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Úvod 

Dizertačná práca je snahou o kulturologický pohľad na vývoj kultúrnej politiky  

v kontexte vedomostnej spoločnosti a súvisiacich spoločenských a ekonomických procesov  

vedomostnej a kreatívnej ekonomiky, ktoré sú súčasťou novej ekonomiky. Cieľom práce je 

analýza vývoja koncepcií kultúrneho a kreatívneho priemyslu a ich aplikácie do kultúrnej 

politiky a ďalších súvisiacich verejných politík. Súčasne je cieľom tejto práce prípadová 

štúdia o súčasnej situácii vo vývoji koncepcií kultúrneho a kreatívneho priemyslu vo vzťahu 

k analyzovaným koncepciám a ich reflexie vo verejných politikách na Slovensku. 

Nová ekonomika je termín, ktorý zastrešuje špecifické druhy ekonomík, ktorých  

spoločným menovateľom je kombinácia novej formy organizácie a rozhodovacích procesov 

ekonomických subjektov s prepojením na technologické a netechnologické inovácie ako aj 

rozvíjanie ľudských zdrojov. Z nich sa v prvej kapitole osobitne venujem zdieľanej, 

vedomostnej a kreatívnej ekonomike.  

V druhej kapitole analyzujem koncepcie kreatívnej ekonomiky (KE) a jej jadra, 

kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu (KKP). KE je širší pojem, ktorý zahŕňa okrem svojho 

jadra (KKP) aj činnosti výskumu a vývoja. Pracovná sila typická pre tento sektor sú tzv. 

vedomostní pracovníci   ( dizajnéri, umelci, kreatívni profesionáli, kultúrni manažéri, a mnohí 

ďalší), čím začleňujú túto ekonomiku ako podmnožinu vedomostnej spoločnosti. V kapitole 

sa venujem analýze vybraných koncepcií KKP ako kreatívne mesto, kreatívna trieda, 

kreatívny priemysel, kreatívne klastre a netechnologické inovácie, osobitne potom tvorbe 

hodnoty v kapitole 3. V 4. kapitole približujem pohľad na kompetencie a kreatívne zručnosti, 

ktoré sú využiteľné nielen v rámci kultúrnej a kreatívnej produkcie, ale aj pre potreby iných 

sektorov (spillover efekty, medzisektorové inovácie) a pri riešení spoločenských potrieb tiež 

známe ako sociálne inovácie.  

 Obidva pojmy kreatívna ekonomika aj kultúrny a kreatívny priemysel predstavujú 

koncept, ktorý je kombináciou ekonomických a kultúrnych cieľov a etabluje sa na pomedzí 

ekonomických a kultúrnych teórií, čiže ide o interdisciplinárny prístup. V kapitole č. 5 

analyzujem existujúce politiky najmä na EU úrovni a ich prepojenie na uvádzané koncepcie v 

kapitole č. 2.  
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V záverečnej kapitole prinášam prípadovú štúdiu zo Slovenska, v ktorej popisujem 

existujúce verejné politiky, ich vývoj v čase, kontext a následne analyzujem ich súvis  

s popisovanými koncepciami KKP.  Snažím sa nájsť odpovede na otázku. Došlo na Slovensku 

naozaj ku zmene paradigmy nazerania na úlohu kultúry ako čisto verejného dobra s jeho 

nákladovými konzekvenciami na „nový“ makroekonomický sektor? Ako sa koncept 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu etabloval vo verejných politikách na Slovensku?  
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1 TRANSFORMÁCIA SPOLOČNOSTI 

Nová ekonomika je súčasťou prebiehajúcich civilizačných zmien. Tie začali prebiehať  

v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Nástup týchto zmien bol 

jednoznačne spojený s nástupom moderných informačných technológií, ktoré sa postupne 

rozšírili prakticky do všetkých oblastí života spoločnosti. Zmeny boli identifikované najprv v 

ekonomike. Postupne sa však začalo hovoriť o transformácií spoločnosti a civilizácie a začali 

sa objavovať prvé teórie zaoberajúce sa transformáciou ekonomiky, spoločnosti a civilizácie 

(Klinec 2011, s. 2).   

Posledná štvrtina 20. storočia znamenala zmenu industriálnej ekonomiky. Ekonomická 

aktivita sa presunula z výrobného (sekundárneho) sektora k sektoru so službami (terciárny). 

Došlo najmä k zmenám technologickej povahy – rozšíreniu informačných a komunikačných 

technológií (IKT). IKT sa rozšírili masovo a zároveň sa prepojili (vďaka internetu). Zmenila 

sa forma a spôsob komunikácie, fungovanie hospodárskych subjektov, fungovanie ekonomiky 

ale aj výskumu aj vývoja
1
. Práve tieto zmeny znamenali vznik tzv. „Novej ekonomiky“, novej 

štruktúry, ktorá vznikla z industriálnej ekonomiky pod vplyvom transformačného účinku 

moderných informačných a komunikačných technológií (Svatoš 2006).  

1.1 Post-industriálna spoločnosť ako východisko 

Pojem post-industriálna spoločnosť zaviedol do teórie americký sociológ Daniel Bell, 

ktorý nadviazal pojmom post-industriálna spoločnosť osobitne na dielo Alaina Touraina The 

Post-Industrial Society (1971), ktorý ako prvý použil tento termín. Teórie post-industriálnej 

spoločnosti sú teda spojené s poslednou tretinou dvadsiateho storočia. V tomto období 

industriálna spoločnosť dosiahla svoj vrchol. Vyčerpala svoj rozvojový potenciál, nastúpila 

informačná technológia, ktorá začala formovať spoločnosť. Japonský futurológ Yoneji 

Masuda (1980, s. 6-7) ako jednu zo základných síl transformácie vidí systém spoločenskej 

technológie, ktorý charakterizuje nasledovne: 

 rozdielne druhy inovačnej technológie sa spájajú dohromady a vytvárajú komplexný 

technologický systém.  

 integrovaný systém technológie sa rozširuje na celú spoločnosť. 

 ako výsledok sa javí silná expanzia nového typu produktivity. 

                                                 
1
 zlepšenie výkonu počítačov prináša možnosť predtým  technicky neuskutočniteľného výskumu 

a vývoja. Umožňuje tiež  zavádzanie výsledkov výskumu a vývoja do prakticky/komerčne 

využiteľných technologických postupov, materiálu a výrobkov, služieb -  inovácií. 
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 rozvoj nového typu produktivity má spoločenský vplyv prinášajúci transformáciu 

tradičných foriem spoločnosti na nové formy.  

Post-industriálna spoločnosť ako koncept bola okrem japonského futurológa Yonejiho 

Masudu rozpracovaná aj francúzskym sociológom Alanom Tourainom, americkým 

sociológom Ianom Milesom a ďalšími (Klinec 2011, s. 7). 

1.1.1 Pojem post-industrálna spoločnosť 

V roku 1973 Bell k pojmu post-industriálna spoločnosť predostrel empirickú teóriu 

štrukturálnych zmien, ktoré nastali v industriálnej spoločnosti a vyústili do vzniku spoločnosti 

založenej na poznatkoch a službách. Štrukturálne zmeny videl v dôslednom pokračovaní a 

stupňovaní všetkého, čo je moderné. (Ondrejkovič 2011). Podľa Bellovho diela vznikla post-

industriálna spoločnosť práve tam, kde industriálna spoločnosť vytvorila problémy, ktoré 

nedokáže vyriešiť. Post-industiálna spoločnosť existuje s post-industriálnou ekonomikou, 

prevláda tu sektor služieb, menia sa sociálne hodnoty, ako aj životný štýl a ciele spoločnosti, 

a s tým spojený aj pomer pracovnej doby a voľného času. Znakmi post-industriálnej 

spoločnosti, tak ako z uvedeného vyplýva sú rozhodujúce podiely sektorov služieb, vedy a 

vzdelania, ako aj zásadné technologické premeny a vysokošpecializované mocenské elity. 

1.1.2 Kontext post-industriálnej spoločnosti 

Pred-industriálnu spoločnosť, ktorá je stále typická pre niektoré oblasti aj dnešného 

sveta, charakterizuje pracovná sila využívaná v banskom priemysle, rybárstve, lesníctve a 

poľnohospodárstve. Pre pracovnú silu je v tejto forme spoločnosti charakteristická práca 

hrubou silou svalov a základnými východiskami pre výrobu sú ročné obdobia, povaha pôdy 

a množstvo vody.  

V industriálnej spoločnosti sa svet stáva technickým, charakter práce sa mení - 

mechanizuje sa. Začína sa masová produkcia vecí. Prevažnú časť pracovnej sily tvoria 

inžinieri – technický pracovníci a robotníci. Človek, materiály a trh sa spájajú pre účely 

zabezpečenia výroby a distribúcii vecí. Základnou jednotkou spoločnosti sa stáva indivíduum, 

ktoré nahrádza na tomto mieste rodinu, pôvodnú jednotku spoločnosti. Prioritami spoločnosti 

sa stávajú efektivita, maximalizácia a optimalizácia. Industriálna spoločnosť je 

ekonomizujúcou - hospodárnou spoločnosťou organizovanou princípom funkčnej efektivity, 

ktorej „nastavenie“ možno zhrnúť do dvoch požiadaviek dostať viac z mála a nájsť 

racionálnejší priebeh pracovných postupov.  

V rámci industriálnej spoločnosti ideológia začína do značnej miery strácať pevnú 

pôdu pod nohami. Na uvoľnené miesto v spoločnosti, kde predtým trónila ideológia nastupuje  

http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvs/sluzby.html
http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvv/veda.html
http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvv/vzdelanie.html
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ekonómia aj spolu s jej výrobnými funkciami. Hlavnou ekonomickou otázkou je v tejto 

spoločnosti problém kapitálu: ako inštitucionalizovať proces vytvárania dostatočných úspor a 

premenu týchto peňazí do investičných príležitostí.  

V post-industriálnej spoločnosti sa do centra pozornosti v rámci výrobného procesu –

dostávajú ako technológie tak aj informácie. Hlavnou pracovnou silou sú profesionáli, 

odborníci pre riešenie problémov informačného veku. V post-industriálnej spoločnosti 

indivíduum ako základnú sociálnu jednotku nahrádza komunita. Komunita ako nová základná 

jednotka však zároveň čelí ťažkostiam pri koordinácii ľudských bytostí na ceste k sociálnym 

rozhodnutiam. Participácia sa stáva podmienkou komunitného štýlu života.  

1.1.3 Zmeny v post-industriálnej spoločnosti 

Na základe vyššie uvedeného a pri procese popisovania zmien odohrávajúcich sa v 

post-industriálnej spoločnosti môžeme zdôrazniť tri prvky:  

 v ekonomickom sektore dochádza k posun od priemyselnej výroby k službám;  

 v technológiách sa do centra dostávajú nové a na vede založené odvetvia;  

 vzostup nových technických elít a nástup nového princípu stratifikácie. 

Všeobecnejšie povedané, post-industriálna spoločnosť poskytuje priestor pre prechod od veci 

produkujúcej spoločnosti k spoločnosti informačnej, vedomostnej (Bell 1976). 

 

Tab. č. 1 Porovnanie pred-industriálne, industriálnej a post-industriálnej spoločnosti podľa 

Bella 

Charakteristika Pred-industriálna 

spoločnosť 

Industriálna spoločnosť Post-industriálna spoločnosť 

Oblasť Ázia, Afrika, Latinská 

Amerika 

Západná Európa, 

Sovietsky zväz, 

Japonsko. 

Spojené štáty americké 

Odvetvie 

hospodárstva 

Primárne sektory: 

Poľnohospodárstvo, 

banský priemysel, 

rybolov. 

Sekundárny sektor - 

produkcia vecí. 

Priemyselná výroba, 

Spracovanie 

Terciárny a kvartálny sektor: 

Doprava, Obchod, financie, 

poisťovníctvo. Kvintálny 

sektor: Zdravie, Vzdelanie, 

Výskum, Vládny systém, 

Zábava 

Technológia Suroviny, pracovná sila Energia Informácie 

Hlavné odbory 

zamestnania 

Farmár, baník, rybár, 

nekvalifikovaný robotník 

Inžinier, čiastočne 

kvalifikovaný robotník 

Profesionál (odborník) 

a technickí vedci 

Zdroj: Vlastné spracovanie z Bell D. (1976) 

  

 V rámci vývoja post-industriálnej spoločnosti dochádza k revolúcii v doprave a 

v komunikácii čo má za následok, že ľudia sú v bližšom kontakte, ktorý je pre jeho formu  

zaväzujúci novým spôsobom. V rámci post-industriálnej spoločnosti dochádza aj 
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k transformácii na novú ekonomiku, ktorá prináša aj novú deľbu práce, produkujúcu viac 

vzájomných možností a závislostí. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že človek 

žijúci v post-industriálnej spoločnosti prichádza do styku so skutočnosťou inej kvalitatívnej 

úrovne ako jeho predkovia.  

1.2 „New economy“ – Nová ekonómia 

Samotný pojem "Nová ekonomika" („the New Economy“) bol zavedený na začiatku 

deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Teoretici uvádzajú ako vznik novej ekonomiky 

obdobie začiatku sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Základy novej ekonomickej 

štruktúry boli podľa teoretikov položené medzi sedemdesiatymi a deväťdesiatymi rokmi 

dvadsiateho storočia. Vzhľadom na to, že fenomén novej ekonomiky je spätý s nástupom 

informačnej spoločnosti a informačných technológií, ide o dynamický proces, ktorého 

intenzita a atribúty sa v čase menia. Využitie IKT radikálne mení či modifikuje výkon 

všetkých ľudských činností, ekonomické procesy, edukáciu a spoločnosť nevynímajúc. IKT 

majú vplyv na celosvetovú ekonomiku ako nástroj komunikácie ale aj ako jeden z motorov 

procesu globalizácie. IKT majú v súčasnosti prísľub zvyšovania produktivity, znižovania 

nákladov a skvalitňovanie a urýchlenie výskumu a vývoja, ktorého výstup v podobe 

aplikovanej inovácie posilňuje pozície na trhu.  

