovať viac pozornosti cielenej činnosti na zvyšovanie povedomia o tomto sektore a podporovať tie subjekty, ktoré
takúto činnosť vykonávajú.
Úlohy:
-

Podporiť organizovanie konferencií, propagačných podujatí, prezentáciu úspešných projektov
a príkladov dobrej praxe z oblasti kreatívneho priemyslu.
Podporovať študijné cesty, návštevy a medzinárodné spolupráce pre subjekty verejnej správy
aj súkromného sektora, s cieľom získať viac poznatkov o kreatívnom priemysle a jeho úspešne fungujúcich modeloch.

III.1.3 TVORBA POLITÍK A STRATÉGIÍ NA
RÔZNYCH ÚROVNIACH ŠTÁTNEJ
SPRÁVY A SAMOSPRÁVY, KTORÉ
REFLEKTUJÚ ÚLOHU A POTENCIÁL
KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V ROZVOJI
EKONOMIKY A SPOLOČNOSTI
Dostatočné a relevantné dáta, znalosť vnútorných vzťahov a kvalitatívne ukazovateľov v sektore
a dostatočné povedomie o jeho potenciáli sú predpokladmi pre tvorbu efektívnych a fungujúcich
verejných politík. Aby bolo možné postihnúť prierezový charakter kreatívneho priemyslu, je dôležité
formulovať strategické odporúčania, kroky a opatrenia, rovnako ako implementačný plán ich realizácie na úrovni štátnej správy a samosprávy.
Úloha:
-

Podniknúť kroky vedúce k vytvoreniu Národnej stratégie podpory kreatívneho priemyslu na
Slovensku, ktorá bude definovať úlohy jednotlivých subjektov štátnej správy a odporúčania
pre samosprávy v procese podpory a rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku.
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III.2 PODPORA SUBJEKTOV
KREATÍVNEHO PRIEMYSLU
III.2.1 VZDELÁVANIE
- Budovanie kapacít
Chýbajúce zručnosti v oblasti manažmentu, podnikateľských činností, marketingu, získavania kapitálu
a celkového konceptu kapitalizácie na vlastnej kreativite a talente boli identifikované ako základný
problém pri uplatňovaní sa kreatívnych profesií na trhu. Preto sú potrebné špecializované tréningové
a poradenské programy, ktoré by umožnili už pracujúcim profesionálom zvyšovať ich konkurencieschopnosť na trhu práce.
Úloha:
-

Podporiť vytvorenie systému celoživotného vzdelávania profesionálov v kreatívnom priemysle v oblastiach, ktoré napomôžu lepšiemu zhodnocovaniu ich zručností na trhu.

- Reforma existujúcich vzdelávacích programov
Nedostatočné prepájanie kreatívnych, technologických a ekonomických smerov v rámci vzdelávania,
ako aj nedostatočné prierezové vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií a podnikania sú základnými problémami vzdelávania profesionálov pre kreatívny priemysel. Z hľadiska generovania dopytu
po produktoch kreatívneho priemyslu je nevyhnutné všeobecné kreatívne a umelecké vzdelávanie
populácie na všetkých stupňoch vzdelávania (predškolské zariadenia, základné, stredné a vysoké
školy) a tiež mediálna a digitálna výchova.
Úlohy:
-

Podporiť interdisciplinárne vzdelávacie programy na vysokých školách a priestorovú koncentráciu študentov z technických, ekonomických a kreatívnych smerov.
Podporiť prierezové vzdelávanie študentov kreatívnych profesií v podnikateľských
a digitálnych zručnostiach.
Prehodnotiť a zvýšiť objem umeleckého a kreatívneho vzdelávania na všetkých typoch škôl so
zapojením verejných kultúrnych inštitúcií a kreatívnych profesionálov (Creative Partnership).

III.2.2 TVORBA
- Zintenzívniť podporu základnej tvorby a rozvoja kultúrnych hodnôt
Základným predpokladom fungujúceho a rozvíjajúceho sa kreatívneho priemyslu, ktorý prináša ekonomické benefity, je štruktúrovaná podpora tvorby a rozvoja kultúry na všetkých úrovniach. Bez fungujúceho kultúrneho sektora a jeho kvalitnej infraštruktúry nie je možné očakávať vytvorenie silnejšej
ekonomickej bázy kreatívneho priemyslu. Preto je nutné opätovne prehodnotiť objem a najmä štruktúru investícií z verejných prostriedkov do oblasti kultúry na všetkých úrovniach.
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Úloha:
-

Zvýšiť podporu tvorby a rozvoja kultúrnych hodnôt, investovať do modernej kultúrnej infraštruktúry.

- Diferencovať podporu tvorby a priemyslu
Verejnej podpore a subvenciám do oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu v súčasnosti chýba stratégia a koncepčný pohľad, ktorý by vychádzal z pochopenia rozdielov medzi podporou umeleckej tvorby a tvorby verejných kultúrnych hodnôt na jednej strane a podporou priemyslu na strane druhej.
Nástroje na podporu vzniku diel či podpora kultúrneho diania vo verejnom záujme majú úplne iný
charakter ako nástroje, ktorými sa podporuje priemyselný cyklus šírenia diel a priemysel ako taký.
Zmiešavaním podpory týchto odlišných cieľov v existujúcich programoch a štruktúrach (od lokálnej
úrovne až po národnú) vzniká množstvo problémov pri hodnotení dopadu, narúšaní prirodzeného
trhu a nevyváženosti podpory, čo v konečnom dôsledku spôsobuje znižovanie efektivity vynakladaných zdrojov.
Úloha:
- Oddeliť programy na podporu tvorby a podporné mechanizmy priemyslu a distribúcie, zaviesť
nástroje automatickej podpory.

III.2.3 PODNIKANIE
Cieľom opatrení na podporu podnikania v oblasti kreatívneho priemyslu by malo byť premietnutie
špecifík kreatívneho priemyslu do štandardných nástrojov na podporu podnikania, resp. mainstreaming kreatívneho priemyslu do politík podpory podnikania.

-

Všeobecné podmienky, priaznivé pre podnikanie

Vzhľadom k tomu, že majoritnú časť sektora predstavujú SZČO a MSP, príp. umelci v slobodnom povolaní, je dôležité klásť dôraz na politiky citlivé voči takýmto typom podnikateľov, na znižovanie administratívnej záťaže a odstránenie legislatívnych a daňových problémov (práca na dohodu, daňovo
uznateľné výdavky, štruktúra uznateľných nákladov a pod.).
Úloha:
-

Pri reformách daňových a odvodových pravidiel a ďalších politík priamo ovplyvňujúcich sektor drobných živnostníkov a SZČO brať do úvahy ich zvýšený dopad na oblasť kreatívneho
priemyslu.

-

Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo je základnou právnou kategóriou kreatívnej ekonomiky; právo duševného vlastníctva je transformáciou tvorivosti a podmienok jej vzniku a ochrany v právnom jazyku. Zrejmé právne prostredie a požiadavka na jeho lepšiu a dôslednejšiu úpravu je vypuklejšia stále viac v súvislosti
s ekonomickým zhodnocovaním a exploatáciou výsledkov duševnej tvorivej činnosti, t. j. už nielen
s ohľadom na „právo autorstva“. Významnú úlohu pri ochrane duševného vlastníctva zohrávajú organizácie kolektívnej správy, ktoré poskytujú služby autorom, výkonným umelcom a používateľom.
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Úlohy:
- Stabilizovať právne prostredie s ohľadom na zmenu uzatvárania zmluvných vzťahov v oblasti
autorského práva, ktorá má dlhotrvajúci charakter a vplyv; a nastavenie rekodifikácie na
ustálenú prax a zmeny európskeho práva.
-

Zamerať sa na nástroje, ktoré zlepšujú aplikáciu vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva,
najmä zvyšovanie informovanosti, odborné vzdelávanie na všetkých úrovniach vrátane rozhodujúcich orgánov.

-

Zamedziť prekrývaniu povinnej kolektívnej správy a na druhej strane uvoľniť reguláciu pri
dobrovoľnej kolektívnej správe. Vhodným by bolo zavedenie takých nástrojov, ktoré by zlepšili poskytovanie služieb OKS, napr. zvýšenie informovanosti služieb OKS.

-

Prístup ku kapitálu

Prístup k základnému kapitálu (venture kapitál, rizikový kapitál) je problémom podnikania vo všeobecnosti, osobitne v sektore MSP. V oblasti kreatívneho priemyslu je získavanie zdrojov na rozvoj
podnikateľských aktivít skomplikovaný aj faktom, že prevažná časť aktív firiem a jednotlivcov spočíva
v duševnom vlastníctve, ktoré nie je zo strany bánk a finančných inštitúcií považované za dostatočnú
záruku pôžičiek a úverov, a subjekty sú vnímané ako rizikové a nestabilné. Zároveň je potenciálny
prílev súkromného kapitálu brzdený nedostatočnou legislatívou v oblasti sponzoringu a darcovstva.
Úlohy:
-

Vytvoriť nástroje a programy umožňujúce lepší prístup ku kapitálu pre sektor kreatívneho
priemyslu (bankové záruky, garančné mechanizmy, verejno-súkromné investičné fondy).

-

Prijať legislatívu upravujúcu sponzoring, darcovstvo a ďalšie formy mediálno-marketingových
partnerstiev (sponzorský zákon), ktorý by upravoval štruktúru daňovo uznateľných výdavkov.

-

Podpora exportu a internacionalizácie tovarov a služieb v kreatívnom priemysle

K potenciálu kreatívneho priemyslu patrí jeho schopnosť pri relatívne nízkych nákladoch vstúpiť na
globálny trh. V rámci mapingu pre túto štúdiu sa prakticky všetky odvetvia kreatívneho priemyslu na
Slovensku vyjadrili, že chýbajúca podpora exportu a internacionalizácie je základným problémom
ďalšieho rozvoja a ekonomického zhodnocovania, čo platí aj pre celý segment MSP. Kreatívny priemysel nie je súčasťou proexportných hospodárskych politík ani koncepcií prezentácie Slovenska
v zahraničí (čo vyplýva aj z nedostatočného pochopenia a povedomia o sektore). Cielené politiky,
zamerané na podporu prerazenia na medzinárodné trhy a propagáciu slovenských produktov
a služieb, môžu zásadným spôsobom naštartovať väčšinu odvetví kreatívneho priemyslu.
Úlohy:
- Zaradiť podporu exportu a internacionalizácie kreatívneho priemyslu do hospodárskych
a ekonomických politík štátu (SARIO, NADSME, MH SR, MZV SR) – podpora účasti na výstavách, veľtrhoch, medzinárodných prezentáciách.
- Dosiahnuť, aby sa kreatívny priemysel stal významnou súčasťou stratégie prezentácie Slovenska v zahraničí.
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III.2.4 INFRAŠTRUKTÚRA
- Rozvoj fyzickej infraštruktúry / regenerácia miest
Fyzická infraštruktúra je základom pre fungovanie tvorby, kultúrnych činností, ale aj kreatívneho
priemyslu. Často prežitá „štátna“ infraštruktúra kultúry na Slovensku odčerpáva veľké množstvo verejných financií, na druhej strane chýba moderná infraštruktúra, na ktorú jej potenciálni aktéri len
veľmi ťažko nachádzajú zdroje. Zároveň chýba iniciačná infraštruktúra na podporu podnikania, vznik
inovačných ideí a networking (inkubátory, co-workingy, technologické huby, dielne, laboratóriá).
Moderná infraštruktúra kultúry a podnikania má významný vplyv na regeneráciu miest a rozvoj regiónov, keďže často využíva a revitalizuje nefunkčné budovy, postindustriálne komplexy
a brownfieldy.
Úlohy:
- Vytvoriť možnosti a programy na podporu nového typu kultúrnej infraštruktúry
s prihliadnutím na jej potenciál pre kreatívny priemysel a regeneráciu sídel a miest.
- Podporovať vznik inkubátorov, co-workingov a kreatívnych klastrov, zahrnúť tento typ podpory do regionálnych a lokálnych stratégií obcí, miest a regiónov.