1.2.1 Pojem Nová ekonomika v kontexte teórií transformácie spoločnosti 

Pojem Nová ekonomika je dôležité zasadiť do teórií transformácie spoločnosti, ktoré 

sa podľa Klineca (2011) snažia o vytvorenie celostnejšieho obrazu spoločnosti, ktorý by vo 

väčšej miere rešpektoval dynamiku vývoja a prebiehajúcich zmien. Podľa neho je možné 

teórie zaoberajúce sa transformáciou ekonomiky, spoločnosti a civilizácie rozdeliť do štyroch 

nasledovných skupín. Sú to: 

 Teórie prechodu ľudskej civilizácie do vyššieho štádia vývoja (teórie R. Buckminstera 

Fullera, Alvina Tofflera, Daniela Bella, Fritjofa Capru, Barbary Marx-Hubbardovej, 

Hazel Hendersonovej, Marilyn Fergusonovej, Yoneji Masudu, Kennetha Bouldinga, 

Petra Druckera, Marshalla McLuhana a ď.), 

 Teórie prechodu od industriálneho štádia vývoja spoločnosti k postindustriálnemu 

štádiu vývoja spoločnosti resp. k spoločnosti informačnej, znalostnej, 

postkapitalistickej (teórie Daniela Bella, Zbigniewa Brzezinského, Yoneji Masudu, 

Petra Druckera, Alvina Tofflera, Johna Naisbitta, Alaina Touraina, Hermana Kahna, 

Francisa Fukuyamu, Jeremy Rifkina, Georga Gildera, Richarda Rosecranca a ď.), 
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 Teórie prechodu k novej ekonomike, kde sa zaraďujú tiež teórie digitálnej ekonomiky, 

sieťovej ekonomiky, znalostnej ekonomiky (teórie Kevina Kellyho, Dona Tapscotta, 

Joela Kotkina, Rossa DeVola, Roberta Atkinsona, Randolpha Courta, Lestera 

Thurowa, Roberta Reicha, Stephena Herzenberga, Johna Alica, Howarda Wiala, 

Alberta Gora, Johna Sculleya, Manuela Castellsa a ď.), 

 Teórie prechodu k trvalo udržateľnému rozvoju. Tu bývajú zaraďované alternatívne 

ekonomické teórie podporujúce smerovanie k trvalo udržateľnému rozvoju (teórie 

Ernsta Schumachera, Nicholasa Georgescu-Roegena, Hermana Dalyho, Johna Cobba, 

Sary Parkinovej, Hazel Hendersonovej, Jeremy Rifkina, Jamesa Goldsmitha, Edwarda 

Goldsmitha, Fritjofa Capru, Heleny Norberg-Hodgeovej, Richarda Douthwaitea, Pata 

Conatyho, Paula Ekinsa, Hermana Scheera a ď.) (Klinec 2011, s. 4-5)  

 

Z vyššie uvedenej definície vyplýva, že nová ekonomika je pomerne zložitým javom 

zastrešujúcim rôzne pojmy. V rámci procesu zoznamovania sa s týmto pojmom je možné 

definovať novú ekonomiku vo všeobecnosti ako fenomén, ktorý vychádza z kombinácie novej 

formy organizácie a rozhodovacích procesov ekonomických subjektov. Tento fenomén je 

zároveň prepojený s technologickými a netechnologickými inováciami, rozvíjaním ľudských 

zdrojov umožnených najmä expanziou v rámci medzinárodných výmen a globálnym využitím 

potenciálu sieťovej ekonomiky a IKT. Prirodzeným následkom fenoménu novej ekonomiky 

takto formulovanej môže byť udržateľný ekonomický rast ako aj rast blahobytu spoločnosti. 

Pojem nová ekonomika má rôzne formy definovania. Je možné chápať ju ako kombináciu 

Baláž, Verček (2002, s. 156): 

 post-industriálnej spoločnosti (post- industrial economy) 

 inovačnej ekonomiky (innovation economy) 

 vedomostnej ekonomiky (knowledge economy) 

 sieťovej ekonomiky (network economy) 

 elektronickej ekonomiky (e-economy) 

 internetovej ekonomiky (internet-economy) 

 

 

Obr. 1 Grafické znázornenie pojmu nová ekonomika 
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Zdroj: Vlastné spracovanie z Baláž, Verček (2002, s. 156) 

Novú ekonomiku sa pokúsilo definovať mnoho ekonómov. Každý z nich však 

akcentuje na rôzne aspekty tohto fenoménu. Spoločným pri nižšie uvedených definíciách je 

zdôrazený význam nových technológií a znalostí vo vývoji súčasného hospodárstva. Jednotná 

a univerzálna definícia novej ekonomiky zatiaľ neexistuje. Ako príklad čiastkových prístupov 

uvádzame niektoré z definícií. 

Podľa autora Picka sa v teórii týmto pojmom označuje väčšinou tzv. Neinflačný 

hospodársky rast sprevádzaný nízkou mierou nezamestnanosti (Pick 2000a, s.7). V praktickej 

rovine sú takto označované "prudko rastúce nové priemyselné odvetvia využívajúce 

informačné technológie a vytlačujúce alebo potláčajúce tradičné ekonomické odbory“ (Pick, 

2000b, s.11). 

Autori Baláž a Verček vidia novú ekonomiku ako ekonomiku vedomostí a ideí, 

pričom za kľúč k vytváraniu nových pracovných miest ako aj k rastu životnej úrovne 

považuje inovatívne myšlienky ako aj technológie, plne integrované v službách a produktoch 

(Baláž a Verček 2002, s. 156). 

Podľa Jansena je nová ekonomika technologickou revolúciou súvisiacou s dopadom 

explozívneho rastu World Wide Web (Jansen 2006, s. 11).  

V novej ekonomike autor Jílek vidí technologický pokrok presadzujúci vysoké tempá 

tak výrazne, že ekonomika sa stáva kriticky závislou na znalostiach, pričom prostredníctvom 

globalizácie dochádza k integrácii národných ekonomík do svetovej ekonomiky a berie sa 

zreteľ na dlhodobo udržateľný rast (Jílek, 2000, s. 198). 
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Uvedené definície zdôrazňujú v prvom rade významy nových technológií a znalostí vo 

vývoji súčasného hospodárstva – novej ekonomike. V zmysle vyššie uvedených definícií je 

možné novú ekonomiku vidieť ako využitie moderných IKT, postupne prenikajúcich do 

všetkých odvetví globálnej ekonomiky. V nadväznosti na to dochádza k významným zmenám 

ekonomických procesov a spoločenských inštitúcií - zefektívneniu už existujúcich ako aj k 

nových produktov ako aj odvetví, čím sa zvyšuje produktivita a ekonomický rast (Lelek 2010, 

s.23). 

Nová ekonomika by mala byť chápaná v širších (spoločenských) súvislostiach, pretože 

až s premietnutím následkov pôsobenia jej nástrojov na spoločnosť, sa môže ukázať ako 

významné zmeny (i spoločenské) so sebou prináša. Na základe postupného pretvárania 

industriálnej ekonomiky na novú štruktúru - novú ekonomiku, nadobúda prídavné meno 

"nová" stále väčší význam a vedie k modifikácii existujúceho alebo dokonca k novým 

paradigmám. V poslednom desaťročí prešla ekonomika celým radom zmien a že tieto zmeny 

sú tak dôležité, že prinášajú aj zmenu systému na "nová ekonomika." V rámci 

celoekonomických vzťahov porovnáva starú a novú ekonomiku tabuľka č. 3. 

Tab. č. 3 Komparácia ekonomík na základe celoekonomických vzťahov 

 Stará ekonomika  Nová ekonomika 

Celoekonomické 

charakteristiky: 

Trhy  

 

 

Statické – nemenené 

 

 

Dynamické – meniace sa 

Rozsah konkurencie  Národný Globálny - celosvetový  

Organizačná forma Hierarchia, byrokracia sieťová 

Odvetvia: 

Organizácia výroby  

 

Masová produkcia 

 

Flexibilná produkcia 

Determinanty rastu Kapitál/práca Inovácie/vedomosti 

Determinanty technológií Mechanizácia Digitalizácia 

Zdroje konkurenčnej výhody  

 

Znižovanie nákladov prostredníctvom 

nákladovej regresie 

Inovácia, kvalita, náklady 

 

Dôležitosť výskumu a inovácií Nízka až stredná samostatnosť Vysoká 

 

Vzťahy s ostatnými firmami  Aliancia a spolupráca 

Pracovná sila:  

Ciele politiky zamestnanosti 

 

Plná zamestnanosť 

 

 

Vyššie reálne mzdy a príjmy 

Zručnosť Špecifiká k danej pozícii Celoživotné vzdelanie spojené 

s rizikom a príležitosťami 
Potrebné vzdelanie  Zručnosť alebo VŠ 

Charakter zamestnania  stabilné 

Vláda: 

Vzťahy s podnikateľmi 

 

Požiadavky sankcionovať 

 

Podpora príležitosti rastu 

Regulácia Riadiť a kontrolovať Trhové nástroje, flexibilita 
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Zdroj: Atkinson, Court (1999, s.32) 

 

Charakteristiku novej ekonomiky predostrela Krajňáková na základe argumentácie od 

Alvina a Heidi Tofflerovcov a uvádza týchto jej 10 vlastností (Krajňáková 2014,. s. 45)  

 hlavnými výrobnými faktormi priemyselnej výroby boli obmedzené zdroje - pôda, 

práca, surovina a kapitál. Poznatky, ktoré obsahujú využiteľné údaje, informácie, 

predstavy, symboly kultúry, ideológie a hodnoty sú hlavným a popri tom 

neobmedzeným a súbežne využiteľným viacerými subjektmi zdrojom ekonomiky 

tretej vlny;  

 v ekonomických hodnotách - ekonomická hodnota výrobných organizácií 

priemyselnej epochy sa vypočítala na základe jej tvrdých aktív, akými sú budovy, 

stroje, zásoby, inventár a pod. Ekonomická hodnota úspešných firiem v novej 

ekonomike spočíva v ich schopnosti strategický a funkčne získavať, generovať, šíriť 

a aplikovať poznatky;  

 v pomeroch homogénnosti a heterogénnosti výroby – demasifikácia sériovej a 

masovej výroby druhej vlny a jej posun k vyššej segmentácii trhov na základe 

sofistikovaných a flexibilných technológií, vytvárajúcich rozmanitosť výrobkov 

„ušitých na mieru“ zákazníkov, čo posúva ekonomiku zo štádia homogenity k 

extrémnej heterogenite;  

 v práci – prinajmenšom rovnako veľkú, ak nie väčšiu, hodnotu ako „priama“ práca 

produkuje aj nepriama práca. Rastúca špecializácia a rapídne zmeny v požiadavkách 

na zručnosti a vedomosti redukujú zmeniteľnosť pracovníkov na pracovných 

miestach, ktoré vyžadujú vysokú kvalifikáciu; 

 v inováciách – nové nápady na výrobky, technológie, procesy, marketing, financie sú 

podmienkou konkurenčnej výhody na trhoch a konkurenčnej schopností výrobcov; v 

pomere malej a veľkovýroby – škála operácií sa pri mnohých výrobkoch 

minimalizuje. Veľkého množstva pracovníkov, vykonávajúcich rovnakú fyzickú prácu 

sa nahrádzajú malými diferencovanými pracovnými tímami. Veľké firmy sa zmenšujú 

a počet malých sa znásobuje;  

 v organizácii – strácajú význam pyramidálne, monolitické a byrokratické organizačné 

štruktúry priemyselnej výroby. Relatívne štandardizované štruktúry uvoľňujú cestu 

matricovej organizácii, projektovým tímom „ad hoc“, ziskovým centrám. V 
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podmienkach novej ekonomiky pozícia je menej dôležitá ako flexibilita a schopnosť 

manévrovať;  

 v integrácii výrobných systémov – rastúca komplexnosť v ekonomike vyžaduje 

sofistikovanú systémovú integráciu v manažmente a zvládnutie väčšieho toku 

informácií, prebiehajúceho v organizácii;  

 v infraštruktúre – hlavným je elektronická informačná štruktúra pre účely organizačnej 

komunikácie, spracovanie, evidenciu a využitie informácií, vybudovanie efektívne 

fungujúcich elektronických komunikačných kanálov, ktoré by zvládli rastúci tok 

informácií;  

 v ekonomike času – čas sa stáva kritickou premennou a faktorom konkurenčnej 

výhody. Víťazí ten, kto je rýchlejší. Ekonomiku veľkovýroby nahrádza ekonomika 

rýchlosti. Požiadavka na zrýchlenie výrobných operácií (výroby, distribúcie, predaja a 

pod.) je dôsledkom rastúceho významu času v novej ekonomike. „Čas sú peniaze“ sa 

stále viac mení na pravidlo: „Každý časový interval je cennejší ako ten predošlý“ 

(Toffler 1996, s. 41-48). 

 „Týchto desať vlastností ekonomiky Tretej vlny, spolu s mnohými ďalšími, vedie k 

monumentálnej zmene v spôsobe tvorby bohatstva. Premena hospodárstva Spojených štátov 

amerických, Japonska a Európy; na tento nový systém – hoci ešte nie je úplná – predstavuje 

najdôležitejšiu zmenu v globálnej ekonomike od čias rozšírenia tovární v dôsledku 

industriálnej revolúcie“ (Tofler 1996, s. 48).  

1.2.2 Vývoj novej ekonomiky 

Obdobie "starej" ekonomiky trvalo do začiatku sedemdesiatych rokov dvadsiateho 

storočia. Vo vývoji novej ekonomiky sa dajú vypozorovať dve základné etapy s postupne sa 

rysujúcou treťou etapou, pričom najmä nástup tretej etapy sa nedá presne časovo určiť (Lelek  

2010). 

Prvá etapa novej ekonomiky sa začala na začiatku sedemdesiatych rokov dvadsiateho 

storočia, keď sa hlavné ekonomické činnosti presúvajú zo sekundárneho sektoru – výrobného, 

k sektoru terciárnemu - službám. Postupne dochádza k zmenám technologickej povahy. 

Najväčší vplyv majú IKT, lineárne ekonomické väzby sa menia na sieťové. Tento proces 

zosilnel najmä po roku 1994, od kedy sa masívne rozširuje internet a nová ekonomika tak 

prešla do druhej fázy, v ktorej sa teraz (rok 2018) nachádzame.  

V tretej fáze sa predpokladá, že väčšina činností, ak to umožňuje ich podstata, (napr. 

výkon verejnej správy) bude vykonávaná efektívne elektronicky. Predpokladom je, že nebudú 
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koexistovať tradičné a elektronické dohromady. Než dôjde k úplnému prechodu bude 

potrebné upraviť legislatívu, odstrániť nedostatky vo fungovaní nových elektronických 

systémov a osvojiť si ich užívanie všetkými ekonomickými subjektmi. Predpokladom je tiež 

dokonalá digitálna gramotnosť - informačná spoločnosť, a tiež bezchybné a bezpečné 

fungovanie systémov, ktoré budú fungovať na jednej sieti. Z technologického hľadiska sa 

očakáva konvergencia sietí, úspora nákladov a s tým súvisiaci hospodársky rast. Pre 

prehľadnosť a komparáciu sú charakteristiky starej a novej ekonomiky zapracované do dvoch 

tabuliek (Lelek  2010). 

1.3 Zdieľaná ekonomika ako súčasť novej ekonomiky 

 Zdieľaná ekonomika, niekedy označovaná tiež termínom spoluspotrebiteľstvo či 

delená spotreba, je hybridným ekonomickým modelom, ktorý je založený na zdieľaní, 

výmenách, požičiavaní či prenájme statkov namiesto ich vlastnenia. Základom pre fungovanie 

zdieľanej ekonomiky v súčasnosti sú moderné technológie, ktoré znižujú transakčné náklady a 

prepájať ponuku s dopytom. Miestom uskutočňovania výmeny - zdieľania, je buď webová 

alebo mobilná aplikácia či webstránka. 

1.3.1 Spoluspotrebiteľstvo ako východisko zdieľanej ekonomiky 

 Koncept zdieľania samozrejme nie je v spoločnosti ničím novým. Požičiavanie si vecí 

medzi sebou a vzájomná výpomoc bola v rodinách aj medzi známymi vždy základným 

nástrojom udržiavania sociálnych väzieb (Graeber 2011, s. 334). Tieto vzťahy boli založené 

na základe princípu osobnej známosti, dôvery. Moderné technológie priniesli nový pohľad na 

tieto transakcie a umožnili zdielať prakticky čokoľvek s kýmkoľvek. Ponuka s dopytom sa 

prepájajú cez aplikáciu alebo web stránku. Dopĺňa ich systém vzájomných hodnotení 

v spojení s bezhotovostnými platbami. Moderné komunikačné technológie zdieľanie zlacneli 

a zjednodušili a rozšírili medzi omnoho väčší okruh ľudí. Služby zdieľanej ekonomiky ako 

Uber alebo Airbnb umožňujú prakticky komukoľvek, aby za peniaze zdieľal svoj majetok či 

zručnosti.  

Definícia pojmu zdieľaná ekonomika pochádza z rôznych vedných disciplín. 

Makroekonómia sa zameriava na zaradenie zdieľanej ekonomiky do ekonomického systému, 

príslušnému ekonomickému modelu. Mikroekonómia analyzuje stratégie a systémy, ktoré 

firmy zapojené do zdieľanej ekonomiky využívajú pri vytváraní platforiem pre koordináciu 

výmeny medzi zákazníkmi a dodávateľmi.  
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 Z makroekonomického hľadiska možno zdieľanú ekonomiku označiť za hybridných 

model, nachádzajúci sa v rámci jeho definovania medzi inštitútmi vlastníctva a darovania. 

Tento model odkazuje na zdieľanie prístupu k veciam a službám, a to na princípe peer-to-peer 

a za pomoci moderných technológií, ktoré výmenu a transakcie koordinujú (Scraboto 2015). 

Pojmy "zdieľaná spotreba" a "spoluspotrebiteľstvo" pochádzajú od autorov Marcusa Felsona 

a Joe L. Spaetha, ktorí tieto pojmy spomenuli v štúdii  Community Structure and 

Collaborative Consumption: a routine activity approach vydanej v roku 1978. Pojem sa prvý 

krát spomenul v spojitosti s carsharingom – zdieľaním automobilov. Spoluspotrebiteľstvo je 

tu zadefinované ako "... priamy prenos a udalosti, v ktorých jedna alebo viac osôb 

spotrebúvajú ekonomické statky alebo služby v procese zapájania sa do spoločných aktivít s 

jedným alebo viacerými ľuďmi ".
2
 Túto definíciu napadol Russel Belk, pretože ju považoval 

za všeobecnú. V roku 2014 nanovo definoval spoluspotrebiteľstvo ako činnosť ľudí 

koordinujúci získavanie prostriedkov a ich rozdeľovanie za poplatok či inú kompenzáciu 

(Belk 2014). Ako z vyššie uvedeného vyplýva, Belkova definícia vylučuje zdieľanie, v 

ktorom nie sú zahrnuté žiadne kompenzácie. Definícia zo spoluspotrebiteľstva vyraďuje aj  

darovanie daru. 

 V súčasnosti sa namiesto pojmu spoluspotrebiteľstvo používa skôr označenie 

„zdieľaná ekonomika“ (shared economy), ktoré reflektuje rastúci trend tohto druhu výmeny a 

jeho prerod v biznis. Rachel Botsmanová a Roo Rogers definujú zdieľanú ekonomiku ako  

ekonomický model podporujúci využívanie vlastníctva a umožňujúci optimalizáciu spotreby 

cez zdieľanie, výmenu (barter), prenajímanie a požičiavanie tovarov a služieb (Botsmanová 

a Rogerss, 2010, s. 25). Týto autori za veľkú výhodu konceptu zdieľanej ekonomiky považujú 

jej schopnosť znižovať náklady na prieskum trhu a ďalšie transakčné náklady, čo má za 

následok prispievanie aj k vyššiemu pohodliu užívateľov služieb, ktoré z konceptu zdieľanej 

ekonomiky vychádzajú. Botsmanová s Rogersom ďalej zdieľanú ekonomiku definujú ako 

spôsob ekonomického usporiadania, v ktorom účastníci preferujú zdieľanie prístupu k 

tovarom alebo službám, skôr než individuálne vlastníctvo. Ide zároveň o systém, ktorý je 

riadený webovú technológiou (aplikáciou/ web stránkou) umožňujúci zdieľanie a výmenu 

aktív a to od priestorov a zručností až po autá, spôsobom, ktorý až doteraz nebol možný 

(Botsmanová a Rogerss, 2010, s. 26).  

                                                 
2
 Tento výklad pojmu zahŕňa aj činnosti ako telefonovanie, návštevu futbalového zápasu a pod.  
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1. 3.2 Modely zdieľanej ekonomiky 

Zdieľanie môže mať mnoho podôb. Teórie, ktoré sa zdieľanou ekonomikou zaoberajú, 

jednotlivé formy zdieľanej ekonomiky triedia. Lisa Gansyková rozlišuje dva modely 

zdieľania. Prvý označuje ako "Full Mesh Model", ktorý zahŕňa zdieľanie takého typu, kedy 

firma vlastniaca nejaké statky prenajíma tieto statky cez aplikáciu alebo web stránku. Tento 

koncept zdieľanej ekonomiky sa od tradičnej ekonomiky odlišuje tým, že užívateľ si vďaka 

aplikácii/alebo inému technologickému nástroju objedná tovar, cez aplikáciu k nemu získa 

prístup a následne si ho požičia. Z vyššie uvedeného vyplýva, že odpadá akýkoľvek priamy 

kontakt so zamestnancami firmy, transakcia prebieha bezhotovostne za pomoci mobilnej 

technológie. (Gansky 2012, s. 52). Príkladom modelu "Full Mesh" v slovenskom kotexte je 

up!city, carcharing ktorý od roku 2017 prevádzkuje mesto Bratislava a aliancia Stará 

Tržnica
3
. Lisa Gansyková pracuje, aj s druhým modelom zdieľanej ekonomiky „Own To 

Mesh Model“. V tomto prípade ide o subjekty zdieľanej ekonomiky, ktoré zdieľanie iba 

sprostredkovávajú, a vlastníctvo zdieľaných predmetov vlastníctva tu absentuje. Do tejto 

skupiny môžeme zaradiť spoločnosti ako sú Uber a Airbnb. Tie predstavujú úspešné 

platformy pre zdieľanie, prostredníkov pre uskutočnenie výmeny medzi dvoma nezávislými 

stranami. Z uvedeného vyplýva, že kritériom, podľa ktorého Lisa Ganskyová rozlišuje 

jednotlivé modely zdieľanej ekonomiky je teda vlastníctvo.  

Autorka Botsmanová na rozdiel od Gansykovej rozlišuje tri typy zdieľania. Toto delenie 

je založené na tom, čo je zdieľané. Týmito tromi typmi sú:  

 Product Service Systems,  

 Redistribution Market a  

 Colaborative Lifestyles.  

Kategóriu Product Service Systems, tvoria služby, ktoré umožňujú zdieľanie vecí 

alebo ich prenájom. Základnou podmienkou na zaradenie pod túto kategóriu je fakt, že je cez 

ňu prenajímaný materiálny statok (ide napr. o Uber).  

Pod kategóriu "Redistribution Market", spadajú podľa Botsmanovej platformy a 

sociálne siete, ktoré slúžia k predpredaju či výmenám použitého tovaru (ako napr. eBay).  

Kategória "Collaborative Lifestyles" sa vyznačuje tým, že cez služby sú zdieľané 

statky nehmotného typu, medzi ktoré môže patriť zručnosť, čas, priestor a pod Ako napr. 

Airbnb, Couchsurfing a pod.) (Botsman, 2012). 

                                                 
3
 Viac info tu: http://www.upcity.sk/ 
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1. 3.3 Druhy zdieľanej ekonomiky z hľadiska aktérov 

Okrem vyššie uvedených delení Botsmanovej a Gansykovej, je možné podľa autorov 

Puschmanna a Alta zdieľanú ekonomiku rozdeliť aj na základe toho, akí aktéri sa do výmeny 

zapájajú. Rôzne druhy zdieľania môžu prebiehať medzi dvoma jednotlivcami (person-to 

person), medzi firmou a zákazníkom (Business-to-consumer), alebo medzi dvoma rôznymi 

firmami (business-to-business) (Puschmann a Alt. 2016 s. 93-99)  

Person-to-person (inak aj peer-to-peer či P2P) je spôsob zdieľania, kedy výmena 

prebieha medzi dvoma jednotlivcami, ktorí vlastnia konkrétne statky alebo ponúkajú 

konkrétne služby a priamo medzi sebou ich zdieľajú. Spravidla na prepojenie používajú  

modernú technológiu, ktorá prepája ich ponuku bez toho, aby sa poznali na priamo a zdieľali 

spolu fyzický priestor. Zdieľať v rámci Person-to-person možno rôzne statky ako napr. veci 

dennej potreby, autá, bývanie i svoje schopnosti a podobne.  

Business-to-consumer (Inak B2C) je forma zdieľania, keď podnik či inštitúcia vlastnia 

konkrétne statky a jednotlivci si ich za odplatu prepožičiavajú. Daný podnik sa stará o všetok 

servis a zákazníci opäť získavajú prístup k želaným produktom cez moderné nástroje, ako sú 

mobilné aplikácie či web stránka.  

Business-to-business (aj B2B) je zdieľanie prebiehajúce medzi dvoma inštitúciami či 

firmami, kedy si firmy môžu za odplatu zapožičiavať nevyužité priestory či vybavenia. 

1.4 Vedomostná ekonomika (Knowledge Economy) 

Vedomostná ekonomika, označovaná aj pojmami znalostná ekonomika, či 

vzdelanostná ekonomika je veľmi aktuálnym pojmom napojeným na pojem nová ekonomika 

(Baláž, Verček, 2002, s. 156). Súčasťou znalostnej spoločnosti, je termín zastrešujúci 

ekonómiu znalostí, (angl. economy of knowledge) a znalostnú ekonómiu, (angl. knowledge-

based economy) (Murgaš, 2011, s. 1). V tejto dizetačnej práci bude používaný termín 

vedomostná ekonomika.  

Nemcová a Silanič predstavujú vedomostnú ekonomiku ako ekonomiku založenú na 

vedomostiach, ktorá „predstavuje komplexný systém, v ktorom má prioritné postavenie 

rozvoj a šírenie znalostí a inovácií, ako predpokladu budúceho rastu. Východiskom je 

zlepšenie kvality vzdelávania, posilnenie výskumu (základného, ale hlavne aplikovaného), 

podporovanie šírenia inovácií a nových poznatkov, využívanie informačných a 

komunikačných technológií, transformácia inovatívnych myšlienok do nových produktov a 
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služieb, ktoré budú viesť k rastu, vytvoreniu kvalitných pracovných miest a riešeniu 

sociálnych výziev v Európe a vo svete.“ (Nemcová a Silanič, 2013, s 5-6)  

Vedomostná ekonomika sa v súčasnosti rozvíja, existuje však predpoklad, že bude 

„určujúcou na udržanie rovnováhy v celosvetovom rozsahu, keďže vedomosti sú surovinou, 

ktorá sa exploatáciou neznehodnocuje, nemíňa, ale, naopak, obohacuje sa a znásobuje. Potom 

to priam celú ekonomickú teóriu založenú na financiách, na kapitáli otáča naruby, pretože 

vedomosti sú novým zdrojom, zatiaľ v zásade ani v účtovníctve nepodchyteným“ (Zajac – 

Vanka, P. 2009, s.3). 

1.4.1 Pojem vedomostná ekonomika 

 Aby bolo možné vedomostnú ekonomiku predstaviť a skúmať, je nutné pokúsiť sa 

tento pojem definovať. V odbornej literatúre však jednotná definícia absentuje. Smith uvádza, 

že „slabosť alebo dokonca absolútna absencia definícií je prenikavým rysom v literatúre. Ide 

o jednu z nepresností, ktoré robia pojem znalostná ekonomika skôr rétorickým, než analyticky 

využiteľným“ (Smith 2002, s.7). 

Pojem „vedomostná ekonomika“ zaviedol Peter Drucker vo svojej práci The Age of 

Discontinuity a The Effective Executive (rok vydania 1969), kde píše: „je prakticky isté, že 

spoločnosť bude zároveň nesocialistická a postkapitalistická. A je tiež isté, že jej prvotným 

ekonomickým zdrojom budú vedomosti. To tiež znamená, že bude musieť byť spoločnosťou 

organizácií.“ (Drucker 1969. s. 21).  