III.3 PODPORA POTENCIÁLU
KREATÍVNEHO PRIEMYSLU
PRE ROZVOJ ĎALŠÍCH OBLASTÍ
(SPILL-OVER EFEKTY)
III.3.1 PODPORA PREPOJENIA KREATÍVNEHO
PRIEMYSLU S INÝMI ODVETVIAMI
PRIEMYSLU (INOVAČNÝ POTENCIÁL
KREATÍVNEHO PRIEMYSLU)
-

Motivovať iné odvetvia priemyslu k využívaniu inovačného potenciálu a pridanej hodnoty
kreatívneho priemyslu
Pridaná hodnota kreatívnych činností a odvetví významne zvyšuje konkurencieschopnosť tradičných
priemyselných odvetví, ale aj nových produktov a služieb (IKT). Integrácia kreatívnych odvetví do
širokého spektra priemyslu a služieb významnou mierou zvyšuje schopnosť podnikov inovovať
a zvyšovať ekonomickú hodnotu ich produktov. Často však chýbajú prepojenia medzi odvetviami
a mechanizmy vzájomnej spolupráce. Motiváciou prepájania týchto segmentov je možné dosiahnuť
zvýšený odbyt kreatívnych produktov a služieb a zvyšovanie pridanej hodnoty iných produktov
a konkurenčnú výhodu pri ich umiestňovaní na trhu.
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Úlohy:
- Vytvoriť systém podpory tzv. kreatívnych voucherov (akési „nepeňažné šeky“ alebo „kupóny“, ktoré svojho držiteľa – podnikateľský subjekt oprávňujú k využívaniu/nákupu služieb od
oprávneného subjektu v rámci kreatívneho priemyslu).
-

Podporovať vznik priemyselných klastrov integráciou subjektov z oblasti kreatívneho priemyslu.

III.3.2 PODPORA PREPÁJANIA KREATÍVNEHO
PRIEMYSLU A CESTOVNÉHO RUCHU
Kreatívny priemysel, jeho produkty a služby vytvárajú súbor atraktorov pre cestovný ruch
v konkrétnej lokalite. Nárast cestovného ruchu spôsobuje následne rozšírenie trhu a odbytu pre kreatívne odvetvia. Prepájanie cestovného ruchu a kreatívneho priemyslu je celosvetovým trendom, pretože kreatívne produkty a služby prispievajú vďaka svojej symbolickej hodnote k atmosfére
a výnimočnosti jednotlivých lokalít.
Úlohy:
- Podporovať prepájanie stratégií rozvoja cestovného ruchu a kreatívneho priemyslu od lokálnej úrovne až po národnú a medzinárodnú (prezentácia Slovenska ako turistickej destinácie).
- Podporovať činnosť organizácií destinačného manažmentu pri vytváraní balíčkov turistických
produktov, zahŕňajúcich produkty a služby kreatívneho priemyslu.
-

Podporovať festivaly a kultúrne podujatia s potenciálom pritiahnuť medzinárodnú klientelu.

III.3.3 PODPORA VPLYVU KREATÍVNEHO
PRIEMYSLU NA SOCIÁLNE INOVÁCIE
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Kultúrne a kreatívne činnosti, tovary a služby sa významnou mierou podieľajú na zvyšovaní kvality
života, kultivácii prostredia a verejného života a tiež na zlepšovaní životného prostredia a verejného
priestoru. Podporou väčšieho rozšírenia tovarov a služieb z oblasti kreatívneho priemyslu je možné
dosiahnuť komplexný rozvoj spoločnosti.
Úlohy:
- Podporovať projekty, ktoré prepájajú kreatívny priemysel s komunitnými projektmi, sociálnymi inováciami, projektmi ochrany životného prostredia a organizáciou verejného priestoru.
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PRÍLOHY
PRÍLOHA 1:
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: ESTÓNSKO

95

V poslednom desaťročí sa často hovorí o kreatívnom priemysle. Od začiatku nášho storočia sa do
tejto problematiky zapája i Estónsko. Podobne ako v ostatných štátoch, bolo i v Estónsku vykonané
mapovanie kreatívneho priemyslu (v roku 2005, nasledované opakovaniami v rokoch 2009 a 2013),
ktoré prinieslo prehľad kreatívneho priemyslu a tiež prvý súbor odporúčaní pre tvorbu politík. Tieto
projekty pripravili pôdu nielen pre aktivity určené na rozšírenie povedomia o kreatívnom priemysle
vo verejnosti, ale aj pre konkrétnejšie aktivity zamerané na tvorbu nových podporných opatrení pre
kreatívny priemysel v Estónsku.
Podľa výsledkov mapovania kreatívneho priemyslu z roku 2013 patrí 11,4 % estónskych firiem do
kultúrneho a kreatívneho sektora (zvýšenie z 9,4 % v roku 2007) a 4,8 % pracovných síl je zamestnaných v tomto sektore. Sektor predstavuje cca 3 % HDP Estónska. Z týchto čísel jasne vyplýva, že kultúra a kreativita prekonali stereotypnú predstavu, že sú len zábavou, ktorá prichádza na rad po uspokojení základných potrieb a ktorá finančné prostriedky len odčerpáva.
Podľa najnovších údajov EÚ (zo štúdie vypracovanej TERA Consultants – Building a Digital Economy:
The Importance of Saving Jobs in the EU’s Creative Industries,96 marec 2010) predstavoval kultúrny a
kreatívny sektor (vrátane kultúrneho a kreatívneho priemyslu) v roku 2008 4,5 % HDP EÚ a zamestnával 3,8 % pracovných síl. Podiel týchto sektorov na HDP presahuje podiel chemického priemyslu
a spracovania plastov (2,3 %) i realít (2,1 %).
Kreatívny priemysel Estónska a štrukturálne fondy EÚ
Na základe odporúčaní pre tvorbu politík bol kreatívny priemysel zaradený do Národnej stratégie pre
štrukturálne fondy EÚ 2007 – 2013. Operačný program pre rozvoj hospodárskeho prostredia podporuje podnikanie prostredníctvom zvyšovania inovačných a rastových kapacít podnikov. Podpora kreatívneho priemyslu je jednou zo siedmich prioritných oblastí v rámci tohto strategického cieľa (ďalšími
sú podpora zahraničnej spolupráce, inovácií, prístupu ku kapitálu, zakladania nových podnikov, transferu vedomostí a technológií a rozvoja cestovného ruchu).
Opatrenia a politiky týkajúce sa kreatívneho sektora spoločne koordinujú ministerstvo kultúry
a ministerstvo hospodárskych záležitostí a komunikácie. Programy implementuje organizácia Enterprise Estonia, jedna z najväčších inštitúcií v národnej sústave podpory podnikania. Enterprise Estonia
zabezpečuje finančnú pomoc, poradenstvo, príležitosti na spoluprácu a školenia pre podnikateľov,
výskumné inštitúcie, verejnosť a tretí sektor.
Medzi hlavné oblasti podpory kreatívneho priemyslu v Estónsku v období rokov 2007 – 2013 patrili
rast a udržateľnosť podnikov kreatívneho sektora a zvyšovanie kreativity v podnikateľskej sfére prostredníctvom synergií medzi kreatívnymi odborníkmi a firmami a ostatnými subjektmi ekonomiky.
95