 Iná definícia hovorí, že v znalostnej ekonomike „majú tvorba a využívanie znalostí 

dominantný podiel na tvorbe blahobytu. Nejedná sa však len o rozširovaní existujúcich 

znalostí, ale predovšetkým o využívanie všetkých typov vedomostí vo všetkých 

ekonomických aktivitách“ (Bureš 1998) Z uvedenej definície vyplýva, že svoju dôležitosť 

v rámci vedomostnej ekonomiky má najmä vzdelané obyvateľstvo, ktoré dokáže svoje 

znalosti využívať správne a efektívne.  

 „Vedomostná spoločnosť je širšou koncepciou než len obyčajný záväzok na 

rozšírený výskum a vývoj. Pokrýva každý aspekt súčasnej ekonomiky, v ktorej sú znalosti 

základom pridanej hodnoty - od high-tech výroby a IKT cez vedomostne intenzívnej služby 

až po zjavne kreatívne odvetvia, ktorými sú napríklad médiá alebo architektúra“ (Brinkley 

2006, s. 4). 

Ako uvádza Kislingerová (2011, s. 25), vedomostná ekonomika je taký stav 

spoločenskej kooperácie, kedy produkt vedľa kapitálu, práce, prírodných zdrojov a 
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technického pokroku závisí na vzdelaní, stotožňované s inovačnou schopnosťou. Inovačná 

schopnosť, alebo tiež inovačný potenciál, znamená schopnosť ekonomického systému 

prichádzať sústavne s takými obmenami spoločenskej kooperácie, ktoré prinášajú produkt 

lepšie uplatniteľný na trhu, ako sa produkt ostatných krajín (regiónov).  

Bureš (2012, s.3), zhrnul tieto charakteristické rysy vedomostných ekonomík. Stredom 

záujmu ako ľudí, tak i organizácií sa stáva učenie a učenie sa. Vedomostná  ekonomika je 

charakteristická zvýšenou kodifikáciou vedomostí, 

• Vedomostná ekonomika sa skladá zo sietí inovatívnych organizácií, 

• Vo vedomostnej ekonomike existuje veľmi vplyvná technologická sila 

zapríčiňujúca vysokú a rastúcu intenzitu využívania IKT vzdelanými 

pracovníkmi, 

• Pre vedomostnú ekonomiku je významná vedecká spolupráca, 

• Je tu rastúci podiel HDP venovaný znalostným aktívam oproti fyzickému 

kapitálu. 

• Vedomostná ekonomika je tiež typická tým, že nemá pevne definované 

hranice. Znalosti prekračujú firemné, odborové a často tiež štátne hranice. 

• Počítače a Internet priniesli jednotlivým organizáciám a inštitúciám možnosti 

vzájomného prepojenia, spolupráce a vytváranie partnerstiev. 

• Vedomostná ekonomika tiež prináša spoluprácu, zlučovanie a integráciu 

pôvodne oddelene fungujúcich ekonomických sektorov. 

Ak zhrnieme vyššie uvedené poznatky, môžeme ako vedomostnú ekonomiku vnímať 

ako založenú na produkcii a využívaní vedomostí a informácií, ktoré sú hlavným zdrojom 

konkurenčnej výhody. Vedomostná ekonomika sa vyznačuje využívaním vzdelanej pracovnej 

sily a vedeckých poznatkov pri tvorbe inovácií. Dôležitú úlohu v tomto procese zohrávajú 

IKT, ktoré prispievajú k celkovej efektívnosti systému. 

 

 

Obrázok č. 2 Vznik vedomostnej ekonomiky 
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Zdroj: Šrédl a Severová 2010, s. 14. 

1.4.2 Piliere vedomostnej ekonomiky 

Prvým významným medzníkom pre vedomostnú ekonomiku v rámci priestoru 

Európskej únie bol marec 2000, zasadnutie Európskej rady v Lisabone, kde zazneli 

nasledovné slová o transformácii EÚ: „na najdynamickejšiu a konkurenčne najschopnejšiu 

vedomostnú ekonomiku vo svete, schopnú zabezpečiť udržateľný ekonomický rast s väčším 

počtom lepších pracovných príležitostí...“(European Communities, 2004, s.5). 

V roku 2002 sa konal prvý ročník fóra o vedomostnej ekonomike organizovaný 

Svetovou bankou spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a 

Európskou komisiou, kde sa vymedzil základný teoretický program pre vedomostnú 

ekonomiku. Tento program bol následne rozpracovaný v Helsinkách (2003) a Budapešti 

(2004) do konkrétnych požiadaviek a vízií na ich uskutočnenie. Práve na fóre v Budapešti 

vznikli 4 piliere vedomostnej ekonomiky. 

 Informačná infraštruktúra – dynamická, umožňujúca 

efektívnu komunikáciu, spracovanie a šírenie dát, 

 Vzdelávanie a školenie -  Obe tieto zložky predpokladajú vytváranie, 

používanie a zdieľanie vedomostí, 

 Ekonomické stimuly a inštitucionálne rámce - hospodárske 

a regulačné prostredie, ktoré umožňuje voľný pohyb znalostí, podporu 

investícií do IKT, účinne stimulujúce podnikateľskú sféru, 

Pôda, prírodné zdroje, 

nekvalifikovaná práca 

Import technológií, 

zahraničné investície, 

prílev zahraničného 

kapitálu 

Dôraz na ľudské 

zdroje, rozvoj 

vzdelania (najmä 

terciálneho), investície 

do výskumu a vývoja 

s vysokým inovačným 

potenciálom 

Na počiatku tejto fázy sa nachádzame 
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 Inovačný systém – ako sieť výskumných centier, univerzít, výskumných tímov, 

súkromných podnikov a občianskych združení, ktorý uľahčí využívanie 

rastúceho množstva globálnych znalostí a ich prispôsobenie miestnym 

potrebám a taktiež sa podieľa na vzniku nových znalostí.  

 

Obrázok č. 3: Schéma znázornenia vedomostnej ekonomiky podľa Bureša 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Bureš, v., 2012, s. 7 

1.5 Kreatívna ekonomika (creative economy) 

Vývoj v  posledných rokoch preukazuje, že kreativita je v súčasnosti považovaná za 

nový typ konkurenčnej výhody a stala sa základom nového smeru, novej ekonomickej 

paradigmy - kreatívnej ekonomiky. Koncept kreatívnej ekonomiky je pomerne novým 

smerom v teóriách socioekonomického rozvoja, ktorý upriamuje pozornosť na dôležitosť 

ľudskej kreativity v rozvoji (Buček a Rehák a Hudec 2015, s. 9).  

Pojem kreatívna ekonomika použil ako prvý John Howkins v publikácii Kreatívna 

ekonomika: ako ľudia zarábajú peniaze z nápadov (The Creative Economy: How People 

Make Money From Ideas). Definoval ju v nej ako hospodársky tovar alebo služba, ktoré 

pramenia z kreativity a majú ekonomickú hodnotu (Howkins, 2001, s. 8). Howkins ďalej 

uvádza, že podstatou kreatívnej ekonomiky sú podľa neho transakcie vzťahujúce sa k 

výstupom kreatívneho priemyslu. Ako jej základňu vidí dve doplňujúce sa hodnoty - hodnotu 

duševného vlastníctva kreatívneho produktu a hodnotu fyzického nosiča duševného 

vlastníctva. Kreatívna ekonomika (CE) je podľa Howkinsa výsledkom súčinu hodnoty 

Vedomostná 

ekonomika 

   Globalizácia         Výskum         Internet      Zručnosti      MSP 

                                a Vývoj             

Ekonomické základy 
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kreatívneho produktu (CP) s počtom transakcií (T): CE = CP x T (Howkins, 2001, s. 14). 

Kreativitu sa sama o sebe kvantifikovať nedá, ale kreatívne produkty aj počet transakcií v 

kreatívnej ekonomike áno (Cikánek - Žáková – Lehečková – Bednář, 2013). Howkins ďalej 

tvrdí, že kreatívna ekonomika je založená na štyroch oblastiach:  

 

a) oblasť autorskoprávneho priemyslu,  

b) oblasť patentového priemyslu,  

c) oblasť priemyslu ochranných známok a  

d) oblasti dizajnového priemyslu.  

 

K čiastkovým odvetviam kreatívneho priemyslu radí výskum a vývoj,vydavateľstvo, 

softvér, rozhlas a televíziu, dizajn, hudbu, film, hračky a hry, reklamu, architektúru, živé 

umenie, remeslá, videohry, módny priemysel a umenie (Howkins, 2001, s. 116). 

Kreatívna ekonomika je prepojená na predpoklady, ktoré musia byť  pre jej rozvoj 

splnené. Primárne ide o dosiahnutie určitého stupňa vývoja ekonomického, technologického, 

sociálneho a kultúrneho prostredia, ktoré vytvára podmienky pre rast kreatívneho sektora. The 

Work Foundation (WF) v roku 2007 definovala osem hlavných faktorov úspechu pre 

rozvoj kreatívnej ekonomiky: 

 Dopyt - rast a produktivita kreatívnej ekonomiky úzko súvisí s rastom 

a povahou dopytu: čím viac sú kladené náročnejšie požiadavky na vzdelanie, 

tým viac budú podporené miestne tvorivé a kultúrne aktivity, čím sa zvýši 

počet umelcov i podnikateľov. 

 Väčšia rozmanitosť - čím viac je podporovaná rozmanitosť, otvorenosť a 

pochybovanie, tým väčšia je pravdepodobnosť, že bude podporovaná tvorivosť 

a zvýši sa produktivita. 

 Rovnaké podmienky - kreativita sa rozvíja v prostredí, ktoré podporuje 

inovácie a experimentovanie: niektoré kreatívne a kultúrne priemyselné 

odvetvia sa vyznačujú pomerne malým počtom veľkých distribútorov, v týchto 

prípadoch je nutné neobmedzovať rozmanitosť kreatívnych produktov a 

neodporovať rastu malých a stredných podnikov. 

 Vzdelávanie a zručnosti - existuje nedostatok odborných zručností 

v kľúčových kreatívnych odvetviach a vedomostí o tom, ako kreatívne nápady 
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komercionalizovať, je potrebné lepšie porozumenie tomuto sektoru už v rámci 

študijného procesu. 

 Siete - v prípade nedostatku vlastných zručností a znalostí trhu, musí byť 

organizácia schopná prepojiť sa s ostatnými, získať tieto znalosti a zručnosti 

vďaka budovaniu kontaktov a vzťahov s externými silami. 

 Verejný sektor - väčšina členov tvorivých a kultúrnych odvetví funguje vďaka 

interakcii a pomoci zo strany verejnej podpory a investícií, čomu je potrebné 

lepšie porozumieť a ďalej tieto znalosti rozvíjať. 

 Duševné vlastníctvo - obchodný model kreatívneho priemyslu z veľkej miery 

závisí na vyjadrení autorskej hodnoty. 

 Budovanie väčších obchodných kapacít - mnoho malých a stredných 

kreatívnych podnikov, ktoré majú potenciál rastu, sa v praxi stretáva s 

ťažkosťami to dosiahnuť - často to spočíva v manažérskych nedostatkoch a 

obchodnej disciplíne.
4
 

 

 Pojem kreatívna ekonomika (Howkins, 2001) je teda širší z dôvodu, že zahŕňa aj 

celú oblasť patentového práva t.j. oblasť výskumu a vývoja. Pritom kreatívny priemysel 

(DCMS, 1998), alebo kultúrny a kreatívny priemysel (KEA, 2006) tvorí jadro kreatívnej 

ekonomiky. Tak ako je to zobrazené v modeli koncentrických kruhov (Throsby 2008).  Avšak 

v akademickej literatúre ani v agendách verejných politík neexistuje spoločná a univerzálna 

definícia pojmu a jeho zloženia z hľadiska podsektorov činnosti.  

  

                                                 
4
 Work Foundation. Staying Ahead. The Economic Performance of the UK’s Creative 

Industries. 2007. 
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2 ZMENA PARADIGMY A JEJ REFLEXIA V KONCEPCIÁCH 

KULTÚRNEHO A KREATÍVNEHO PRIEMYSLU 

2.1 Systém riadenia kultúry a kreativity 

Ako z vyššie uvedeného vyplýva v súčasnej modernej spoločnosti dochádza 

v kontexte procesov vzdelanostnej spoločnosti, novej a kreatívnej ekonomiky a informačných 

a komunikačných technológií k transformácii vzťahov medzi kreativitou a komerciou, 

kultúrou a ekonomikou, umením a finančným, či sociálnym kapitálom.  

V minulosti fungoval režim, ktorý poznáme ako režim patrónstva (Hemondalgh 2002), 

alebo tiež režim kultúra 1.0 (Sacco 2011), v ktorom nie je kultúrna produkcia založená na 

trhových transakciách, ale skôr na symbolickej, vzájomnej výmene darov medzi patrónom 

a umelcom. Tento vzťah, kedy patrón financuje kultúrnych producentov, umelcov, ich plat 

a živobytie s cieľom vytvoriť umelecké diela (na zakázku) sa obvykle realizoval najmä s 

cieľom zvyšenia vlastného sociálneho statusu.  Tento režim bol typický pre predindustriálnu 

spoločnosť, ale v určitej podobe stále pretrváva dodnes a koexistuje s ďalšími režimami.  

Ďalšie štádium vo vývoji je podľa Hesmondalgha režim, ktorý nazýva Trhový profesionál, 

ktorý trvala od začiatku 19. storočia do polovice 20. storočia. Toto obdobie charakterizoval 

rastúci systém predaja umeleckých diel na profesionálnej báze. Kultúrna produkcia sa 

postupne organizuje na trhovom princípe. Čoraz viac diel sa predáva nie priamo samotným 

umelcom, ale prostredníctvom sprostredkovateľa. Produkcia aj distribúcia sa postupne 

kapitalizuje a trh s týmito komoditami postupne rastie  s narastajúcim disponibilným príjmom 

a voľným časom. 

Súčasným štádiom, ktoré Hesmondalgh nazýva Komplexný profesionál trvá od 

polovice 20. storočia dodnes. Sacco hovorí o režime kultúra 2.0, ktorý predstavuje novú 

formu vzťahu medzi kultúrnou produkciou a vytváraním ekonomickej hodnoty, ktorej 

dominuje koncept kultúrneho a kreatívneho priemyslu. V tejto fáze sa výrazne rozširuje 

publikum. Dochádza k masovej produkcii, ktorá je však charakteristická rôznymi kontrolnými 

mechanizmami, či už na úrovni prístupu k výrobným technológiám, ktoré boli donedávna 

cenovo nedostupné pre širšiu skupinu kreatívnych podnikateľov. Technológie v tomto čase 

vlastnili len väčšie spoločnosti, či už sa bavíme o audiovizuálnej technike, tlačiarňach, alebo 

koncertnom vybavení.  
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Ďalším kontrolným filtrom je prístup k produkcii kultúrneho obsahu, ktorému 

dominujú verejné kultúrne inštitúcie (tzv. gate keepers). Historicky sú tieto prekážky 

uplatňované skôr v Európe kde sa kultúrny priemysel rozvíja idealisticky, s chápaním kultúry 

ako antikomerčnej činnost. Typická silná ambivalencia medzi tzv. vysokým umením a pop 

kultúrou, či masovou kultúrou  tu bola dlho podporovaná systémom verejného financovania 

(granty) a kultúrnymi elitami. Tieto procesy súvisia s komodifikáciou kultúry, ku ktorej 

dochádza v modernej spoločnosti 20. storočia pod vplyvom industrializácie umožňujúcej 

masovú výrobu. Na tento proces má tiež významný  vplyv kapitalizmus ako systém, ktorý 

otvára otázky vlastníctva a práva na prístup k týmto statkom. Ako uvádza Hesmondalgh, 

ktorý odkazuje na Marxa :“ Komodifikácia vytvára masívne rozširovanie tovarov, ale s týmto 

trendom súvisí aj veľa problémov jednak na strane spotreby, kde je problémom fakt, že 

komodifikácia rozširuje pojem súkromného vlastníctva ako práva vylúčiť ostatných, čo vedie 

k obrovským sociálnym nerovnostiam, presadzovaniu súkromného a individuálneho záujmu a 

hrozbe neschopnosti kolektívneho prístupu pre verejné dobro; na strane výroby, je zase 

problémom fakt, že praca v tomto sektore nie je oficiálne uznaná a tým je aj nedostatočne 

odmeňovaná“ (Hesmodalgh 2002, s.56). 

Tento paternalistický prístup k riadeniu kultúrnej produkcie je ďaleko od modelu 

riadenia v USA, ktoré sa v 20. storočí stalo globálnym hegemónom v kultúrnej produkcii 

a kultúrnom priemysle, vďaka silnej orientácii na globálne kultúrne trhy a tradične rozvíjanej 

podnikateľskej kultúre. Napríklad už spomínaný Hollywood a jeho filmový priemysel, či 

herný priemysel sústredený v troch top lokalitách v USA podľa počtu herných vývojárskych 

spoločností (AR/VR) sú Kalifornia (L.A, San Francisco, Texas (Austin), a Washington a New 

York sú toho príkladom (Entertainment sofware association, 2017). Pier L. Sacco (2011) 

uvádza: “Faktory úspechu kultúrneho priemyslu v Európe sú menej spájané s trhovou 

výkonnosťou než v USA. Odobrenie kultúrnej produkcie verejnými kultúrnymi autoritami 

neustále hrá svoju úlohu pokiaľ chce producent uspieť na trhu a toto uznanie môže dokonca 

predstavovať rezignovanie na umeleckú kvalitu“.(Sacco 2011, s. 7). 

Tieto zmeny majú významný dopad na sféru kultúrnej politiky vrátane autorského 

práva a priamo konfrontujú prevažujúci prístup, ktorý sa orientuje na financovanie čisto 

umeleckých foriem. V tejto súvislosti zohrala rolu ľavicovo orientovaná stratégia tzv. GLC 

(Greater London Coucil) v 80.tych rokoch, ktorá mierila proti elitistickým a idealistickým 

koncepciám umenia. Rada tvrdila, že:“ kultúrna politika by namiesto toho mala vziať do 

úvahy fakt, že väčšinový vkus je tvorený najmä komerčnou produkciou a verejnoprávnymi 
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formami vysielania (Hesmondalgh 2002, s.139).  Ďalej Hesmondalgh uvádza, že v tomto 

zmysle bol zásadný pozičný dokument Nicholasa Garnhama v roku 1990 , ktorý 

argumentoval, že: „kultúrna politika by sa nemala orientovať na podporu a financovanie 

tvorcov umenia, ale skôr na distribúciu a získavanie publika. Tento argument reflektoval 

dôraz na šírenie (circulation) ako stredobod tradície kultúrnych odvetví v politickej ekonómii 

(Hesmondalgh 2002, s.139).  Práve tento dokument priniesol aj druhý zásadný prvok a to 

použitie investícií do kultúrneho priemyslu ako spôsob hospodárskej regenerácie, čo je 

koncept, ktorý sa široko etabloval na pomedzí kultúrnej politiky a politiky regionálneho 

rozvoja.  

2.1.1 Pojem kreatívny priemysel 

Termín kreatívny priemysel bol uvedený v roku 1998 britským Oddelením pre kultúru, 

médiá a šport (DCMS 1998) a postupne nahradil termín kultúrny priemysel, ktorý vo svojom 

koncepte definovali Adorno a Horkeimer (1944). Posun od kultúrneho na kreatívny priemysel 

bol ideologický, keďže pojem kreatívny priemysel je spájaný s neoliberálnou vládou vo 

Veľkej Británii, ktorá začala v roku 1997. Táto zmena v terminológii vytvorila možnosť 

zahrnúť kreatívny priemysel (softvér, reklama, móda, architektúra, dizajn) do ďalších 

sektorov vládnej politiky, čím ich výkon priniesol veľké zisky. Podľa logiky neoliberálnej 

ideológie sa vzťah medzi kultúrou a ekonomikou stáva zásadným. Kreatívny priemysel sa stal 

pre túto vládu významným nástrojom pre politiku získania úspechu v boji s konkurenciou. 

Podľa DCMS kreatívny priemysel zahŕňa nasledovné oblasti: reklamu, architektúru, umenie a 

starožitnosti, remeslá, dizajn, módu, vydavateľský priemysel, softvérový priemysel a 

počítačové hry, TV a rádio.  

2.2 Teritoriálne koncepcie 

Intervencie a teritoriálne rozvojové stratégie založené na kultúre umiestňujú kultúru do 

strategického manažmentu a urbanistickej politiky. Tieto koncepcie a na nich založené 

stratégie vznikajú ako z uvedeného vyplýva koncom 90. rokov 20. storočia a súvisia s 

diskurzom o kreatívnom priemysle, či kreatívnej ekonomike. Táto terminológia umožnila 

zaoberať sa kultúrou nie len v oblasti kultúrnej politiky, ale v širšom zmysle, najmä v zmysle 

ekonomických prínosov. Tým sa stáva kultúra súčasťou urbánnych, a neskôr inovačných 

politík v Európe. 
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Teoretici ako Bianchini (1993), Charles Landry (2000), Colin Mercer (2002), a ďalší 

odborníci z odborov urbánnej a kultúrnej geografie skúmajú ako vzniká inovácia z kultúrneho 

a inštitucionálneho mestského prostredia, ktoré podporuje inovácie a experimentovanie. 

2.2.1 Urbánna regenerácia prostredníctvom kultúry 

Kultúra je v rámci urbanistickej verejnej politiky široko chápaná ako príspevok k 

rozvoju mesta a urbanistickej regenerácie a revitalizácie. Hovoríme o dvoch typoch kultúrnej 

politiky v meste: jedna sa orientuje na zviditeľnenie mesta a jeho imidž na medzinárodnej 

úrovni, druhá sa orientuje viac do vnútra mesta, smerom k sídliskám či rezidenciám s cieľom 

skvalitňovania života ich obyvateľov, či rastu lokálnej ekonomiky . 

Urbánna regenerácia prostredníctvom kultúry vychádza z rôznych predpokladov: má 

prinášať ekonomické výhody pre mesto, viesť k tvorbe pracovných miest, pozitívne vplývať 

na imidž mesta; zvyšovať sociálnu kohéziu, zlepšovať kvalitu života a znižovať kriminalitu, 

podporovať rozvoj novej kultúrnej infraštruktúry, ktorá siaha za tradičné kultúrne inštitúcie a 

všedné kultúrne formáty (vznik nových kultúrnych inštitúcií ako miest inovácií a 

experimentov). 

Mestá súťažia o pozíciu v rôznych poradovníkoch vzťahujúcich sa ku kreativite: 

kreatívne mesto, kreatívna trieda, kreatívne odvetvia a kreatívna ekonomika. Napodobňujúc 

urbanistické stratégie a politiky regenerácie iných miest a ignorovaním vlastného kultúrneho 

dedičstva a kolektívnej pamäte tak v snahe o unikátnosť končia naopak veľkou podobnosťou  

ostatným mestám. Nemôžeme však generalizovať, pretože čo sa týka post-socialistických 

miest, postupne sa tiež zapájajú do týchto stratégií, niektoré úspešnejšie (2015, ECoC Kosice, 

Slovensko, 2016 ECoC Wroclaw, Poľsko), niektoré menej(2010 ECoC Pécs, Maďarsko).  

 2.2.2 Kreatívne mesto, kreatívna trieda, kreatívne klastre 

Urbanisti a mestskí lídri musia neustále čeliť konkrétnym problémom ako sú 

nezamestnanosť, chudoba, sociálna nerovnosť, kriminalita, migrácia. Zvýšená súťaživosť 

medzi jednotlivými mestami spôsobuje, že ich lídri považujú tvorbu imidžu mesta a jeho 

odlišnosti – osobitosti za dôležitú úlohu. V tomto zmysle sa objavili mnohé koncepty: 

kreatívne mesto (Bianchini 1993, Landry 2008), kreatívna trieda (Richard Florida 2002), či 

kreatívne odvetvia (DCMS, 1998). Ich spoločnou črtou je, že všetky predstavujú 

inštrumentálnu politiku, ktorá sa usiluje o poňatie kultúry a kreativity ako prostriedku pre 

dosiahnutie cieľov nie pre kultúru samotnú, ale pre iné ciele – predovšetkým ekonomické, tu 
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hovoríme aj o tzv. komodifikácii kultúry. Tieto koncepty sa ujali predovšetkým v USA, 

Veľkej Británii, Austrálii, Kanade či vo Východnej Ázii. 

Kreatívne mesto sa obyčajne spája s politikou urbanistického rozvoja. Tento koncept 

predstavuje posun od záujmu o fyzickú infraštruktúru viac k záujmu o tzv. mäkkú 

infraštruktúru (soft infrastructure). Táto zmena vyžaduje od územných plánovačov a lídrov 

úplne iné znalosti a zručnosti, než aké vyžadovalo hľadanie fyzických či priestorových 

riešení. Podľa známeho britského urbánneho plánovača Charlesa Landryho (2008) je 

kreatívne mesto také, ktorému sa darí nachádzať inovatívne riešenia na problémy v súčasnom 

modernom meste, čo sa však nemôže uskutočniť, pokiaľ sa nezmení starý systém chápania 

rozvoja mesta. V kreatívnom meste má prostredníctvom adekvátnej verejnej politiky spoločne 

fungovať a spolupracovať mestská kultúra, médiá, zábavný priemysel, šport a vzdelávanie. 

Kreatívne mesto funguje za hranicami kultúrnych aktivít a kultúrnych inštitúcií, aj keď ich 

prirodzene inkorporuje do svojho systému fungovania. Nevyhnutnou podmienkou pre nové 

vytvorenie mesta a jeho imidž je participácia rôznych aktérov, ako lokálnych verejných 

činiteľov, predstaviteľov biznisu, či tretieho sektora aj s dobrovoľníkmi, čím sa dostávame k 

problematike riadenia mesta. 

Colin Mercer (2002) ponúka niekoľko metodológií pri implementácii kreatívneho 

mesta od kultúrnej ekológie, cez kultúrny kapitál až po nástroje ako kultúrne mapovanie 

a kultúrne plánovanie. Hovorí: „Kultúrne mapovanie môže poslúžiť ako katalyzátor aj 

vozidlo, ktoré nás dovezie k spojeniu rôznych záujmov a tým aj ku kultúrnemu 

plánovaniu..Tento prístup umožňuje konvergenciu akademických a iných špecializovaných 

výskumných zručností, miestnych znalostí, priemyslu a verejných záujmov a je užitočným 

príkladom multidisciplinárnej a medziodvetvovej spolupráce vo výskume, ktoré budú dôležité 

pre zvyšovanie tradičných kultúrnych zdrojov a hodnôt a ich rozvoja kontexte kreatívnych 

odvetví (Mercer. 2002, s. 167).“ 

Prístup kreatívneho mesta sa teda nezaoberá sektorovou politikou. Jeho cieľom je 

vidieť ako zozbieraný súbor kultúrnych zdrojov môže prispieť k integrovanému rozvoju 

lokality. Umiestňovaním kultúrnych zdrojov do centra tvorby politík, vznikajú synergie medzi 

medzi týmito zdrojmi a akýmkoľvek druhom verejnej politiky - v oblastiach od 

hospodárskeho rozvoja po bývanie,  zdravotníctvo, vzdelávanie, sociálne služby, cestovný 

ruch, mestské plánovanie, architektúru, urbanistický dizajn až po samotnú kultúrnu politiku 

(Landry 2008, s. 175). 
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Americký ekonóm Richard Florida vo svojej knihe The Rise of Creative Class (2002) 

priniesol koncept kreatívnej triedy ako hnacieho motora regenerácie mesta a ekonomického 

rastu. Kreatívna trieda sa vzťahuje na populáciu žijúcu v meste, ktorá pôsobí v kreatívnom 

sektore t.j. napr. vo výskume, architektúre, dizajne, vzdelávaní, vizuálnom či scénickom 

umení alebo v zábavnom priemysle, manažmente či právnej oblasti. Podľa Floridu by mali 

mestá, ak chcú prosperovať, pritiahnuť tento typ pracovníkov. Nato však musí mesto 

zabezpečiť, aby existovala kreatívna komunita a aby boli pracovné miesta v kreatívnom 

sektore liberálne, tolerantné, flexibilné a aby v meste existovali miesta pre tzv. bohémsku 

kultúru, keďže tento typ profesionálov vyhľadáva takéto prostredie pre svoj život i prácu. 