Spracované na základe podkladov poskytnutých estónskym ministerstvom kultúry a estónskym expertom Ragnarom Siilom (viď zoznam
spolupracovníkov).
96
Dostupné na internete: <http://www.droit-technologie.org/upload/dossier/doc/219-1.pdf>
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Úlohou kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií je sústrediť sa na počiatočné fázy hodnotového reťazca
kreatívneho priemyslu (vrátane fázy vytvárania) vzdelávaním kreatívnych odborníkov a mediátorov
a podporovaním kľúčových oblastí umenia a kultúrneho priemyslu.
Enterprise Estonia a podpora kreatívneho priemyslu
Enterprise Estonia (EAS) je primárnym prispievateľom do programov podpory a rozvoja určených
podnikateľom vrátane kultúrnych podnikov. V roku 2008 bol zahájený program podpory kreatívneho
priemyslu (Creative Industries Support Program). Rozličné podporné opatrenia sa radia do dvoch
hlavných kategórií. Prvý súbor opatrení sa netýka výlučne kreatívneho priemyslu a je otvorený žiadateľom zo širokého spektra odvetví. V nedávnom období bola vykonaná analýza týchto programov
a pomocou šírenia povedomia a budovania kapacít sa podarilo tieto finančné zdroje použiť na financovanie kreatívnych podnikov a sietí. Medzi spomínané programy patria programy podpory klastrov
(napr. rozvoj filmového klastra), podporné programy pre export a spoluprácu v marketingu, programy pre rozvoj znalostí a schopností (napr. školenia manažmentu dizajnu) a programy na šírenie povedomia a podpory podnikania (napr. iniciatíva Creative Estonia, viď nižšie), programy na podporu
inovácií, vývoja produktov a školení.
Okrem všeobecných podporných opatrení existuje špecifický program pre kreatívny sektor. Jeho účelom je financovanie rozvoja rozmanitých podporných štruktúr vrátane kreatívnych inkubátorov, centier a „hubov“. Tento program má posilniť systém, v ktorom by v budúcnosti mohlo vyrásť mnoho
kreatívnych podnikov. Celkový rozpočet pre tieto štruktúry je 6,3 milióna eur. Tieto zdroje, určené
pre kreatívny sektor, však predstavujú príležitosť získať ďalšie zdroje prostredníctvom Enterprise
Estonia, čím by sa počiatočné zdroje zdvojnásobili.
EAS sa zameriava hlavne na rast a udržateľnosť podnikov v kreatívnom sektore a na zvyšovanie kreativity v podnikateľskej sfére prostredníctvom synergií medzi kreatívnymi odborníkmi a firmami
a ostatnými subjektmi ekonomiky. Strategickým cieľom podpory kreatívneho priemyslu sú predovšetkým udržateľné startupy, ktoré budú rýchlo rásť. Spolupráca s kreatívnym sektorom taktiež prispeje k zvýšeniu exportu a internacionalizácii estónskych firiem. Okrem toho sa očakáva zvýšená vedeckovýskumná kapacita estónskych firiem v kreatívnom sektore, výsledkom ktorej budú zvýšené
zisky generované kreatívnymi klastrami a rovnomerný rozvoj regiónov.
Ostatné zdroje financovania v Estónsku
Okrem fondov pre kreatívny priemysel existuje mnoho ďalších opatrení v rámci politík, ktoré pomáhajú rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel. Estónsko investuje vysoké obnosy zo štrukturálnych fondov EÚ do kultúrnej infraštruktúry, aby tak posilnilo regionálnu konkurencieschopnosť a podporilo
cestovný ruch. Existuje i niekoľko programov zameraných na rozvoj ľudských zdrojov (napr. školenie
nezamestnaných v oblasti vývoja produktov a podnikania v remeslách) a na rozvoj informačnej spoločnosti (napr. digitalizácia kultúrneho dedičstva, poskytovanie prístupu k digitálnemu obsahu). Estónske ministerstvo kultúry a organizácia Cultural Endowment of Estonia taktiež podporujú kultúrny
a kreatívny priemysel a pomáhajú zachovávať jedinečné kultúrne špecifiká v rámci niekoľkých regionálnych programov. V roku 2010 estónska vláda schválila návrh zákona, ktorým sa 1 % rozpočtov
určených na verejné budovy pridelilo na nákup umenia a dizajnu s účelom obohatiť verejný priestor.
Projekty podporené v Estónsku v roku 2010
Prvé kolo žiadostí pre program Creative Industries Support Structures Development Program (Rozvoj
podporných štruktúr kreatívneho priemyslu) prebehlo v decembri 2009. Začiatkom januára 2010
získalo sedem kreatívnych centier a inkubátorov podporu v hodnote 4,9 milióna eur. Medzi financované projekty patrí Tallinn Creative Incubator (Tallinnský kreatívny inkubátor), Tartu Centre for Creative Industries (Centrum kreatívneho priemyslu Tartu), Estonian Design Centre (Estónske centrum
dizajnu), Estonian Centre of Architecture (Estónske centrum pre architektúru), Creative Industries
Development Centre (Centrum pre rozvoj kreatívneho priemyslu) v rámci Tallinn Cultural Cauldron
(Tallinnský kultúrny „kotol“), kreatívny inkubátor vo Viljandi a Estonian Film Digitalization (Post-
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Production) Centre (Estónske centrum filmovej digitalizácie a postprodukcie).
Kreatívne inkubátory v Tallinne a Tartu fungujú od septembra 2009. Inkubátory v oboch mestách sú
dôkazom, že v kreatívnom sektore je veľký záujem o špecializované inkubačné služby a že v čase ekonomickej krízy získava kreatívne podnikanie čoraz viac prívržencov.
Creative Estonia
V roku 2009 spustila organizácia Enterprise Estonia integrovaný program Creative Estonia na rozšírenie povedomia o kreatívnom sektore vo verejnosti. Tento program obsahuje rôzne aktivity, ktoré
propagujú kreatívne podnikanie a kreativitu v spoločnosti. Snahou programu Creative Estonia je prepájať rôznych stakeholderov a sprostredkovať kontakt medzi kreatívnymi odborníkmi a firmami, tvorcami politík, študentmi a firmami z ostatných sektorov.
Medzi aktivity v rámci programu Creative Estonia patrí vývoj webového portálu kreatívneho priemyslu (www.looveesti.ee), ktorý obsahuje súhrn relevantných informácií, internetové pramene informácií pre start-upy, on-line poradenstvo
a sprostredkovanie kontaktov a v budúcnosti bude poskytovať i propagačné a marketingové nástroje
pre kreatívne firmy. Okrem portálu Creative Estonia vydáva správy o najlepšej praxi, výsledky štúdií
a mapovacích projektov, v rozličných častiach Estónska organizuje konferencie a semináre, poskytuje
mediálnu podporu iniciatívam v kreatívnom sektore atď.
Zahraničná spolupráca Estónska
Estónsko veľmi aktívne nadväzuje medzinárodné partnerstvá v kreatívnom priemysle. Cezhraničná
spolupráca Estónsku umožňuje podeliť sa s ostatnými krajinami o najlepšiu prax a vymieňať si s nimi
skúsenosti s rozvojom metodológie a programov pre kreatívny sektor. Nakoľko je Estónsko veľmi
malou krajinou s obmedzeným trhom, pre estónske firmy je životne dôležité spolupracovať so susednými krajinami a vytvárať s nimi fungujúce klastre.
V roku 2006 Estónsko založilo sieť pre tvorcov politík pre kreatívny priemysel, ktorej ďalšími členmi
sú Fínsko, Litva a Lotyšsko. Od roku 2008 sa Estónsko zúčastňuje na aktivitách pracovnej skupiny EÚ
pre kultúrny a kreatívny priemysel. Estónsko tiež spolupracovalo s Európskou komisiou, Fínskom,
Švédskom, Nórskom, Islandom, Dánskom, Nemeckom, Poľskom, Litvou, Lotyšskom a Ruskom na založení siete Northern Dimension Partnership on Culture (Partnerstvo pre kultúru v rámci Severnej dimenzie, NDPC). Hlavným cieľom NDPC je byť ohniskom sietí, projektov a ďalších aktivít v kultúre
v oblasti Severnej dimenzie a podporovať interakciu medzi kultúrnymi subjektmi a podnikateľskou
sférou.
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PRÍLOHA 2:
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: RUHR
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Metropolitná oblasť Porúrie patrí medzi najväčšie konurbácie v Európe. Oblasť, ktorá bola kedysi
priemyselným strediskom celého kontinentu, je dnes technologickým, ekonomickým, vedeckým a
kultúrnym centrom. Nájdeme tu sídla globálnych korporácií a významných malých a stredných firiem,
rozvinuté vedeckovýskumné prostredie a rozmanitú kultúrnu scénu. Firmy, univerzity, polytechnické
školy a popredné vedeckovýskumné inštitúcie spoločným úsilím rozvíjajú myšlienky, vďaka ktorým
bude možné čeliť výzvam budúcnosti.
Jedným z najvýznamnejších iniciátorov inovatívnych myšlienok je kultúrna a kreatívna ekonomika.
Kreativita je kľúčom k inovatívnym a interdisciplinárnym odpovediam na globálne a lokálne výzvy – či
už ekonomické alebo spoločenské. Ekonomický význam kreatívnej ekonomiky v metropolitnej oblasti
Porúrie síce potvrdzuje mnoho štúdií, tento región sa však zatiaľ nezapísal ani na národnú, ani na
medzinárodnú mapu kreatívneho sektora. Je žiaduce tento stav zmeniť, a to prostredníctvom potenciálu, ktorý prináša kultúrna a kreatívna ekonomika, potenciálu, ktorý naštartuje nové ekonomické
procesy a zvýši atraktivitu a kvalitu života v mestách, a tiež vyzdvihovaním prvotriednych umeleckých
a kultúrnych úspechov regiónu v hudbe, street artee, dizajne a videohrách, ktoré presiahli hranice
regiónu. Kultúrna a kreatívna ekonomika pôsobí v prostredí plnom výziev, ktoré v blízkej budúcnosti
nebudú ani jednoduchšie, ani zriedkavejšie, v mestách a obciach, ktoré podstupujú štrukturálne
zmeny. Kultúrna a kreatívna ekonomika je charakteristická tým, že rôznorodými spôsobmi ovplyvňuje
ekonomický a mestský rozvoj, a tiež tým, že vytvára nové umelecké trendy. Napriek tomu by sme sa
však na kreatívnu ekonomiku nemali pozerať ako na všeliek. Privysoké očakávania súvisiace
s turizmom, brandingom mesta a mestskými ekonomikami môžu preťažiť pojem „kreatívny“.
Americké a britské hospodárske systémy orientované na služby sa ku kreatívnej ekonomike vzťahujú
nielen ako ku zdroju nápadov, ale i ako k významnému zdroju pracovných miest. V nedávnom období
sa Google, Apple a Youtube začali považovať za obdobu firmy Krupp v nových kreatívnych odvetviach
priemyslu, hoci túto redukciu aktuálneho stavu by mnohí vydavatelia, hudobníci, filmoví producenti a
autori iste bez váhania spochybnili. Kultúrny a kreatívny priemysel je súčasťou agendy metropolitnej
oblasti Porúrie od polovice prvej dekády 21. storočia. Impulzom k intenzívnejšej pozornosti voči tomuto odvetviu bol i projekt RUHR. 2010 – Európske hlavné mesto kultúry, ktoré sa zameralo predovšetkým na myšlienku „mesta kreativity“. V súčasnosti funguje mechanizmus neustálej propagácie
kreatívnej ekonomiky. Ako ďalší krok, nasledujúci po titule Európskeho hlavného mesta kultúry, bola
založená jedinečná spoločná iniciatíva združenia Wirtschaftsförderung metropoleruhr (wmr) a Európskeho centra pre kreatívnu ekonomiku (european centre for creative economy – ecce). Táto iniciatíva
má za cieľ propagovať kreatívnu ekonomiku v regióne v unikátnej inštitucionalizovanej podobe tak
z ekonomickej, ako i kultúrnej a kreatívnej perspektívy. Ecce a wmr považujú kreatívnu ekonomiku
v metropolitnej oblasti Porúrie za hnací motor inovácií v oblasti obchodu, kultúry a mestského rozvoja, ktoré pomôžu vytvoriť regiónu meno v globálnej sfére kultúrnej a kreatívnej ekonomiky.
Kreatívna ekonomika v Porúrí – interakcia synergií a sieťových efektov
Každý, kto sa venuje praxi v kreatívnej ekonomike, si je vedomý jej synergického potenciálu. Ten má
nezriedka formu únavnej a fádnej spolupráce medzi odbormi rozvoja kultúry a ekonomiky a medzi
úradmi mestského rozvoja, stavebnými úradmi a dozornými štruktúrami. Dnes je bežnou praxou úzka
spolupráca medzi odbormi rozvoja kultúry a ekonomiky a mestskými plánovačmi. V minulosti nebolo
výnimkou, že projektu, ktorý získal podporu z odboru ekonomického rozvoja, bola okamžite zamiet97
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nutá kultúrna dotácia. Tento paradox však zanikol, pretože dotované prvotriedne kreatívne iniciatívy
majú často druhotný účinok – vznik nových pracovných miest. Podobne ako kultúrny a kreatívny
priemysel, ktorý je v mnohých ohľadoch hnacím motorom budúcnosti metropolitnej oblasti Porúrie,
dávajú synergiám a sieťovým efektom vzniknúť i inovácie a prosperita, kultúra a kreativita, vysoká
životná úroveň a atraktivita miest a priestor a sloboda. Hoci majú jednotlivé kreatívne projekty vlastné východiská a ciele, účinok týchto opatrení a iniciatív sa spravidla prejaví v rozvoji obchodu, kultúry
a mesta: iniciatívy pre start-upy v odvetviach dizajnu či videohier majú iste takmer vždy ekonomický
motív, no v druhom pláne môžu ovplyvniť i konkrétnu oblasť. Podobne môže renovácia protileteckého krytu predstavovať viac ako len projekt mestského rozvoja – napr. v prípade, že si priestory prenajme filmová produkčná spoločnosť a vylepší tak verejný obraz celej štvrte na základe presvedčenia
a odvahy.
Zvláštna sila kultúrnej a kreatívnej ekonomiky teda tkvie v rozmanitosti jej vplyvov
a účinkov. Zároveň však môžu vzniknúť nejasnosti – či prinajmenšom babylónske zmätenie jazykov –
ohľadom zodpovednosti a povinností, oprávnení a stratégií. Preto je dôležité uvedomiť si, že kreatívna ekonomika sa nachádza v dvoch (jazykových) svetoch – na jednej strane vo svete kultúry a na druhej strane vo svete obchodu – a tieto dva svety v rámci nemeckej tradície navzájom súperia o výsadnú interpretáciu spoločenských hodnôt.
Rozdiel medzi kultúrnym a obchodným pojatím nemožno eliminovať, a ani to nie je žiaduce. Napriek
tomu by však tieto rozdiely nemali byť dôvodom, prečo odmietať synergie, možnosti spolupráce a
príležitosti. Konkrétne na úrovni miest a obcí je preto dôležité nachádzať nové komunikačné kanály
medzi kultúrnymi a obchodnými odbormi a taktiež medzi týmito odbormi a aktérmi z kultúrneho a
kreatívneho priemyslu a developermi. Tento stav nie je špecifikom Porúria, ale predstavuje výzvu pre
všetky polycentrické regióny. Ak sa metropolitnej oblasti Porúrie podarí uskutočniť v tejto oblasti
pokrok, stane sa bezpochyby vzorom pre mnohé európske regióny, ktoré podstupujú štrukturálne
zmeny.
Strategická implementácia trojuholníka ekonomika – kultúra – mestský rozvoj
Predstavu ecce a wmr o synergickom potenciáli kultúrnej a kreatívnej ekonomiky zachytáva nasledujúci diagram zostavený na projektovej báze: primárne východisko a sekundárne efekty sú previazané
a vytvárajú synergiu ekonomických, kultúrnych a mestských rozvojových efektov. Kultúrne projekty
môžu napr. ovplyvniť ekonomické procesy a mestský rozvoj takisto, ako iniciatívy kreatívneho podnikania vplývajú na mestský priestor a vnímanie kultúry. V metropolitnej oblasti Porúrie nájdeme niekoľko úspešných prípadov, ktoré dokladajú tieto efekty. Každý z týchto projektov má preto zvláštne
miesto v trojuholníku a každý projekt má vplyv v niekoľkých rovinách, a tak posilňuje synergický potenciál kultúrnej a kreatívnej ekonomiky.
Games Factory Mülheim (www.gamesfactory-ruhr.com) je príkladom mnohých projektov, ktoré vychádzajú z ekonomického efektu. Počiatočným cieľom bola propagácia herného priemyslu v regióne
Porúria prostredníctvom zoskupenia viacerých firiem na jednom mieste. V roku 2008 začal odbor
ekonomického rozvoja v meste Mülheim budovať priestory, ktoré by slúžili tomuto účelu. Dnes sa
nazývajú Games Factory Ruhr.
Výstavba areálu bola z veľkej časti podporená rozvojom siete v celom Porúrí – najprv pod názvom
Games Commission Ruhr, v súčasnosti so štátnou podporou ako Game Development Initiative (GDI)
Ruhr (tzv. „softvérový prístup“), ktorá organizuje niekoľko podujatí, ktoré stimulujú vývoj hier ako
komerčného a kultúrneho produktu a ako ekonomickej inovácie a umeleckého diela. Games Factory
Mülheim je príkladom primárne ekonomického a priemyselne orientovaného projektu s pozitívnym
druhotným efektom na lokálny mestský a kultúrny rozvoj.
Pre projekt Junges Pottporus (www.pottporus.com/junges-pottporus) združenia Pottporus e.V.
v meste Herne je naopak primárnym východiskom kultúra. Jeho cieľom je propagovať umelecké nadanie mladých ľudí v odvetviach street artu – tanečného, audiovizuálneho a hovoreného umenia.
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S podporou projektových dotácií a projektov spolupráce pôsobí v oblasti kultúrneho vzdelávania,
medzinárodných výmen a propagácie talentov. Pottporus sa inšpiruje nápadmi zo skutočného života,
pre ktorý je typický medzikultúrny dialóg a demografické zmeny, a zobrazuje ich v umeleckej forme.
Výsledkom tohto procesu je nehmatateľný produkt, či už umelecké predstavenie alebo graffiti, ktorý
síce dolieha na danú mestskú štvrť, ale primárne má kultúrny účinok. Druhotným efektom je ekonomický rozmer či vyhliadky na odborné pôsobenie v umeleckom odvetví.
Posledným východiskom trojuholníka je mestský rozvoj, resp. urbánne plánovanie. Ako príklad projektov tohto typu nám poslúži Kreatívna štvrť Lohberg v meste Dislaken (www.kreativ.quartierlohberg.de). Po zatvorení uhoľnej bane Lohberg v roku 2005 sa mesto Dislaken rozhodlo prebudovať
v spolupráci so spoločnosťou RAG Montan Immobilien GmbH areál a priliehajúcu robotnícku štvrť
Lohberg. Vedúcu úlohu tu zohral odbor mestského plánovania, ktorý podporil prvé iniciatívy umelcov
a kreatívnych odborníkov, aby využili opustené administratívne budovy v areáli. Kreatívna ekonomika
tu však mala pripraviť pole pre ďalší ekonomický rozvoj oblasti so zameraním na inovácie a kreativitu.
Toto sa týkalo napríklad energetiky a architektúry. Kreatívna štvrt Lohberg teda môže slúžiť ako príklad činnosti zameranej primárne na mestský rozvoj, ale s pozitívnym druhotným efektom na spočiatku dočasnú, no neskôr dlhodobú ekonomickú perspektívu, ako aj s kultúrnym efektom na nadregionálnej úrovni.
Nakoniec by sme radi predstavili projekty, ktoré nemajú nutne len jedno konkrétne východisko. Príkladom je projekt URBANATIX (www.urbanatix.de), ktorý sa od začiatku nachádza v strede trojuholníka. V roku 2010 zorganizovala bochumská produkčná agentúra DACAPO skúšky a predstavenia moderného výrazového tanca, v rámci ktorých sa mladí ľudia inšpirovali vzorom Cirque du Soleil a montrealskou Street Art Academy. Projekt, ktorý začínal v telocvičniach ako nešpecifické tréningy, sa ukázal byť komerčným a umeleckým úspechom. Skúšky prebiehali v nevyužívanom Kostole sv. Márie
v Kreatívnej štvrti Viktória v meste Bochum, vypredané predstavenia zasa v pôvodne výstavnom pavilóne Jahrhunderthalle. Tento subkultúrny projekt čoskoro prenikol do priestorov vysokej kultúry a
stal sa predmetom reportáží v celoštátnej televízii. Ako inovatívny kultúrny projekt toto predstavenie
pokrýva všetky náklady a len za dva roky vytvorilo nové pracovné príležitosti a nové nápady pre budúcnosť mladých ľudí prostredníctvom mnohých vypredaných predstavení. Využitie Kostola sv. Márie
v Bochume ako dočasnej skúšobne bolo ústredným impulzom a nositeľom nádeje na pozitívnu premenu oblasti. Takýto kladný vedľajší účinok kultúrneho podnetu na mestský rozvoj a ekonomickú silu
nie je vždy podobne veľkolepý a mediálne sledovaný ako v prípade Urbanatix, ale to neznamená, že
je menej efektívny. V každom procese rozvoja oblasti je dôležité vyzdvihnúť synergický efekt, pretože
bez neho je ťažké motivovať ostatných aktérov.
Posilnenie kreatívnej ekonomiky ako inovatívnej sily
Spoločným cieľom ecce a wmr je ďalej urýchľovať nastavené rozvojové procesy v kreatívnej ekonomike v metropolitnej oblasti Porúrie. Je potrebné posilniť podniky pôsobiace v kreatívnej ekonomike,
propagovať inovácie a zintenzívniť európske prepojenia. V rámci dosiahnutia tohto cieľa spočíva
hlavný zámer v oblasti aktivít a projektov na pomedzí obchodu, kultúry a mestského rozvoja: inovatívne schopnosti kreatívnych jednotlivcov sú čoraz žiadanejším zdrojom v hodnotovom reťazci tradičných ekonomických sektorov, ako sú napr. automobilový a textilný priemysel. Dizajnéri sú nenahraditeľní nielen ako tvorcovia objektov, ale i ako tvorcovia procesov na trhoch mimo kreatívnej ekonomiky. Ich úlohou je dať transferu technologických inovácií takú podobu, ktorá naplní potreby spotrebiteľa (a naopak).
Inovácie v kreatívnej ekonomike sú často „skrytými inováciami“; namiesto toho, aby dostali podobu
konkrétnych patentov, produktov či procesov, tieto tzv. skryté inovácie sú z patentovej ochrany takmer úplne vylúčené a nie sú predmetom systematického monitorovania a evaluácie. Nezriedka sa
vôbec nepovažujú za inovácie, a to napriek tomu, že často predstavujú základ pre ďalšie inovácie
v sektoroch mimo kreatívnej ekonomiky. Preto majú veľký vplyv na inovatívne možnosti a následne
na ekonomický rozvoj lokality. Nájdeme ich na rôznych stupňoch hodnotového reťazca, napr. vo vý-