Britský profesor kultúry a médií Andy C. Pratt (2008) kritizuje Floridov prístup za jeho 

inštrumentálne poňatie kultúry a kreatívneho priemyslu, ktoré redukuje úlohu kreatívnych 

pracovníkov na to, aby prilákali do mesta investorov do hi-tech priemyslu, zabezpečujúcich 

rast a rozvoj mesta (Pratt 2008, s. 107-117). Títo kreatívci vyhľadávajú komunitné priestory 

a miesta na prácu ktoré sú liberálne, tolerantné a flexibilné. Nevyužívané priestory, skladiská, 

bývalé továrenské haly, pretože sú lacné, sa môžu stať týmito vyhľadávanými miestami pre 

umelcov a kreatívcov. Tieto miesta, kde sa umelci a kreatívci sústreďujú na život a prácu, 

však napomáhajú lokalite narásť na atraktivite, lákajú sem ďalšie firmy a investície 

a postupne sa lokalita predražuje. Tento fenomén, známy ako gentrifikácia, má potom za 

následok zvýšené nájomné, čo spôsobuje vysťahovanie stredných vrstiev, ktorí si už nemôžu 

dovoliť tu žiť. Florida dokonca vo svojej najnovšej knihe The New Urban Crisis, How Our 

Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class-and 

What We Can Do About It (2017) konfrontuje efekty kreatívnej ekonomiky na rozvoj územia. 

Zdôrazňuje jej negatívny dopad tým, že vedie k gentrifikácii, sociálnej exklúzii a chudobe.  

V súčasnej ekonomickej literatúre sa hovorí, že najvhodnejšie podmienky pre rozvoj 

biznisu tvorí práve prostredie klastrov (Porter 2000). Koncept klastra sa objavil už  

v 19. storočí, kde znamenal zoskupenie súkromných firiem, kde nákupcov a predajcov 

orientujúcich sa na určité technológie. Neskôr, sa takýto klaster rozšíril o ďalšie inštitúcie, 

ako napr. univerzity, rozvojové agentúry či verejno-súkromné organizácie. Najznámejším 

príkladom klastra je Silicon Valley, ktorý sa vďaka veľkému počtu nadaných inžinierov, 

manažérov, ale aj za pomoci darovaných priestorov od Standfordskej univerzity, ktoré boli 

určené na spin off projekty absolventov, stal najvýznamnejším high-tech centrom na svete. 

Ďalším takým príkladom môže byť Hollywood z prostredia filmového priemyslu, ako miesto 
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kde sa koncentrujú filmové spoločnosti, producenti, herci, a všetky podporné služby (ancillary 

services) umožnili, by sa toto miesto stalo centrom svetového filmového biznisu.  

Známy americký ekonóm a teoretik klastrov Michael Porter (2000) definuje klaster 

ako: “.. konkurenčnú výhodu národov: je to geografická koncentrácia prepojených firiem v 

daných technológiách, dodávateľov, poskytovateľov služieb a pridružených inštitúcií (ako 

univerzity, rozvojové agentúry, či obchodné asociácie) v určitom segmente biznisu, ktoré si 

navzájom nielen konkurujú, ale aj spolupracujú“ (Simon Evans). Avšak dôležité je uvedomiť 

si, že takýto koncept klastra nie je funkčný aj pre kreatívne odvetvia. V tomto zmysle 

zdôrazňuje Simon Evans, riaditeľ anglickej spoločnosti Creative Clusters, že pre klaster 

kreatívneho priemyslu nepostačuje stratégia štandardnej vízie biznisu vedľa technologického 

parku. Kreatívny klaster vyžaduje viac. Evans hovorí, že takýto klaster zahŕňa pri vedeckom 

parku a mediálnom centre non-profit organizácie - kultúrne inštitúcie, centrá umenia a 

umelcov-free lancerov. Zároveň predstavuje miesta pre život a prácu, kde je sústredená 

produkcia a spotreba kultúrnych diel a služieb. Tiež sa inšpiruje a vychádza z diverzity a 

neustálej zmeny a takto prospieva v rušnom, multikultúrnom prostredí mesta, ktoré je osobité 

a zároveň prepojené so svetom.   

Plne funkčný klaster je založený na vzťahoch interakcie a prepojenia. Verejné 

organizácie tu majú hlavne koordinačnú funkciu, podporujú klastre v ich partnerstvách a často 

im poskytujú odbornú podporu či financovanie. Univerzity a ďalšie vzdelávacie inštitúcie im 

poskytujú výskumné poznatky, ktoré poskytujú priemyslu cenné informácie, a tiež tak 

podporujú inovácie a celkový potenciál napríklad podporovaním inkubátorov vo vnútri 

klastra. Pokiaľ je súčasťou klastra aj finančná inštitúcia či médiá, tieto môžu mať pre jeho 

úspech veľký význam. 

Existuje mnoho predstáv o tom, čo vlastne klaster je, ale väčšina sa zhoduje v jednom. 

Dôležitá je blízkosť jednotlivých zložiek–faktorov klastra. Výsledkom je prepojenie 

jednotlivých firiem a organizácií, čo im umožňuje zdieľanie poznatkov a často aj 

infraštruktúry, kde dochádza k tzv. spillover efektu či akýmsi pozitívnym externalitám a 

výsledkom činnosti jedného sa tvoria výhody pre druhého. V neposlednom rade tu dochádza k 

vzniku a podpore start up firiem. 

Spillover efekt v kontexte kreatívnych odvetví nemusí mať len ekonomický dopad, ale 

prinesie tiež rozšírenie kultúrnej ponuky a zároveň účasti aktérov v nej, čo zväčší kultúrnu 
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diverzitu ako jednu zo súčasných európskych hodnôt. Avšak treba povedať, že zatiaľ existuje 

len veľmi málo výskumov na túto tému.   

V tejto súvislosti je na európskej úrovni najaktuálnejšou témou využitie kreatívnych 

odvetví s cieľom dosiahnuť väčšie inovácie. Odpoveďou má byť práve nový koncept klastrov. 

Takéto klastre majú za úlohu zlepšiť spoluprácu kreatívnych profesionálov a ich inštitúcií, 

ako sú umelecké školy, školy dizajnu, múzeá apod., prostredníctvom skvalitnenia ich 

fyzického a sociálneho prostredia. Nové klastre majú byť zamerané špeciálne na tieto 

odvetvia a ich podporu v zmysle networkingu, či odborného poradenstva pre zakladanie start 

up firiem.  

Od 70. rokov minulého storočia môžeme sledovať evolúciu stratégií rozvoja mesta 

pomocou kultúry. Prvá generácia od 70. do 80. rokov sa orientovala na tzv. kultúrnu spotrebu, 

čo sa odrážalo v stratégii výstavby majestátnych kultúrnych kamenných domov, ako veľkých 

opier či divadiel (túto stratégiu môžeme zaregistrovať aj u nás). Menovateľom úspechu tu bol 

počet predaných vstupeniek. 

Druhá generácia od 80. rokov po 90. roky 20. storočia predstavuje zvrat orientácie na 

kultúrnu produkciu a tu dochádza k zmene stratégie zameranej na výstavbu tzv. kultúrnych 

„klastrov“ - štvrtí (cultural quarter). Tento typ projektov sa snaží okrem budovania kultúrnych 

činností a kultúrnych organizácií aj o začlenenie prvkov zábavného priemyslu (bary, 

reštaurácie, obchody) či športovísk a wellness komplexov.  K takémuto účelu sú často 

využívané bývalé industriálne budovy, ale nie je výnimkou ani výstavba nových priestorov. 

Tu hovoríme aj o revitalizácii mesta prostredníctvom jeho kultúrneho rozvoja. V rámci tohto 

konceptu  vznikli mnohé kultúrne štvrte ako Museum Quartier vo Viedni,  Westergasfabriek v 

Amsterdame či Veermaktkwartier v Tilburgu. V postsocialistických mestách je táto stratégia 

na škodu veci skôr výnimkou. 

Tretia generácia sa formuje v súčinnosti s diskurzom o kreatívnych odvetviach, 

orientujúc sa naďalej na kultúrnu produkciu, avšak s novým konceptom „klastra“ – budovanie 

tzv. kreatívnych klastrov (creative hubs). Cieľom týchto typov projektov je vytvoriť miesta či 

priestory pre originálnu umeleckú činnosť, experimentovanie a inovačné procesy, ako je to 

napríklad Kaapeli v Helsinkách vo Fínsku, Media Evolution v Malmo vo Švédsku, Media 

City v Manchestri vo Veľkej Británii, či Betahaus v Berlíne. Tieto centrá obvykle vznikajú v 

jednom komplexe budov, kde sú umiestnení rôzni kreatívni špecialisti a ďalšie organizácie v 

oblasti výskumu, médií, inkubátory a ďalšie. 
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Toto nové objavenie ekonomického potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu  

v Európe, ktoré nadobúda hlavný význam pre ich spojenie s tradíciou historickej európskej 

výroby možno považovať podľa Pier L.Sacca (2011),  za vyspelé štádium režimu kultúra 2.0. 

V tejto fáze sa verejné politiky čoraz viac zaoberajú nielen otázkami zlepšovania prístupu 

publika ku kultúrnym produktom a skúsenostiam (orientácia na ponuku), či zvyšovanie 

záujmu o kultúrnu produkciu (orientácia na dopyt) ale aj posilňovaniu produktívnych a 

podnikateľských kapacít v týchto odvetviach v dôsledku rastúceho politického 

nerovnomerného uznania významu prínosu kultúrnych a kreatívnych odvetví pre rast HDP.  

            Kultúrne štvrte (quarters) a kreatívne klastre (hubs) majú v rámci urbanistických 

projektov určité spoločné prvky - ako stratégiu zoskupovania kultúrnych aktivít, kultúrnych 

organizácií, produkciu, spotrebu, experimentovanie či prezentáciu kultúry. Sú s nimi spájané 

isté výhody, či už pre mesto samotné alebo pre špecifické miesta, podľa toho, kým boli 

zriadené alebo kto ich využíva, či sú to napr. lokálni verejní činitelia, skupiny umelcov a či 

kultúrni profesionáli. Verejní činitelia sa budú snažiť tieto výhody presadzovať 

pravdepodobne s cieľom regenerácie urbánneho priestoru, udržania lokálnej kreatívnej 

ekonomiky, propagácie mesta a jeho osobitostí, revitalizácie umenia a kultúry,  uchovania 

kultúrneho dedičstva a stimulovania lokálnej kultúrnej demokracie a diverzity. Umelci a 

kultúrni profesionáli budú zas pravdepodobne tieto výhody zacieľovať na získanie priestorov 

pre svoju umeleckú činnosť. 

Územný prístup ku klastrom definuje 7 hlavných dimenzií klastrových rozdielov. Táto 

typológia uvádza horizontálne a vertikálne portfolio klastrov. Horizontálne portfolio 

predstavuje rozsah aktivít od zábavy po nakupovanie. V užšom zmysle potom sa potom tieto 

klastre sústreďujú na špecifické umelecké formy po multižánrové produkty a kultúrne 

experimenty.  Vertikálne portfolio zase znamená, že klastre sú buď orientované na spotrebu 

(Museum quarter vo Viedni či Rotterdame) alebo na produkciu (Veemarktkwartier 

v Tilburgu, Betahaus v Berlíne,  Watershed v Bristole). Všetky tieto klastre sa líšia tiež 

v zmysle vnútorných procesov spolupráce a manažmentu, niektoré sú prepojené volnejšie 

a spája ich hlavne spoločný marketing a prenájmy priestorov. Iné majú zase naopak spoločný 

manažment a lokálnu administratívu.  Tieto rozdiely sa potom odrážajú aj vo finančnom 

manažmente klastrov  a potenciálnych investíciách do nich aj v zmysle možného financovania 

prostredníctvom verejno-súkromných finančných schém. Piata dimenzia predstavuje úroveň 

otvorenosti/adaptability alebo zatvorenosti/pevnosti  priestorových a kultúrnych programov. 

Príliš veľa otvorenosti a absencie pocitu zodpovednosti jednotlivých kultúrnych organizácií za 
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klaster ako taký, môže ohroziť atmosféru a identitu klastra.  Prílišná zatvorenosť, so silnými 

konvenciami a internými záväzkami zase môže spôsobiť odťažitosť kreatívcov od 

zákazníkov, návštevníkov, externého prostredia, ich zatvorenosť vo vlastnom priestore a tým 

znížiť schopnosť meniť sa, inovovať. Posledné dve dimenzie sa týkajú špecifických foriem 

vzniku klastrov, tzv. top-down a bottom-up projekty, ktoré sa líšia úrovňou plánovania 

lokálnou administratívou a tiež priestorová dimenzia klastra, kde hrá rolu jeho umiestnenie 

v rámci mesta, či sa klaster nachádza v odľahlejších častiach mesta, ktoré má byť 

avantgardnejšie alebo v centre mesta, čím vzniká kultúrna a priestorová hierarchia, ktorú je 

zložité pochopiť (Mommaas 2004)
5
.  

Všeobecne je možné pomenovať dva odlišné prístupy k rozvoju mesta podľa ich 

veľkosti a charakteru. Metropolitný prístup (veľkomestá ako New York, Londýn, Berlín, 

Hong Kong, Shanghai, Sydney) charakterizuje práca Richarda Floridu (2002), ktorý vo svojej 

koncepcii kreatívnej triedy a kreatívneho kapitálu hovorí o troch faktoroch rozvoja. Nazýva 

ich  3T ako technológie, tolerancia a talent. Tvrdí, že hlavným motivátorom sťahovania sa 

ľudí nie sú, ako sa tradične chápe, pracovné príležitosti, ale kreatívny buzz tvorený 

bohémskou kultúrou, koncentráciou umelcov, kreatívnych firiem a zábavy. Tento prístup bol 

podstúpený značnej kritike ako sme už uvádzali.  