Strana 206

SPRÁVA O STAVE A POTENCIÁLI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU

voji produktov, kombinácii existujúcich technológií a procesov a vo vytváraní nových distribučných
kanálov či pri implementácii nových obchodných modelov.
Vďaka novým modelom práce a výroby má kreatívna ekonomika tiež osobitnú funkciu – predstavuje
vzor pre ostatné sektory ekonomiky.
Otvorené, digitálne prepojené a kolaboratívne miesta často vytvárajú platformy pre inovatívnu prácu. Pridaná hodnota sa čoraz intenzívnejšie a častejšie tvorí
a kumuluje nie v klasických kanceláriách a pracoviskách, ale na rozličných miestach a v rôzne sa striedajúcich tímových skladbách. Kreatívnu ekonomiku tu možno vnímať ako priekopníka na ceste
k vedomostnej ekonomike, ktorý môže slúžiť ako vzor pre budúce podoby práce a života. Okrem toho
aktéri v kreatívnej ekonomike pomáhajú posilniť vnútorný potenciál regiónu, pretože výrazne prispievajú k zlepšeniu imidžu a atraktivity regiónu, v ktorom pôsobia, a prostredníctvom svojej kreativity, kreatívnej scény a prostredia priťahujú ďalších kreatívnych a vysokokvalifikovaných odborníkov
z vedomostných odvetví priemyslu.
Ecce a wmr chcú ďalej podporovať a posilňovať tieto aspekty kultúrneho a kreatívneho priemyslu
v Porúrí. Za týmto účelom ecce a wmr zapoja svoje kľúčové kompetencie do spoločného úsilia. Spolupráca medzi ecce a wmr predpokladá zlúčenie zdrojov a zjednotie konkrétnych projektov a iniciatív,
čím sa podporí kreatívna ekonomika v regióne a prepojí sa s nadregionálnou a medzinárodnou pozíciou metropolitnej oblasti Porúrie.
Synergický rozmer kreatívnej ekonomiky si žiada vysoký stupeň kompetencie pri koordinácii styčných
plôch medzi jednotlivými aktérmi, ako aj ochotu jednotlivých aktérov navzájom spolupracovať. Ecce a
wmr zamýšľajú integrovať aktérov z kreatívneho sektora a partnerov z podnikového sektora, kultúry,
mestského rozvoja, akademickej sféry a politiky a uviesť ich do vzájomnej spolupráce.
Exkurz: Kreatívna ekonomika porúria – fakty a údaje
Vo verejnom diskurze sa zvyšuje miera povedomia o dôležitosti kultúrnej a kreatívnej ekonomiky.
Správa o európskej konkurencieschopnosti z roku 2010 prvýkrát podrobne pojednáva o kultúrnej a
kreatívnej ekonomike a prisudzuje jej významnú úlohu v budúcom ekonomickom rozvoji.
V metropolitnej oblasti Porúrie dôležitosť tohto sektora dokladá pozitívny vývoj v oblasti kultúrneho
a mestského rozvoja, rozvoja lokačného potenciálu a rozvoja nehnuteľností a taktiež údaje o finančných ziskoch a miere zamestnanosti. Rôznorodé aktivity kultúrnych iniciatív a procesov, ktoré zvyšujú
hodnotu nehnuteľností a mestských štvrtí prostredníctvom ich cieleného obsadzovania kreatívnymi
odborníkmi, predstavujú len malú časť indikátorov kreatívnej ekonomiky v metropolitnej oblasti Porúrie.
Pojem kultúrna a kreatívna ekonomika zahŕňa také kultúrne a kreatívne podniky, „ktoré sú primárne
orientované komerčne a pôsobia v tvorbe, výrobe, distribúcii a/alebo mediálnom rozširovaní kultúrnych či kreatívnych produktov a služieb“. Podľa tejto definície je spoločným jadrom každej komerčnej
kultúrnej a kreatívnej činnosti tzv. kreatívny akt. To znamená všetky umelecké, literárne, kultúrne,
hudobné, architektonické a kreatívne obsahy, diela, produkty, predstavenia či služby s ekonomicky
relevantným východiskom (Spolkové ministerstvo hospodárstva a technológií, 2012: Monitoring vybraných kľúčových ekonomických údajov v kultúrnej a kreatívnej ekonomike 2010).
V roku 2010 pozostávala kreatívna ekonomika v Porúrí z vyše 10 300 firiem. Spolu vygenerovali príjmy presahujúce 6,1 miliardy eur a zamestnávali vyše 30 500 zamestnancov na plný alebo čiastočný
úväzok. Spolu s nezávislými profesionálmi v metropolitnej oblasti Porúrie v roku 2010 pracovalo
v kultúrnej a kreatívnej ekonomike takmer 51 500 ľudí. Štyrmi najväčšími odvetviami v metropolitnej
oblasti Porúrie podľa objemu pracovnej sily sú: tlačový trh (cca 12 500 zamestnancov), softvérový/herný priemysel (cca 11 900), reklama (cca 8 900) a dizajn (6 600). Dve tretiny zamestnaných
v kultúrnej a kreatívnej ekonomike v metropolitnej oblasti Porúrie pracujú v týchto štyroch odvetviach.
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Bližší pohľad na štruktúru firiem v kultúrnej a kreatívnej ekonomike vykazuje podobný rebríček odvetví. V metropolitnej oblasti Porúrie pôsobí cca 157 000 zdaniteľných subjektov, pričom kultúrna a
kreatívna ekonomika predstavuje 6,6 %, t. j. 10 300 firiem. Odvetvia s najväčším počtom firiem sú
dizajn (cca 2 300 subjektov), reklama (cca 2 200), architektonický trh (cca 1 600) a tlačový trh (cca
1 300). Z porovnania odvetví vyplýva, že najväčší obrat generuje tlačový trh. V roku 2010 generoval
so ziskom z predaja vo výške 2,9 miliardy eur takmer 50 % celkového obratu. Reklamný trh (15 %) a
dizajnový priemysel (11 %) sú taktiež silnými ziskovými odvetviami.
V roku 2010 kultúrna a kreatívna ekonomika vygenerovala príjmy presahujúce
6,1 miliardy eur, čo predstavuje 2 % celkových príjmov regiónu. V národnom priemere má kultúrna a
kreatívna ekonomika na celkových príjmoch podiel 2,7 %. V spolkovej krajine Severné Porýnie – Vestfálsko má sektor na ekonomike podiel 2,6 % (zdroj: IT-NRW; Calculations of the IAT, 2012).
Hĺbková analýza kultúrnej a kreatívnej ekonomiky v metropolitnej oblasti Porúrie, vypracovaná spoločnosťou Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH v roku 2010, vyzdvihla vzrastajúci význam
sektora pre celkovú ekonomiku regiónu – zatiaľ čo celkové zisky z predaja sa medzi rokmi 2001 a
2007 znížili o 1,3 %, kultúrna a kreatívna ekonomika zaznamenala nárast obratu o 10 %. Zároveň
vzrastal počet firiem v kultúrnej a kreatívnej ekonomike, a to celkovo o 15,2 % (Wirtschaftsförderung
metropoleruhr GmbH (2010): Kultúrna a kreatívna ekonomika metropolitnej oblasti Porúrie. Výsledky
prieskumu kľúčových ekonomických ukazovateľov, s. 17). V súčasnosti tento trend nepokračuje, pretože rovnako ako takmer všetky ekonomiky, bola i celková ekonomika a s ňou aj kultúrna a kreatívna
ekonomika regiónu postihnutá poklesom hospodárskeho rastu v súvislosti s globálnou hospodárskou
a finančnou krízou. Po miernom poklese obratov a počtu firiem a zamestnancov v sektore je pravdepodobné, že sa rast obnoví po úspešnom roku ako Európske hlavné mesto kultúry 2010, ktorý zdôraznil prínos všetkých aktérov z jednotlivých odvetví kreatívnej ekonomiky k štrukturálnej zmene
regiónu.
Exkurz: Kreatívna ekonomika vo verejnej a politickej sfére – prehľad a perspektíva
Politické úvahy o kreatívnej ekonomike celosvetovo nesiahajú viac ako dvadsať rokov do minulosti; je
veľmi dôležité chápať ich v historickom a ekonomickom kontexte, ktorý má prinajmenšom tri základné stavebné kamene: globalizáciu, individualizáciu a digitalizáciu. Mnoho stránok nášho bežného
života sa veľmi zmenilo – správy o revolúcii v Egypte sa k nám dostávajú rýchlejšie cez YouTube ako
prostredníctvom oficiálnych spravodajských agentúr, mobilné telefóny a internet sa prelínajú a vytvárajú nové svety, ktoré odrazu patria do nášho bežného života do takej miery, že firmy s dlhou tradíciou, ako napr. vydavateľ máp FALK či výrobcovia energie, musia čeliť novej konkurencii.
Kultúrne inovácie sa taktiež pretavujú do tvrdej meny – napríklad do celosvetovo vyše 30 miliónov
predaných iPadov či do „Das Auto“ od VW, individualita ktorého spočíva viac v dizajne ako
v automobilovej technológii. Kultúrna a kreatívna ekonomika sa teda v súčasnosti nachádza medzi
pólmi kultúry, obchodu a mestského rozvoja. Jej vnímanie ako interdisciplinárneho priemyslu sa zdá
prirodzené, rovnako ako potreba novej spolupráce medzi doposiaľ izolovanými správami kultúry a
ekonomiky: „Interdisciplinárna povaha kreatívnej ekonomiky a jej mnohé presahy sú dôvodmi, prečo
je kľúčové integrovať všetkých aktérov, bez ohľadu na to, či ide o národnú politickú agendu, alebo
samostatný projekt.“ (Robert Punkenhofer, kurátor rakúskeho pavilónu na ExpoShanghai 2010).
Pred desiatimi rokmi nebol tento pohľad samozrejmosťou ani v mnohých svetových metropolách od
Londýna po Berlín, a v mnohých mestách a obciach to platí dodnes. Ešte v júni 2012 ľudí v Detroite
príjemne prekvapilo, keď sa do prázdnych továrenských budov nasťahovali umelci, a tým rozhýbali
rozvoj mesta a jeho ekonomiky. Má garážová firma / start-up skupinky nadšencov význam pre ekonomický rozvoj daného mesta, ak v ňom už sídli Vodafone či Siemens a zamestnáva 3 000 ľudí? Čo
iné ako propagácia start-upov veľkými firmami je však samotné Silicon Valley? Je neznámy módny
návrhár tenisiek či hudobný klub rozhodujúcim faktorom pre atraktivitu mesta? Áno, je – pokiaľ nechcete zaujať len turistov, ale i miestnu mládež.
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Je nevyhnutné rozvíjať nové nástroje podpory na pomedzí priemyslu a verejnej správy, ktoré budú
efektívne vzhľadom k povahe konkrétneho priemyslu. V kultúrnej a kreatívnej ekonomike ide o nové
úsilie. V Nemecku by sa existujúce permanentné pracovné skupiny, ktoré zlučujú úradníkov
z kultúrnych a ekonomických odborov, dali spočítať na prstoch jednej ruky. Iniciatíva pre kultúrnu a
kreatívnu ekonomiku na národnej úrovni bola v Nemecku založená v roku 2007 s cieľom centrálne
koordinovať kultúru a obchod. V roku 2011 nasledovalo založenie Európskej aliancie kreatívneho
priemyslu, v ktorej spolupracujú Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre podnikanie a priemysel
a Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru. Prelom vo vnímaní kreatívnej
ekonomiky ako interdisciplinárneho odvetvia priemyslu predstavovali výsledky správy Štúdia prínosu
kultúry pre miestny a regionálny rozvoj – dôkazy zo štrukturálnych fondov; podľa nej dosiahli výdavky
z Európskeho kohézneho fondu na kultúru medzi rokmi 2007 a 2013 výšku 6 miliárd eur, t. j. 1,7 %
celkových výdavkov.
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PRÍLOHA 3:
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: KOŠICE 2013 –
EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY,
PODPORA KULTÚRNEHO A KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA LOKÁLNEJ A
REGIONÁLNEJ ÚROVNI98
Košice sa v roku 2008 ako prvé mesto na Slovensku stali držiteľom titulu Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013. Projekt bol najmä v odbornej obci a na zahraničnej úrovni hodnotený ako vysoko
inovatívny a komplexný najmä vo svojom prístupe ku zmene mesta prostredníctvom kultúry a kreativity v najširšom zmysle.
Projekt s názvom INTERFACE čerpal inšpiráciu z aktuálnych trendov a prístupov v západnej Európe,
kde sa už niekoľko desaťročí realizovali projekty transformácie zastaralej a opustenej infraštruktúry, a
to najmä industriálnej alebo vojenskej. Ako nástroj revitalizácie v mnohých prípadoch funguje sprístupnenie takýchto objektov kultúre, príp. iným formám občianskej tvorivosti či aktivizmu – v zmysle
aktivizácie komunít v určitých, často znevýhodnených oblastiach mesta. Príkladmi takýchto prístupov
sú Berlín, východný Londýn alebo oblasť Porúrie v Nemecku.
Pre Košice sa tento prístup stal hlavným motívom tak v koncipovaní investičných projektov, ako aj v
ich programovom nastavení. Dvoma najdôležitejšími líniami projektu sa tak stali podpora kreatívneho
priemyslu a komunitný rozvoj popri línii medzinárodnej spolupráce a environmentálnej línii.
Projekt prišiel s víziou, ktorej súčasť tvoril aj kreatívny priemysel. „Vízia Košíc v roku 2013 je víziou
založenou na hlbšom pochopení súčasného kultúrneho prostredia, trendov, hodnôt a procesov v
živote, tvorbe a umení. V globálnom svete sa poloha kultúry a umenia dá už len ťažko definovať súradnicovým systémom, ťažko sa hľadá ako bod na mape, pretože prestupuje celý priestor, jej zložky
sa v ňom stretávajú, navzájom sa spájajú a ovplyvňujú v reálnom čase. Žijeme v dobe siete, v ktorej
všetko so všetkým súvisí, a každý jej element je rovnako dôležitý. Košice našej projektovej vízie teda
nemajú nereálnu ambíciu stať sa stredom diania, ale miestom, vďaka ktorému ľudia komunikujú navzájom, s kultúrou, s celou Európou. Košice sa chcú stať INTERFACEom, poskytujúcim občanovi –
užívateľovi prístup k dôležitému softvéru – kultúre, aby jej prostredníctvom poznával svet i sám seba.
Cieľom projektu je vytvoriť prostredie pre interakciu rôznych sfér kultúrneho a spoločenského života.
Vytvoriť priestor, v ktorom skupiny, témy, oblasti a jednotlivci nájdu nový spôsob komunikácie a spolupráce.“
Projekt obsahoval špecifické kroky a systémové opatrenia pre rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu.
Na úrovni lokálnych politík riešil hlavne transformáciu systému podpory kultúry, grantovú podporu,
podporu podnikania v oblasti kreatívnych odvetví, systém vzdelávania a rozvoj talentu a profesionálnych zručností.

Situačná analýza
Košický kraj je jedným z ôsmich administratívnych regiónov na Slovensku a s 792 000 obyvateľmi je
druhým najväčším krajom. Prvýkrát bol zavedený v roku 1923 a jeho súčasné hranice existujú od roku
1996. Pozostáva z 11 okresov a 440 obcí, z ktorých 17 má štatút mesta. Asi jedna tretina obyvateľstva
regiónu žije v aglomerácii mesta Košice, ktoré je jeho hlavným hospodárskym a kultúrnym centrom.

98

Spracované na základe podkladov poskytnutých Košice 2013, n.o. a Inštitútom kreatívnej ekonomiky.
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Košice sú druhým najväčším mestom na Slovensku s 235 000 obyvateľmi a rozlohou 244 km2. Sú ekonomickým, spoločenským a kultúrnym centrom východného Slovenska. Ležia v jeho východnej časti,
neďaleko hraníc s Maďarskom (20 km), Ukrajinou (80 km) a Poľskom (90 km).
Prvá písomná zmienka o maďarskom meste Košice (vtedy známe ako kráľovská dedina – Villa Cassa)
pochádza z roku 1230. Mesto má dobre zachované historické centrum, ktoré je zároveň aj najväčším
spomedzi slovenských miest. Nachádza sa tu mnoho pamiatkovo chránených budov s najväčším kostolom na Slovensku: Dómom sv. Alžbety. Dlhá hlavná ulica je prosperujúcou pešou zónou s mnohými
butikmi, kaviarňami a reštauráciami. Mesto je známe ako prvé osídlenie v Európe, ktorému bol udelený vlastný erb.
Košický kraj a mesto Košice sú dôležitým priemyselným centrom Slovenska, ktoré predstavuje približne 9 % HDP krajiny, no tento región má pomalšie tempo rasu než iné regióny. Ide o druhý najdôležitejší kraj Slovenska, pokiaľ ide o export a HDP na obyvateľa. Najrozvinutejšie oblasti kraja sú štyri
okresy mesta Košice. Región je obzvlášť dôležitý kvôli svojej výrobnej základni, ktorá má kľúčový význam pre ekonomiku celej krajiny. Priemysel je sústredený v okresoch Košice, Michalovce a Spišská
Nová Ves, pričom sú zastúpené všetky odvetvia.
Hlavné odvetvia zahŕňajú hutníctvo a metalurgiu, chemický a elektrotechnický priemysel. Najdominantnejším priemyslom je hutníctvo, ktoré predstavuje 60 % priemyselnej výroby regiónu a 50 % jeho
vývozu. Oceliarne U.S. Steel Košice so 16 000 zamestnancami sú najväčším zamestnávateľom v regióne. Ďalšími významnými sektormi sú strojárstvo, potravinársky priemysel, služby a obchod. Poľnohospodárstvo je kľúčovým odvetvím v južných častiach regiónu, kde úrodná pôda Východoslovenskej
nížiny poskytuje vhodné podmienky na pestovanie plodín.
Košická železničná stanica je hlavným centrom východného Slovenska. Mesto je spojené železnicou s
Bratislavou, Prešovom, Čiernou nad Tisou, Humenným, Miškovcom (Maďarsko) a so Zvolenom. Diaľnica D1 spája mesto s Prešovom a ďalšie diaľnice a rýchlostné cesty sú naplánované v okolí mesta.
Medzinárodné letisko v Košiciach, s pravidelnými letmi do Bratislavy, Viedne a Prahy a s novootvorenou linkou do Londýna, sa nachádza južne od mesta. V čase vrcholu, v roku 2008, previezlo 590 919
cestujúcich, ale tento počet odvtedy výrazne klesol.
V regióne pracuje 30 % všetkých zamestnancov v priemysle, 14 % v školstve, 11 % vo verejnom sektore a 11 % v doprave, skladovaní, na pošte a v telekomunikáciách. Miera nezamestnanosti dosiahla 20
% v regióne a 14% v meste.
Región má vyše 150 000 študentov a žiakov, 50 % z nich sú žiaci základných škôl, 30 % navštevuje
stredné školy a 20 % univerzity. Košice sú po Bratislave druhým najväčším univerzitným mestom na
Slovensku. Technická univerzita v Košiciach je najväčšou univerzitou s 15 000 študentmi. Druhou najväčšou univerzitou je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika so 7 500 študentmi. K ďalším univerzitám patria
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach (1 400 študentov) a súkromná Security Management
College v Košiciach (1 100 študentov).

SWOT Analýza
Silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby pre rozvoj kultúrnych a kreatívnych priemyslov v Košiciach
zhŕňa SWOT analýza.
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Schéma 6: SWOT analýza rozvoja kultúrnych a kreatívnych priemyslov v Košiciach
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Kultúrne dedičstvo
Príroda
Pracovný priestor v zmysle budov
a volnej infraštruktúry

Doprava
Nedostatok kritického množstva
Nedostatok podnikania
Technologický transfer výskumu a rozvoja do podnikania
Nedostatok kreatívnych kurzov
Nedostatok medzinárodného povedomia
Nedostatok podpory pre malé a stredné podniky,
prístup k financiám

Externé prostredie

Príležitosti

Hrozby

Vzostup kreatívnej ekonomiky
Digitálna zmena kreatívnych priemyslov (využitie
IKT klastra)
EC Financovanie
EHMK
Sociálna inovácia – dostávať nápady
z komunity
Schengenský priestor – Karpatské centrum
Turizmus

Globálna recesia, kríza
Udržateľnosť a EC financovanie
Starnúca populácia
Konkurenčný trh
Zásahy vlády (vyššie dane)
Zlyhanie EHMK
Nespolupracovanie v partnerstve
Nechuť k zmene

Zdroj: Vlastná schéma autora.

Okrúhly stôl
Dňa 11. októbra 2013 sa v Košiciach na pôde Kasární Kulturpark realizoval okrúhly stôl s cieľom zmapovať prínos a vnímanie projektu Košice 2013 organizáciami a zástupcami kultúrneho a kreatívneho
priemyslu. Na okrúhlom stole sa zúčastnilo dvadsať subjektov z rôznych častí kultúrneho a kreatívneho spektra. V rámci štruktúrovanej diskusie pomenovali prínosy a slabiny projektu Košice 2013, potreby, potenciál a možné opatrenia.
Prínosy
- Zmena infraštruktúry – nová infraštruktúra
- Zviditeľnenie príležitostí
- Nové iniciatívy
- Zvýšený dopyt po kreatívnych činnostiach
- Podpora zručností a profesionalizácia – vzdelávacie programy a zvýšenie produkcie vedú k
získavaniu skúseností
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Negatíva
- Devalvácia hodnoty kultúry – dotované podujatia za nulové vstupné
- Umelé trhové vzťahy
- Košice nemajú kritickú masu, je potrebné dotovať niektoré aktivity
Potenciál
- Geografická poloha – Schengen
- Relatívne nízka cena pracovnej sily v porovnaní so zručnosťami a vzdelaním
- IKT sektor
Opatrenia
- Sieťovanie
- Podpora exportu a internacionalizácie
- Decentralizovaná podpora technologickej bázy, inkubátory, huby
- Vytvorenie investičnej agentúry na podporu lokálnych aktivít
- Efektívne meranie dopadov
- Biznis vzdelávanie

Projekt a jeho vývoj v čase, momentálny stav
Projekt Košice 2013 sa v rámci podpory kreatívneho priemyslu zameriava na realizáciu programov
vzdelávania a rozvoja talentu, mobility a sieťovania, ako aj budovania povedomia prostredníctvom
foriem, ako sú workshopy, semináre, medzinárodné konferencie a publikácie. Súčasťou projektu sú aj
investičné projekty, ktoré do veľkej miery zvýšia kvalitu a ponuku infraštruktúry pre kultúru
a kreativitu v meste.
Budovanie povedomia
Od roku 2010 realizujú Košice 2013 aktivity v rámci budovania povedomia. Okrem workshopov a
odborných seminárov je to najmä usporadúvanie medzinárodných konferencií s témou podpory kretívneho priemyslu:
-

September 2010 – Shaping the future
December 2011 – Policies for Social Era
Október 2013 – Place!

Medzinárodný networking
-

European Creative Business Network (www.ecbnetwork.eu)

European Creative Business Network (ECB Network) je nadácia založená niekoľkými významnými
európskymi organizáciami podporujúcimi rozvoj kreatívneho priemyslu a viaceré z nich sú našimi
dlhodobými partnermi. ECBN je určená na vytváranie partnerstiev, spájanie biznisov, tvorbu spoločných medzinárodných projektov a rezidencií.
Košice 2013 sú členom boardu ECBN, čím okrem štandardných benefitov získavajú možnosť podieľať
sa na formovaní stratégie networku, určovaní programu, zapojenia sa do EÚ projektov a EÚ politík
pre oblasť CCI. Zároveň majú prístup ku všetkým benefitom štandardného plného členstva:
-

členstvo v networku kreatívnych biznisov, podporných agentúr a miest
prístup k podujatiam networku
propagácia organizácie v Európe
prístup k office priestorom v členských organizáciách
informácie o zahraničných trhoch
výmena skúseností a spolupráca na európskej úrovni.
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Sieť ECB Network poskytuje konkrétne skužby:
-

-

pitching eventy, kde kreatívne firmy ponúkajú svoje nápady investorom a klientom (2011:
Picnic Amsterdam; 2012: Conference: Media Evolution City)
creative trade missions pre vstup na nový trh alebo vývoj nového produktu (december 2011:
Košice, v rámci konferencie Policies for Social Era; 2012: Malmo a Kodaň; 2013: Trade mission
v Bilbau)
prepojenie kreatívnych biznisov prostredníctvom on-line komunity
rezidenčné pobyty.

-

NICE: Network for Innovations in Culture and Creativity in Europe

-

Košice sa prihlásili ku vzniku iniciatívy európskej platformy NICE, ktorá bola prvýkrát ohlásená v júni
2013 v rámci Forum D'Avignon Ruhr v Essene. K zakladajúcim členom patria Essen, Rotterdam, Košice,
provincia Limburg, Bilbao Metropolis 30, Univerzita Birmingham, Univerzita of Milano, Nadácia Tallinn, Creativ wirtschaft austria, ecce.
Cieľom zoskupenia v spolupráci s Charlesom Landrym je systematicky pracovať a vytvárať európsky
network pre podporu kultúrnych a kreatívnych odvetví a pre podporu presahov CCS do ďalších odvetví.

-

Urbact Creative Spin (http://urbact.eu/en/projects/innovationcreativity/creativespin/homepage/)

Košice sú súčasťou medzinárodného projektu na podporu vzniku spill-over efektov kreatívneho priemyslu na ostatné odvetvia spoločne s ďalšími mestami a organizáciami pod vedením KEA – Philippa
Kerna. Kľúčové v tomto projekte je pre Košice prepojenie kreatívneho priemyslu, IT a turizmu.

Projekty Podpory kultúrnych a kreatívnych priemyslov
-

Creative industry toolkit 2012 a 2013 (www.creativeindustry.sk)

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok na rozvoj kreatívnej ekonomiky v meste, regióne i na Slovensku s využitím kreatívneho potenciálu umenia a kultúry. V špecifickej rovine to znamená:
-

-

-

Vytvorenie spoločnej stratégie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu pre mesto
a región, založenej na mapovaní potenciálu a nastavení aktivít pre dlhodobý rozvoj východoslovenského regiónu v oblasti kultúry a kreativity – Masterplan, kultúrna stratégia.
Vytvorenie partnerských sietí na lokálnej úrovni a ich prepojenie na zahraničné organizácie
zaoberajúce sa rozvojom kreatívnej ekonomiky.
Tvorba nástrojov pre podporu kreatívneho a kultúrneho priemyslu.
Budovanie povedomia a vzdelávanie odbornej aj širokej verejnosti v Košiciach a východoslovenskom regióne v oblasti inovácií v kultúre a rozvoji kreatívnej ekonomiky.

Rezidencie a Trade mission

Rezidenčné pobyty v rámci European Creative Business Network, podľa druhu zamerania vybraného
subjektu v rámci ECBN, realizujeme pre spoznávanie kreatívneho prostredia a trhu v rámci niektorých
členských krajín EÚ, cieľom je výmena skúsenosti a zjednotenie prostredia kreatívneho priemyslu v
rámci Európy, pripravujú sa rôzne formáty rezidencií, od rezidenčných informačných návštev cez
krátke tréningy v prostredí cudzej krajiny až po dlhodobé rezidencie s cieľom začleniť sa a spoznať
kreatívne prostredie v danej krajine. Od roku 2010 sme realizovali rezidencie v mestách Rotterdam,
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Bristol, Birmingham, Bilbao, Manchester, Dortmund, Malmo. Každý rok prebehne niekoľko výziev,
kde sa záujemcovia môžu prihlásiť so svojimi projektmi, nájsť zahraničných partnerov a realizovať
svoje projekty v zahraničnej spolupráci.
Popri rezidenciách Košice 2013 realizujú v spolupráci s ECBN tzv. Creative Trade Mission, ktoré spájajú podnikateľov a subjekty z kreatívneho priemyslu v rámci jedno- až trojdňových stretnutí a popri
workshopoch a prednáškach facilitujú ich spoluprácu na vybrané témy ako napr. on-line sociálne
médiá, IPTV, web atď.

-

Vzdelávacie semináre a medziodborové workshopy

Cyklus vzdelávacích aktivít Smarter&Worker je zameraný na podporu budovania kapacít, znalostí a
zručností potrebných na zvyšovanie konkurencieschopnosti v oblasti kutúrnych a kreatívnych odvetví.
Pozvaní odborníci budú prednášať, diskutovať a pracovať na témach ako eCommerce, marketing,
praktické zručnosti pri realizácií projektov, audience development. Pozostáva zo seminárov a
workshopov. Semináre vedú domáci i zahraniční lektori a tématicky sú zamerané na odborné témy a
praktické informácie využiteľné v kreatívnom priemysle; workshopy sú zamerané na využitie nových
technológií, médií, materiálov a rozvoj medziodborovej spolupráce.

-

Fashion Pop up – podpora módnej tvorby a lokálnych značiek

V roku 2012 Košice 2013 realizovali štyri podujatia zamerané na prezentovanie módnych značiek z
Košíc a východného Slovenska.
Podujatie bolo založené na princípe guerilla akcie. Na určitý čas (tri dni) sme obsadili a upravili priestory opusteného obchodu, príp. iných priestorov, kde sa táto intervencia môže dostatočne zviditeľniť a má potenciál pritiahnuť pozornosť verejnosti. V rámci podujatia sa odprezentovali módne značky, dizajnéri, blogeri, prebehli módne prehliadky, výstavy a fotenia.
Séria týchto podujatí mala za cieľ propagáciu módy, módnych značiek a diskusiu na aktuálne témy v
odbore.