Po uznaní obmedzení modelu kreatívneho kapitálu (Richard Florida 2002) niektorí 

autori predstavili novú súpravu ukazovateľov a usmernení pre menšie mestá. Namiesto toho, 

aby sa sústredili na premenné ako kritická masa, veľkosť mesta, hustota a rozmanitosť a na 

indexy ako gay index, index melting pot alebo bohémskeho indexu. Ich myšlienky 

predstavujú novú víziu o "kvalite života" a "vybavenosti" a alternatívnej ceste k tvorivému 

rastu v malých mestách. 

V súvislosti s prístupom k rozvoju malých a stredných miest uvádzajú odborníci 

hlavné oblasti (Obidos 2011, s. 54), na ktoré sa má mesto zamerať. V prvom rade je to 

vzdelávanie a udržateľný rozvoj talentov. Je potrebné vyčísliť nielen vzdelaných ľudí v 

danom meste, ale aj potenciál vzdelávacieho systému mesta rozvíjať tvorivých ľudí a ich 

príbeh. Ďalšou dôležitou oblasťou sú siete a interakcie, keďže kreativita nie je len o 

jednoduchej prítomnosti kreatívnych ľudí na určitom mieste, ale aj o hustote ľudských 

interakcií a angažovanosti komunity. Kvalita života zahŕňa klímu, prírodné prostredie alebo 

                                                 
5
 Podkapitola 2.2.2 je použitá z článku s názvom Kreatívne mesto a kreatívne klastre autora dizertačnej 

práce Denisa Zlatá z roku 2011. 
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prítomnosť príbuzných na určitom mieste. Kvalitné miesta sú tie, ktoré majú prirodzeného 

genia loci, autentické a jedinečné prostredie, zachovávajú zeleň a tvorivé miesta a ponúkajú 

imaginatívne charakteristiky. Udržateľnosť vo svojich ekologických a sociálnych rozmeroch 

je koncepčne príťažlivá pre potenciálnych nových obyvateľov a vysoko cenná pre súčasného 

obyvateľa a nakoniec ikony a symboly sú nezabudnuteľné, kultúrne zakorenené a otvárajú 

predstavivosť ľudí. Oni sú kľúčovými prvkami obrazu mesta a predstavujú silný zdroj pýchy 

a záväzku. Typológia stratégií rozvoja malých a stredných miest zahŕňa (Óbidos Municipality, 

2011): 

1. Fyzický prístup  – Stratégie sa sústredili na konštruované prostredie a nástroje 

renovácie, ako aj na koncepciu nového kreatívneho priestoru (budovy a verejné priestory). 

Hlavne programy obnovy a revitalizácie miest. 

2. Zelený prístup - Tvorivé stratégie zamerané na kvalitu života a kvalitu krajiny, 

prírodné a vidiecke vybavenie 

3. Stratégie tematického prístupu zamerané na tvorivú a kultúrnu činnosť, ako je hudba, 

tanec, jedlo. Zameriava sa predovšetkým na nehmotné činnosti a je založená na symbolickej 

vybavenosti a umeleckých tradíciách území. 

4. Integrovaný prístup - komplexné stratégie zamerané na kreatívny a kultúrny priemysel, 

ktorý zahŕňa sociálne, podnikateľské environmentálne a fyzické oblasti. Podpora tvorivého 

podnikania je hlavným cieľom miestnych verejných politík, ktoré vytvárajú priaznivé 

podmienky pre vznik nových podnikov. 

Na rozdiel od globalizačných trendov sa regióny a mestá stali ústrednými bodmi 

územnej konkurencieschopnosti. Globalizácia a lokalizácia majú ďaleko od vzájomne sa 

vylučujúcich procesov, v skutočnosti sú oveľa viac previazané (Howkins 2009, s. 16).  Tento 

rastúci vzťah medzi tvorivosťou a územím vedie k zavedeniu koncepcie kreatívneho 

ekosystému. Je to prostredie excelentnosti založené na kreatívnych aktívach, ktoré vytvárajú 

sociálno-ekonomický rast a rozvoj a zahŕňajú tri prepojené súčasti: Ekonomika – kreatívny 

priemysel, miesto - tvorivé priestory a ľudia - tvorivé talenty. 

Takáto interakcia závisí vo veľkej miere od špecifického systému riadenia a 

inštitucionálneho usporiadania území - riadenia a ich postavenia v priestorovom systéme a 

mestských hierarchiách a ich úrovne prístupu k informačným a komunikačným technológiám 

a digitálnej ekonomiky – ku konektivite. 
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2.3. Kultúrna kreativita ako motor inovácií 

V kontexte uvedeného, sa s prevládajúcim diskurzom o vedomostnej spoločnosti a 

vedomostnej ekonomike postupne mení aj paradigma chápania významu kultúry a kreativity 

a posúva sa významovo ďalej od orientácie na turizmus. V súvislosti s potrebou úspešne 

súťažiť na globálnych trhoch a nepodliehať finančným krízam je kreativita chápaná 

v súčasných koncepciách najmä ako motor inovácií. Nová vlna technologických inovácií už 

preniká a stanovuje stopy prechodu na ďalší režim, ktorý nazývame Kultúra 3.0 a ktorý je 

podľa Pier L. Sacca (2011) ešte stále v jeho predbežnom štádiu.  

 Inovácie, sa javia byť hlavným nástrojom v konkurenčnom boji, ale kreativita ako 

motor inovácií s kultúrou ako jej hlavným zdrojom začína byť rešpektovaná len v poslednom 

období, najmä v súvislosti s kreatívnou ekonomikou (Howkins 2001). Kreatívnu ekonomiku 

môžeme chápať ako podmnožinu vedomostnej ekonomiky, pretože kreativita a inovácie sa 

týkajú procesu vytvárania a uplatňovania nových poznatkov. Ako také sú v samom srdci 

znalostného manažmentu. Nie je však v možnostiach tejto práce sa venovať samotnému 

znalostnému manažmentu a aspektom kreativity pre umožnenie inovácií.  

V tomto zmysle sme úplne na začiatku a pre úspešné nastavenie podporných 

programov  a finančných schém zameraných na kreativitu a inovácie potrebujeme však najprv 

zadefinovať jednotlivé nástroje a procedúry verejnej politiky, vychádzajúce zo širšieho 

konceptu, než sú iba technické či technologické inovácie. Je ale dôležité si najprv povedať 

o predpokladoch pre inovácie. Ich cieľom potom má byť zvýšenie efektivity fungovania 

podniku znížením administratívnych nákladov alebo transakčných nákladov, zlepšením 

spokojnosti zamestnancov na pracovisku (a tým lepšia produktivita práce), získavaním 

prístupu k neobchodovateľným aktívam (nekódované externé poznatky) alebo znížením 

nákladov na dodávky. 

Existuje mnoho definícií kreativity, od kreativity ako osobnostnej charakteristiky, 

ktorá je skúmaná najmä z psychologického hľadiska, ďalej potom technologická cez 

ekonomickú, vedeckú až po „kultúrnu“ kreativitu (UNCTAD 2008, s. 9). Dnes už je 

všeobecne prijatá premisa o tom, že kultúra je dôležitým zdrojom kreativity. Kultúrny 

a kreatívny priemysel stavia na bohatosti a rozmanitom jadre kultúrneho dedičstva a na 

schopných a nadaných umelcoch a kultúrnych profesionáloch. Toto jadro je obklopené 

prepojenými vrstvami služieb podnikateľom či inovatívnych služieb, ktoré prinášajú 

kreativitu na trh. Biznismeni a kreatívni lídri sa zhodujú v tom, že na získanie všetkých výhod 
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kreatívneho potenciálu je potrebné kombinovať umenie a kreativitu s podnikavosťou a 

inováciami.  Hovoríme o modeli koncentrických kruhov od Davida Throsbyho (2008), ktorý 

je široko známy a používaný. 

            Kultúrna kreativita (culture-based creativity) závisí od schopnosti ľudí myslieť 

imaginatívne či metaforicky, vyhýbať sa konvenčnosti a komunikovať emotívne či pomocou  

symbolov. Má potenciál odviesť od obvyklého spôsobu myslenia, a naopak umožniť rozvoj 

nových vízií, myšlienok či produktov. Podstata kreativity vychádzajúca z kultúry úzko súvisí 

s umeleckou výrazovosťou či kultúrnou produkciou. 

            Keď hovoríme o kultúrnej kreativite, máme na mysli isté hnacie faktory jej rozvoja. 

Medzi ne patria ľudské schopnosti myslieť laterálne či nelineárne (imaginatívne), technické 

zručnosti (často umelecké či remeselné) a podporné prostredie (sociálny kontext, kde najmä 

prostredníctvom vzdelávania podnecujeme kreativitu, ale aj prostredníctvom  ekonomiky, 

ktorá investuje do kultúry a kultúrnej kreativity) (EK 2012). 

V súvislosti s podporným prostredím hovorí americká teoretička umenia a kultúry 

Elizabeth Curridová-Halkettová v knihe Warhol Economy (2007) aj o ďalších faktoroch 

kreativity. Jedným z nich je sociálne milieu, čo predstavuje miesto určené na neformálne 

stretnutia umelcov, kultúrnych profesionálov, free lancerov či kultúrnych producentov. Tu 

môžu diskutovať a zdieľať nové myšlienky, nápady, alebo si navzájom ponúkať pracovné 

možnosti. Teoretička tu má na mysli hlavne kaviarne, bary či iné neformálne miesta v meste, 

ktoré fungujú ako „žijúci priestor“ podporujúci mechanizmy spolupráce, špecifické pre tieto 

kultúrne a kreatívne odvetvia. Ekonómovia v tomto zmysle často hovoria o „klastroch“, 

miestach zoskupovania pracovnej sily, firiem, dodávateľov a celkovo zdrojov, ktoré 

produkujú sociálne prostredie nacielené na zapojenie do spolupráce všetkých tých, ktorí sa 

pohybujú v daných sektoroch, ale neformálnym spôsobom. Tento neformálny spoločenský 

život, ktorý považujú za úspešný vedľajší produkt (či tzv. spillover) ekonomického „klastra“, 

je podľa Elizabeth  Curridovej ústrednou silou, či raison d’être umenia a kultúry.  

Ďalším faktorom rozvoja kreativity sú podľa nej médiá, ktoré v podstate validujú 

existenciu kreatívnych diel a šíria povedomie o nich na lokálnej, až globálnej úrovni. Tento 

mechanizmus zaisťuje úspech kultúrnych a kreatívnych odvetví na trhu.  

Tretím faktorom je hustota a diverzita kreativity, čo znamená, že pre zabezpečenie 

ďalšieho rozvoja týchto odvetví je potrebná kritická masa kreatívnych firiem a ich diverzita, a 
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nie iba existencia ojedinelých firiem, či organizácií. Curridová vysvetľuje, že New York, 

známy svojou kreativitou, je lídrom v kultúrnych a kreatívnych odvetviach aj z toho dôvodu, 

že tu žijú a pracujú kreatívni profesionáli v tesnej blízkosti, a tak majú vďaka dennému 

kontaktu príležitosť sa navzájom  inšpirovať a spolupracovať. 

2.3.1. Netechnologické inovácie 

Za duchovného otca vied o inováciách je považovaný ekonóm rakúskeho pôvodu 

Joseph Schumpeter najmä vďaka svojmu dielu Kapitalizmus, Socializmus, a Demokracia 

(1942), ale aj pojmu kreatívna deštrukcia, ktorý má predstavovať mechanizmus vzniku 

inovácie. Existuje mnoho definícií inovácií ale pri tvorbe inovačných verejných politík je 

referenčným dokumentom OECD Manuál z Osla (Európska komisia 2005), ktorý je 

všeobecne uznávaným benchmarkom. Tu sú definované inovácie v 4 kategóriách: inovácia 

produktu, inovácia procesu, organizačná inovácia a marketingová inovácia, pričom prvé dve 

sú chápané ako technologické inovácie a druhé dve ako netechnologické inovácie.  

Marketingová inovácia je definovaná ako „implementácia novej marketingovej 

metódy ktorá zahŕňa významné zmeny v dizajne alebo balení výrobku, umiestňovanie 

produktov, propagácie produktu alebo ceny“ (Európska komisia 2005, s. 49). Jej cieľom má 

byť lepšie riešenie potrieb zákazníkov, otváranie sa novým trhom alebo umiestňovanie 

nových výrobkov na trh s cieľom zvýšenia predaja. Organizačná inovácia je potom 

definovaná ako:  „implementácia novej organizačnej metódy v obchodných praktikách firmy, 

organizácii pracoviska alebo vonkajších vzťahoch (Európska komisia 2005, s.51)“. 

Tieto definície sú však pomerne úzke a nedokážu dobre zahrnúť všetky možnosti 

kultúrnych a kreatívnych odvetví inovovať. Ako sa uvádza v štúdii inštitútu Fraunhofer pre 

Federálnu vládu SRN (2012): „Inovácie sú kľúčovou kompetenciou kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu. Kreatívne podniky rozvíjajú nové nápady, produkty a služby a vyrábajú ich v 

malých sériách so špecifickými adaptáciami pre zákazníkov ako jedinečné vzorky alebo 

prototypy. Zvyčajne ide o netechnologické inovácie, tzv. mäkké inovácie. Ich hlavné črty 

môžu byť len zriedka opísané pomocou špecifických, jasne definovaných patentov, produktov 

alebo procesov. Produktové a servisné inovácie kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa 

vyznačujú vysokou mierou individualizácie (napríklad riešeniami špecifickými pre zákazníka) 

a úzkymi vzťahmi s používateľmi a zákazníkmi. Rozhodujúcim faktorom je schopnosť 

aktérov zbierať svoje vedomosti, kombinovať ich novými spôsobmi a preniesť ich na 

produkty a služby (obsah). Okrem toho sú existujúce technológie a procesy často spojené 
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novými spôsobmi a umiestnené do iného pracovného kontextu, alebo existujúci obsah je 

prenesený do nových formátov. Tieto typy "skrytých" inovácií sa zvyčajne vytvárajú v 

iteratívnom procese prispôsobovania a optimalizácie (ARNDT, Olaf et al. 2012, s. 6).“ 

Ako z uvedeného vyplýva, pod netechnologickými inováciami rozumieme 

marketingovú inováciu a organizačnú inováciu. Bakhshi z britského think tanku Nesta 

považuje tieto inovácie vo svojej štúdii Mäkké inovácie za inovácie v tovaroch a službách, 

ktoré majú primárny vplyv na zmyslové vnímanie, estetické vnímanie alebo prinášajú dôraz 

na intelektuálny aspekt skôr než funkcionalitu ( Bakhshi et al. 2009, s. 21).  