-

ESCALATOR (http://www.creativeindustry.sk/escalator/)

Zámer projektu je vytvoriť efektívny program podpory v oblasti rozvoja kreativity, talentu a profesionalizácie subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle, umelcov, skupín a organizácií pôsobiacich v
oblasti kultúry a kreativity.
V roku 2013 bol pilotne naštartovaný špecifický program pre rozvoj talentov ESCALATOR, ktorý je
výnimočný vo svojej adresnosti a osobnom prístupe. Je určený subjektom v oblasti kreatívneho priemyslu a umelcom z rôznych oblastí (architektúra, dizajn, hudba, móda, film, performing arts, médiá
a i.). Pre každý subjekt je vypracovaný samostatný rozvojový program podľa individuálnej analýzy
skutočných a budúcich potrieb. Na programe spolupracujú špičkoví lektori z UK Paul Bogen a John
Fitzgerald, ktorí dokážu výrazne pomôcť pri naštartovaní a nasmerovaní kariéry, ale hlavne sa ľuďom
venovať v priebehu roka, aby bol zaručený ich postupný rast a rozvoj. Projekt prináša série
workshopov a vzdelávacích seminárov určených nielen pre vybrané subjekty, ale aj pre širšiu verejnosť. V rámci projektu sú naplánované výstavy a predstavenia výsledkov práce jednotlivých účastníkov, študijné cesty a networkingové podujatia.
Na programe sa zúčastňuje dvanásť vybraných subjektov. Účastníci získavajú okrem vzdelávacích
balíčkov aj profesionálnu pomoc odborníkov pre oblasť kultúry a kreativitu, ako aj možnosť zúčastniť
sa na medzinárodných podujatiach a na tzv. study visits, ktoré im umožnia získať kontakty, ako aj
možnosti prezentovať svoju tvorbu medzinárodne.
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Kľúčové dokumenty
-

Košice 2020 Kreatívna Ekonomika – Masterplan

Košice 2020 Kreatívna Ekonomika – Masterplan (http://www.kosice2013.sk/wpcontent/uploads/downloads/2013/05/Masterplan_kreativna_ekonomika_2013-2015.pdf) je strategický dokument na rozvoj kreatívnej ekonomiky v meste a kraji, identifikuje tri strategické oblasti:
miesto, ľudia a ekonomika, pre ktoré následne definuje šesť kľúčových programov: Rozvoj talentu,
Podpora podnikania, Infraštruktúra, Marketing, Partnerstvá, Výskum a vývoj.
Masterplan je kľúčový dokument pre oblasť podpory kreatívneho priemyslu v Košiciach, okrem strategického vymedzenia je v ňom identifikovaných a definovaných štyridsať konkrétnych projektov,
ktorých realizácia do roku 2015 dáva základ pre trvalú udržateľnosť a víziu Košíc ako mesta, ktoré
podporuje talen a kreativitu.

-

Kultúrna stratégia Mesta Košice

S cieľom naplniť jeden z hlavných cieľov projektu INTERFACE, a to vytvoriť a inovovať podporný systém kultúry v meste a regióne, dala nezisková organizácia Košice 2013 vypracovať kultúrnu stratégiu
pre mesto s návrhom lokálneho grantového systému, systému podpory a spolupráce kultúrnych operátov a aktivít na zvyšovanie úrovne a profesionalizáciu kultúrneho prostredia.
Kultúrna stratégia bude hotová v priebehu mesiacov november a december 2013 a bude podaná na
schválenie do decembrového mestského zastupiteľstva. Po jej schválení bude mesto Košice disponovať ucelenou stratégiou kultúrnej politiky s ohľadom na socioekonomický vývoj a pripravované nové
programové obdobie 2014 – 2020. Táto stratégia by sa mala stať súčasťou PHSR a TURM.

-

Vízia: Mesto Košice je medzinárodné (world-class) kultúrne mesto do roku 2019

Víziou pre Košice je stať sa medzinárodným centrom kultúry – živým a inovatívnym mestom – priťahujúcim návštevníkov a záujem z celého sveta. Mesto, ktorého kultúra stojí na unikátnom dedičstve a
zároveň na hrane súčasnosti, s občanmi, komunitami a partnerstvom vo svojom kultúrnom srdci.
Nadväzujúc na úspech EHMK, ambíciou mesta je realizovať túto víziu pre každého, kto verí, že kultúra, či už v podobe architektúry, ktorá nás obklopuje, múzeí, ktoré reflektujú našu minulosť i súčasnosť, literatúry či umenia, oslavuje naše skúsenosti, hrá zásadnú úlohu pri formovaní názorov a zážitkov ľudí. Veríme, že prístup k vysokokvalitným kultúrnym zážitkom je právom každého občana.

Investičné projekty
V rámci projektu Košice 2013 sa zrealizovalo niekoľko pre Košice, ale aj Slovensko zásadných investícií
do infraštruktúry. Podrobnejšie popisujeme tri z nich, ktoré sú kľúčové z pohľadu podpory kreatívneho priemyslu.
-

Kasárne Kulturpark (www.kulturpark.sk)

Rekonštrukcia časti areálu bývalých vojenských skladov Kasární kpt. Jaroša. Ide o ojedinelý projekt v
rámci Slovenska, ktorý v sebe prináša architektonicky veľmi triezvy koncept revitalizácie historickej
infraštruktúry s novou funkcionalitou. Komplex rekonštruovaných pôvodných budov dopĺňajú park,
námestie a séria pavilónov, ktoré celú štruktúru prepájajú.
Projekt zásadným spôsobom rozširuje ponuku priestorov na organizovanie kultúrnych podujatí, možnosti pôsobenia kultúrnych organizácií, vzdelávania a prezentácie. Z hľadiska podpory kreatívneho
priemyslu bolo základným zámerom projektu vytvorenie inkubátora pre kreatívny priemysel, čo sa v
súčasnom stave z perspektívy ROP javí ako nerealizovateľné v jeho biznisovom modeli. Avšak priesto-
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ry Kasární slúžia na vzdelávacie, networkingové a prezentačné aktivity, čo do istej miery nahrádza
pôvodný zámer plánovanej inkubátorovej podpory vo forme mäkkých projektov.

-

Spots (www.spots.sk, www.vymenniky.sk)

Projekt revitalizácie bývalých výmenníkových staníc v sebe nesie zaujímavý koncept sídliskovej infraštruktúry komunitného kultúrneho a kreatívneho centra. Integruje v sebe prístupy komunitného rozvoja, sociálnej inklúzie, práce so špecifickými cieľovými skupinami, umenia vo verejnom priestore,
sociálneho a komunitného umenia.
Z hľadiska podpory kreatívneho priemyslu je najdôležitejší moment podpory neprofesionálnej bázy v
aktivitách a projektoch, ktoré pomáhajú popularizovať kultúru, prinášajú proces tvorby a neformálneho vzdelávania do komunít, a tým rozširujú povedomie o úlohe a potrebe kreativity.
V rámci Košíc vzniklo osem tzv. „spotov“, z ktorých šesť pôvodne slúžilo ako výmenníková stanica a dnes
má novú funkciu, jeden využíva priestory poskytnuté mestskou časťou a de facto nie je investičným projektom a posledný, tzv. mestský výmenník je jedným z pavilónov v rámci Kasární Kulturpark, čím sa docielil
pôvodný projektový zámer prepojenia Kasární s projektom Spots aj fyzicky, nielen programovo.
Každý z ôsmich spotov má iné programové zameranie, čomu zodpovedá aj jeho architektonické
stvárnenie.

-

Kunsthalle (www.huk.sk)

Pôvodná budova starej krytej plavárne slúži od roku 2013 ako výstavný a prezentačný priestor Kunsthalle / Hala umenia Košice, priestor na reprezentatívne aktivity, konferencie, semináre a workshopy. Silný význam má z hľadiska propagácie a prezentovania súčasného vizuálneho umenia, kurátorských koncepcií, podporných a vzdelávacích aktivít.

Financovanie projektov
Na základe uznesenia vlády SR č. 546/2010 zo dňa 13. augusta 2010 došlo k dodatočnému navýšeniu
alokácie Regionálneho operačného programu v programovom období 2007 – 2013 na realizáciu investičných projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 prostredníctvom dodatočne vytvorenej prioritnej osi 7 Regionálneho operačného programu, a to v sume max.
60 miliónov eur (zdroje EÚ).
Neoddeliteľnou súčasťou revízie ROP je indikatívny zoznam 21 investičných projektov, vypracovaný
na základe požiadavky Mesta Košice. Zoznam týchto projektov tvorí prílohu č. 9 revízie ROP schváleného Monitorovacím výborom pre ROP.
Prioritná os 7 ROP prostredníctvom opatrenia 7.1, ktorého cieľom je „vytvorenie podmienok na zvýšenie počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v meste Košice a okolí prostredníctvom rekonštrukcie,
dobudovania a modernizácie zariadení kultúrnej infraštruktúry a posilnenie vybavenosti verejných
priestranstiev v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“, vytvára podmienky na realizáciu národných projektov investičného charakteru v rámci víťazného projektu
EHMK – Košice 2013, ktorý je na základe uznesení vlády SR, prijatých v rokoch 2009 a 2010, definovaný ako priorita na národnej úrovni.
Ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO) bolo navrhnuté Ministerstvo kultúry
SR, s cieľom zabezpečiť jednotlivé úlohy súvisiace s implementáciou investičných projektov v rámci
prioritnej osi 7 v súlade s platnými pravidlami operačného programu.
V rámci pripravovaného nového programového obdobia pre roky 2014 – 2020 je dôležité identifiko-
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vať ciele podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu na národnej úrovni vo vzťahu s úrovňami krajov a jednotlivých miest tak, aby tvorili jeden koherentný celok s možnosťami prepojenia a väzieb.
Dôležité je, aby SR pri tvorbe programových dokumentov dbala na integrovaný prístup v plánovaní a
aj pri implementácii projektov v zmysle oprávnenosti aktivít vo vzťahu investičných a mäkkých projektov, ktoré v nich majú byť následne realizované. Maximálny dôraz by mal byť kladený na reálnu
udržateľnosť projektov.
Zjavným problémom pri projekte Košice 2013 je nekompatibilnosť pravidiel ROP s niektorými projektovými zámermi, najmä v oblasti podpory podnikania a inkubátorovej podpory, na ktoré by sa hodil
skôr program KaHR, čo by pre Košice na jednej strane zhoršilo vyjednávaciu pozíciu vo vzťahu k vláde
(kladenie finančných nárokov na dva OP) a vo vzťahu ku kofinancovaniu by KaHR bolo pre mesto nerealistickým riešením.
Možnosť podpory podobných projektov v budúcnosti je v programe IROP (3.2). Práve integrovaná
podoba regionálneho operačného programu môže umožniť čerpať prostriedky na viaceré aktivity
vyžadujúce si iný prístup v rámci jedného projektu. Táto možnosť je však podmienená prijatím strategických rozvojových dokumentov ako RIÚS alebo TURM na mestskej úrovni.
Možnosti podpory kreatívneho priemyslu sú tiež v programe OPVaI, najmä v možnosti podpory inovácií, internacionalizácie, kompetenčných centier a finančných nástrojov.

Zhodnotenie
V súčasnosti by bolo predčasné hodnotiť dopady projektu EHMK na Košice, tie sa ukážu až v nasledujúcich rokoch, ale pri analýze výziev a cieľov projektu z roku 2008 je zrejmých niekoľko faktov, ktoré
je možné pomenovať hneď.
-

Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu

S ohľadom na kreatívny priemysel a podporu kultúry priniesol projekt hlavne systém podpory talentov v zmysle vzdelávania, networkingu, podpory profesionalizácie a získavania medzinárodných skúseností.
Stále však chýba ucelený systém podpory podnikania a start-upov. Mesto ani neziskovka nemajú/nemali dostatočné finančné nástroje na tento druh podpory, taktiež nemajú dostatočné kapacity,
aby niečo podobné zabezpečovali, tento problém je adresovaný a definovaný v Masterplane a do
budúcnosti sa počíta s realizáciou viacerých projektov so zameraním na biznis podporu a podnikanie.
Okrem vzdelávacích aktivít by sa mali systémovo riešiť otázky prístupu k financiám (systém malých
pôžičiek, VC, BA), prepojenie tvorby a produkcie, inkubátorovej podpory, klastrovania či export.
-

Medzinárodná spolupráca a vplyv na lokálne stratégie a politiky

Medzinárodný rozmer celého podujatia so sebou priniesol benefity, ktoré Košice posunuli v mnohých
ohľadoch veľmi ďaleko. V kultúrnych produkciách, profile podujatí a samotných projektoch je silne
vnímateľný EÚ rozmer. Samotná tvorba strategických materiálov, či už je to Masterplan, Kultúrna
stratégia alebo systém evaluácie projektov pri projekte Spots, vznikala a vzniká v priamej konzultácii
a spolupráci s medzinárodnými expertmi, čo dáva týmto dokumentom zásadný význam a znamená,
že mesto chce implementovať politiky a stratégie
s medzinárodným štandardom. Úroveň riadenia a podpory sa tak dostala na oveľa vyššiu úroveň
oproti minulým obdobiam a mesto sa snaží implementovať modely známe a fungujúce v rozvinutých
krajinách EÚ. Samozrejme berie do úvahy lokálne špecifiká a možnosti ekonomiky a legislatívy.
-

Investičné projekty

Projekt dokázal do veľkej miery naplniť svoje ambície v investičných zámeroch, okrem projektu Bane
Bankov, Modrého parku a Parku nad Sladovňou, ktorý bol nahradený projektom Parku Moyzesová

Strana 218

SPRÁVA O STAVE A POTENCIÁLI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU

a Komenského, boli zrealizované a prefinancované všetky projektové zámery. V konečnom súčte
projektov, ktoré sa v rámci mesta realizovali, sa investície zastavili na čísle 21. V meste sa teda realizovalo 21 investičných projektov v celkovom objeme vyššom ako 60 miliónov eur.
Vznikla tak nová infraštruktúra, ktorej význam presahuje hranice mesta a v niektorých prípadoch
(Kasárne a Kunsthalle) aj hranice regiónu. Z hľadiska podpory kreatívneho a kultúrneho priemyslu je
to významný krok, ktorý umožní rozvoj najmä vzdelávacích aktivít a podporu lokálnej tvorby, avšak
ako problematická z hľadiska pravidiel ROP sa javí možnosť podpory podnikania v novo vybudovanej
infraštruktúre, čo má za následok prehodnotenie koncepcie inkubátora a poskytovanie priestorov
tretím stranám na komerčné aktivity. Táto skutočnosť si vyžaduje opätovné prehodnotenie niektorých strategických krokov a kladie vyššie nároky na udržateľnosť a financovanie aktivít v investičných
projektoch na najbližších päť rokov.
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PRÍLOHA 4:
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O VÝNOSOCH
KULT 2012.
ZDROJ: MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 2013
Tabuľka 37: Štatistické zisťovanie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Značka

Názov

KULT 1 - 01

Ročný výkaz o ochrane
pamiatkového fondu

KULT 2 - 01

príjmy/
náklady
24 478
524,74

v tom zo
štátneho
rozpočtu

v tom z
v tom z
rozpočtu rozpočtu
VÚC
obce

v tom iné
verejné
zdroje

v tom
z iných
zdrojov

iné zdroje
zo
zahraničia

iné
zdroje
zo SR

tržby

v tom
tržby zo
iné výnosy obrat
vstupného

17 958
032,07

3 562
390 791,04
493,67

Ročný výkaz o kultúre
znevýhodnených skupín
obyvateľstva

568 350,00 213 089,00

15
155 479,00
723,00

KULT 3 - 01

Ročný výkaz o kultúrnoosvetovej činnosti

6 540
833,22

KULT 4 - 01

Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

KULT 5 - 01

Ročný výkaz o hudobnom
telese a umeleckom
súbore

11 953
135,00

9 545
525,00

KULT 6 - 01

Ročný výkaz o galérii

10 791
870,87

3 376
729,71

2 967
739 661,71
189,92

122 385,98

425
761 433,74 249 440,68
913,24

KULT 7 - 01

Ročný výkaz o vysielaní
rozhlasovej programovej
služby

KULT 8 - 01

Ročný výkaz o vysielaní
televíznej programovej
služby

KULT 9 - 01

Ročný výkaz o múzeu

41 217
234,91

16 498
541,27

9 792
404,83

1 590
771,31

850 676,20

3 928 8132156,0 5045266,8
360,75
7
2

KULT 10 - 01

Ročný výkaz o knižnici

44 683
496,21

17 494
050,03

10 284
831,06

7 819
987,92

696 157,48

2091744,9
3

KULT 11 - 01

Ročný výkaz o audiovízii
57 076
186,84

26 739
730,22

12 948
196,65

1 001
599,00

108 835,46

9131273,8 6228013,5
4
8

KULT 12 - 01

štátne
Ročný výkaz o
profesionálnom
divadle
neštátne

6 031
912,80

2567207,9
6
19 020,00

165
039,00

34 058
517,42

9249402,1
0

4339568,2
7
113 869,96

599 326,00

5 200,00

1 300,00

9 800,00 123 460,00

KULT 14 - 01

Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku

KULT 15 - 01

Ročný výkaz o cirkvi a
náboženskej spoločnosti

KULT 16 – 01

Ročný výkaz o verejných
podujatiach v oblasti
profesionálnej hudobnej
kultúry

21 558
345,52

5 527
640,28

51
266,40

7 615
827,38

KULT 17 - 01

Ročný výkaz o divadelných
festivaloch a prehliadkach

1 475
745 222,00
992,49

86
309,91

55 012,00

45 755
328,24

53 552
406,78

1917566,0
447 538,00
0

112 665,00

47 673,00

45 273,00

609
204,00

1 347
629,00

83 587,00

105 238
718,80

6 993
066,89

413 476,60

25 848,00
1 063
203,18

279
175 369,80 171 738,08
250,00

SPOLU

215 150
765,58
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47 673,00

3 898
342,50

3 117
496,47

5 407
766,99

38 452
013,37

15 343 4339568,2
113 869,96
350,63
7

PRÍLOHA 5:
VYBRANÉ TABUĽKY, SCHÉMY A GRAFY
ZO SPRÁVY „ZÁVEREČNÁ SPRÁVA
ESSNET – KULTÚRA“, 2011
Schéma 7: Kultúrne oblasti a podoblasti: rámec LEG-Culture porovnaný s 2009 FCS

Zdroj: Záverečná správa ESSnet – kultúra, 2011, s. 40.
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Schéma 8: Porovnanie oblastí kultúry pokrytých európskym rámcom a rámcom UNESCO pre kultúrne
štatistiky

Zdroj: Záverečná správa ESSnet – kultúra, 2011, s. 54.
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Schéma 9: Rámec ESSnet – kultúra: rozličné dimenzie kultúry

Atď.

Účasť
Spotreba
Financovanie
Zamestnanosť

Rámec pre kultúru
– oblasti a dimenzie
(pozri nižšie)

Zdroj: Záverečná správa ESSnet – kultúra, 2011, s. 47.
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Schéma 10: Rámec ESSnet – kultúra: kultúrne aktivity

Pozn.: Táto vizuálna matica štruktúry je samozrejme hrubou reprezentáciou, ktorej cieľom je podať
všeobecný pohľad na systém. Nie je v nej možné zobraziť všetky kultúrne aktivity. Detailný zoznam
kultúrnych aktivít je obsiahnutý v ďalšom texte správy ESSnet – kultúra.

Zdroj: Záverečná správa ESSnet – kultúra, 2011, s. 48.
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PRÍLOHA 6:
ZOZNAM RESPONDENTOV –
MAPING KREATÍVNYCH ODVETVÍ
AUDIOVIZUÁLNA PRODUKCIA A TRH
Zuzana Mistríková, producentka, audiovizuálna expertka
Marta Stančíková, producentka
Juraj Buzalka, producent
Mário Homolka, prezident ANPS, producent, režisér
Mátyás Prikler, režisér, producent
Martin Šmatlák, riaditeľ AVF
Tibor Búza, programový riaditeľ RTVS
VYDAVATEĽSKÝ PRIEMYSEL
Alexej Fulmek, Petit Press
Juraj Heger, Slovart
TRH S UMENÍM
Alexandra Kusá, riaditeľka SNG
Peter Weiss, aukčný dom Weiss&Weiss
Gabriela Kisová, Galéria Krokus
Filip Vančo, Photoport
Viktor Freššo, výtvarník, Galéria Kressling (bývalá)
Roman Fečík, Fecik Gallery
SCÉNICKÉ UMENIA
Daniel Rabina, riaditeľ marketingu SND
Katarína Dudáková, Divadelná Nitra
Ján Korecký, agentúra KAPOS
Jana Suraová, riaditeľka PKO Banská Bystrica, manažérka
Katarína Korecká, Koncerty s.r.o.
HUDOBNÝ PRIEMYSEL
Peter Riava, riaditeľ Universal Music Slovensko
Jana Lokšenincová, interpretka (Longital), riaditeľka vydavateľstva Slnko Records
Daniel Szalontay, interpret
Jana Kirschner, interpretka
UMELECKÉ REMESLÁ, TRADIČNÉ A ĽUDOVÉ REMESLÁ
Mgr. Dana Kľučárová, PhD., riaditeľka ÚĽUV
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Helena Haberernová, námestníčka GR pre úsek starostlivosti o ĽUV, ÚĽUV
PhDr. Jaroslav Ondruška, manažér kvality v ÚĽUV
DIZAJN
Doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., dizajnér, FU TU
Doc. Ferdinand Chrenka, dizajnér, VŠVU
Mgr. Art. Patrik Illo, dizajnér
Mgr. Art. Maroš Schmidt, dizajnér, Múzeum dizajnu
Mgr. Art. Marcel Benčík, dizajnér
Martin Jenča, grafický dizajnér, Milk studio
Ing,. Anton Bendis, dizajnér
Mgr. Art. Martin Bu, dizajnér
Mgr. Art Mária Štraneková, módna návrhárka
Doc. Štefan Klein, transport dizajnér, VŠVU
Mgr. Katarína Hubová, riaditeľka SCD
Mgr. Margita Michlíková, SCD
ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN A PRIEMYSEL
Mgr. Zuzana Šidlíková, PhD., historička a teoretička
Dana Kleinert, dizajnérka, Slovak Fashion Council (SFC)
Katarína Hubová, Visegrad Fund
Alexandra Sýkorová, fashion manager
Michal Darila, módny dizajnér, Buffet Clothing
Lea Fekete, módna dizajnérka
Doc. Júlia Sabová, akad. mal., vedúca Katedry textilnej tvorby, VŠVU
Mgr. Mária Fulková, vedúca ateliéru, VŠVU
Michaela Bednárová, módna dizajnérka, PUOJD
Zuzana Bobiková, fashion manager, SFC
ARCHITEKTÚRA
Prof. Ing. arch. Bohumil KOVÁČ, PhD., architekt, pedagóg na FA STU, člen predstavenstva Komoty
architektov
Ing. arch. Matúš Vallo, achitekt, spolumajiteľ štúdia Vallo-Sadovský, zakladateľ OZ We Are The City
(predtým Mestské zásahy)
REKLAMA
Vladimír Vokál, UNIMEDIA
Ladislav Zdút, JandL
POČÍTAČOVÉ HRY, SOFTVÉR, ON-LINE MARKETING
Šimon Šicko, CEO, Pixel Federation
Ivan Štefunko, podnikateľ v internetovej ekonomike, zakladajúci člen SAPIE, predseda predstavenstva
Neulogy, a.s.
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