Prvým typom mäkkej inovácie je inovácia v produktoch, ktoré sú orientované 

esteticky alebo intelektuálne. Je užitočné rozlíšiť dva hlavné typy mäkkých inovácií. Prvou je 

inovácia produktov, ktoré nie sú všeobecne považované za funkčné, ale ponúkajú estetické 

alebo intelektuálne vyžitie. Zavedenie akéhokoľvek nového produktu je považované za 

„mäkkú“ novinku. Príkladmi sú hudba, knihy, film, móda, umenie a videohry. Takéto 

výrobky sa nachádzajú najmä v tých odvetviach, ktoré  nazývame kultúrny a kreatívny 

priemysel.  Ako Bakhshi uvádza:“ Bolo by zjavne neprimerané uplatňovať koncepciu inovácií 

založenú len na funkčnosti inovácií v týchto odvetviach. Vo väčšine minulých ekonomických 

analýz inovácií sa tieto priemyselné odvetvia a ich produkty v dôsledku toho ignorovali. 

Takže aj napriek značným príjmom z kníh Harry Pottera a podľa nich natočených filmov J.K. 

Rowlingovej jej práce všeobecne nepovažovali ekonómovia za inováciu“ (Bakhshi 2009,  

s. 21).  

Druhým typom mäkkej inovácie je estetická inovácia vo funkčných odvetviach. Aj keď 

existujú určité štúdie o inováciách výrobkov, ktoré sú relevantné, iba v poslednej dobe sa 

uvažovalo o estetických aspektoch funkčných produktov. Napriek tomu výrobky vo 

funkčných odvetviach môžu mať mnoho nefunkčných charakteristík. Tieto môžu zahŕňať 

základné zmysly - napríklad vzhľad nábytku, zvuk výfuku auta, chuť jedla, či vôňa kvetín 

v záhrade. Mnoho nových výrobkov tohto druhu bude samozrejme ponúkať aj mäkké 

a funkčné inovácie, napríklad nový model auta ponúkne lepšie míle na galón, maximálnu 

rýchlosť, spotrebu paliva, ako aj nové farby, tvar a zvuky.  

V štúdii sa uvádza, že koncepcia marketingovej inovácie v Manuáli z Oslo prináša 

aspoň nejaké mäkké inovácie do inovačných metrík: „Hoci definície OECD týkajúce sa 

inovácií vo veľkej miere vylučujú mäkké inovácie v kreatívnom priemysle, ich definícia 
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"marketingovej inovácie" sa prekrýva s mäkkou inováciou v iných odvetviach“ (Bakhshi 

2009, s. 22).  

2.3.2 Otvorené inovácie  

Otvorená inovácia znamená, že cenné nápady môžu pochádzať z vnútra alebo mimo 

organizácie a môžu ísť na trh z vnútra aj mimo spoločnosti. Tento prístup kladie vonkajšie 

myšlienky a vonkajšie cesty na trh na rovnakú úroveň dôležitosti, ako je tá, ktorá je vyhradená 

pre vnútorné myšlienky a cesty k trhu v období zavretej inovácie (Chesbrough 2003, s. 43-

44).  

V klasickej ekonomike sa tradične inovácie realizovali vo vnútri firiem, z vlastných 

zdrojov, v uzavretom prostredí, často krát v prísnej tajnosti. Dnes, sú inovácie (používa sa aj 

termín Inovácie 2.0) čoraz viac otvorené a realizujú sa na princípe spolupráce. Aj keď 

inovácia môže byť otvorená je stále hierarchicky riadená alebo je otvorená a plochá. 

Ústredným cieľom úspechu je zdieľané hľadanie zdieľanej hodnoty. Model otvorených 

inovácií nemusí fungovať vo všetkých prípadoch, pretože dosiahnutie cieľa zdieľanej hodnoty 

si vyžaduje dosť náročné zmeny v doterajších postupoch v oblasti technológií a inovácií zhora 

nadol (top-down prístupu).  

Obrázok č. 1. Uzavretý model inovácií 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Chesbrough 2003 
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Obrázok č. 2 Model otvorených inovácií 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Chesbrough 2003 

Pre umožnenie netechnologických inovácií je kľúčový prístup založený na otvorených 

inováciách. Tento prístup umožňuje prísun nových myšlienok a technológií pre vlastný 

výrobný proces alebo proces   poskytovania služieb,  ale  zabezpečuje  pre  ne  aj  dodatočné  

príjmy  z výsledkov  vlastného  výskumu, ktoré  nie  sú  využiteľné  pre  ich  podnikateľskú 

činnosť.  

Veľké množstvo malých podnikov a vysoký podiel samostatne zárobkovo činných 

osôb charakterizujú trhové segmenty kultúrneho a kreatívneho priemyslu; spolupráca je preto 

kľúčová pre úspech týchto firiem. Kreatívni aktéri majú tendenciu pracovať v sieťach a 

udržiavať úzke vzťahy spolupráce s dodávateľmi, zákazníkmi alebo partnermi. 

"Spoločenstvá praxe" (community of practice) sú jedným z príkladov takejto 

spolupráce. Ide o neformálne profesionálne siete, ktoré rozvíjajú špecifickú kompetenciu 

skupiny. V týchto sieťach je rozdelenie zdrojov, prideľovanie zdrojov a rozhodovanie 

organizované prostredníctvom osobných kontaktov. Tieto štruktúry sú typické nie len pre 

kreatívne podniky, ale čoraz viac zahŕňajú aj ich dodávateľov a partnerov z iných sektorov. 

Takto kreatívne podniky prispievajú k makroekonomickému šíreniu otvorenejších, 

prepojených spôsobov práce v zmysle otvorenej inovácie (ARNDT, Olaf et al. 2012, s.6). 

Dizajn sa považuje za kľúčovú disciplínu a činnosť, ktorá prináša nápady na trh a 

premieňa ich na používateľsky prívetivé a atraktívne produkty prostredníctvom  kreatívnych 

metód ako je dizajn myslenie (design thinking process) či kodizajn (codesign). Prístup 

otvorených inovácií je podporovaný aj ďalšími metódami, ktoré sú známe pod spoločným 
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názvom užívateľské inovácie, pod ktoré patrí demand-driven innovation, či user-driven 

innovation prípadne user-led innovation (European Creative Industries Alliance 2014). 

Uživateľské inovácie sú starým fenoménom, ktorý vo veku internetu nadobudol veľa 

impulzov. Používatelia, kreatívci sú teraz prepojení a výmena informácií týkajúcich sa 

inovácií je jednoduchá a lacná. Existujú základné metódy, ktoré prinášajú spôsob ako môžu 

spoločnosti profitovať z inovatívnosti používateľov:  

a) metóda vedúcich používateľov (lead users method), ktorá umožňuje spoločnostiam 

hľadať mimoriadne atraktívne inovácie a identifikovať nové obchodné modely   

b) set nástrojov pre inováciu a dizajn, ktorý umožní jednotlivým užívateľom vytvárať 

vlastný produkt podľa svojich individuálnych preferencií a  

c) crowdsourcing, čo sú vlastne otvorené on-line výzvy na riešenie konkrétneho 

problému, ktorej spoločnosť čelí. 

2.3.3. Medzisektorové inovácie 

Pozitívne účinky, ktoré vyplývajú z inovatívnej povahy kultúrnych a kreatívnych 

odvetví, sa neobmedzujú len na to, aby mali prospech pre sektor samotný, ale môžu mať aj 

medzisektorový prínos. Na základe svojich jedinečných perspektív a prístupov je sektor 

schopný pozitívne ovplyvniť ostatné odvetvia ekonomiky. Kultúrne a kreatívne odvetvia  

spájajú priemysel. Jeho produkty a služby robia ostatné sektory atraktívnejšie a 

konkurencieschopnejšie, zlepšujú procesy a pomáhajú pri úspešnej transformácii smerom k 

digitalizovanému svetu. A to samozrejme funguje v obidvoch smeroch. Aj podniky, projekty, 

inštitúcie a organizácie (ziskové aj neziskové) z tohto sektora môžu ťažiť z medzisektorovej 

práce. Prístup k novému publiku, zákazníkom a trhom, profesionalizácia procesov, prevádzok 

a služieb, ako aj vývoj nových produktov a služieb sú len niektorými z pozitívnych účinkov, 

ktoré môžu mať pre kreatívne podniky medzisektorové inovácie. 

V uvádzanej štúdii Fraunhoferovho inštitútu sú definované nasledovné služby 

(schopnosti), ktoré vie kultúrny a kreatívny sektor poskytovať iným sektorom (ARNDT, Olaf 

et al. 2012, s. 10): 

 Rozoznávanie a komunikácia potrieb zákazníkov  

 Prezentácia klientov prostredníctvom nových riešení a konceptov  

 Preskúmanie alebo revízia existujúcich problémov  
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 Spoločný vývoj myšlienok klientom, jeho zákazníkmi či partnermi 

 Definovať nové cieľové skupiny na distribúciu inovácií klientov 

 Redizajn komunikačných kanálov 

 Vytvorenie multidisciplinárnej spolupráce u klienta 

V súvislosti s umožnením medzisektorových inovácií však často hovoríme  

o koncepte  tzv. spill-over efektov. Je  to proces, pri ktorom aktivita v jednej oblasti má za 

následok širší dopad na miesta, spoločnosť a ekonomiku prostredníctvom prepájania 

koncepcií, nápadov, zručností, vedomostí a rôznych druhov kapitálu. Spill-over efekt sa deje 

počas rôznych časových období a môže byť úmyselný alebo neúmyselný, plánovaný alebo 

neplánovaný, priamy alebo nepriamy, negatívny aj pozitívny.Tejto oblasti sa zatiaľ venovalo 

málo pozornosti, ale primárnou snahou je v tejto oblasti nájsť relevantnú metodológiu 

merania dopadov týchto efektov. V súčasnosti je všeobecne prijatá typológia troch kategórií 

spillover efektov a ich subkategórií. Je to spillover znalostí (knowledge spillover), spillover 

priemyslu (industry spillover)  a tretím je spillover sietí (network spillover) (Fleming et al. 

2015, s.25).  Najrozpracovanejší je zatiaľ spillover znalostí a Bakhshi hovorí, že nastane: 

“ pokiaľ podniky absorbujú, zdarma alebo len za nízke náklady, nové myšlienky a poznatky 

tvorivých podnikov. K spillover efektu vedomosti môže dôjsť k medzi podnikmi akéhokoľvek 

druhu, ale sú pravdepodobnejšie medzi kreatívnymi podnikmi, kde povaha výstupov je 

založená na poznatkoch, ktoré prúdia automaticky medzi dodávateľmi a kupujúcimi (na 

rozdiel od prenosov kodifikovaných vedomostí, ktoré sa firmám jednoduchšie naceňujú ). 

Spillovery sú pre tvorcov verejných politík dôležité, pretože naznačujú, že nové myšlienky 

a znalosti by mohli byť nedostatočne produkované len prostredníctvom voľného trhu“ 

(Bakhshi et al. 2008, s.6). 

  Spolupráca medzi kultúrnymi a kreatívnymi sektormi a technologickým sektorom 

(najmä technológie Artificial Intelligence (AI) a Internet of Things (IoT) je v súčasnosti 

veľmi aktuálna. Diskurz vychádza z umelecko-technologických prístupov, ktoré hovoria 

o podpore kreativity (Root-Bernstein 2008), na esteticko-zmyslového vnímania 

(psychologické a filozofické prístupy), či z prístupov manažmentu znalostí (knowledge 

manažment). Zároveň je implementácia tohto prístupu vo svojej zárodočnej fáze. Takáto 

spolupráca umenia s vedou a technológiami môže mať pozitívny dopad a umožniť rozvoj 

v rôznych oblastiach ako imaginácia, vývoj aplikácií, inovácie, umelecký výskum 

v technologických disciplínach, zmenu perspektívy technologických spoločností, 

komunikáciu so zákazníkmi, prezentáciu, vývoj produktov, rozvoj projektov, re-
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kontextualizáciu zavedených prístupov alebo produktov. Spolupráca sa implementuje 

najčastejšie práve spomínaným prístupom ako ko-kreácia, či ko-development, ktorý v sebe 

zahŕňa  metódy práce ako proof of concept, estetická analýza, empirické overovanie, 

prototypovanie, experimentovanie s výsledkami.  

Prístup k takejto interdisciplinárnej spolupráci prebieha najmä formou umeleckých 

a vedeckých rezidenčných pobytov na univerzitách, vo vedeckých inštitúciách, či 

v korporáciách, ale aj formou štipendií prípadne výskumných projektov.  Zároveň existujú 

rôzne interdisciplinárne priestory, komunitné či kultúrne inštitúcie,  ktoré umožňujú realizáciu 

takýchto interdisciplinárnych výskumných a experimentálnych projektov ako napríklad 

iniciatíva STARTS, ktorá prináša umelcov do výskumných projektov, alebo projekt Science 

Gallery, ktorý zase prináša vedeckú perspektívu do umeleckých projektov. Existujú inštitúcie 

- pionieri takýchto aktivít ako Art SCi Center, Le Laboratoire, Symbiotica, Ars Electronica 

Future Lab. Iste však môžeme povedať, že sme v tomto prístupe stále niekde na začiatku.  

Spolupráca medzi kultúrnymi a kreatívnymi odvetviami a výrobným sektorom sa tiež 

postupne vyvíja v rámci paradigmy otvorených manufaktúr (open manufacturing). 

Znovuoživenie výrobného sektora v Západnom svete je zložitá úloha, ktorá si vyžaduje 

transformáciu v centre výrobných procesov a modelov, na ktorých bola vybudovaná 

priemyselná spoločnosť. Úsilie o vytváranie tohto rozsahu zmien vo výrobe sa uskutočňuje   

v oblastiach, ktoré vedú k otvoreným technológiám v oblasti digitálnej výroby a remeselného 

spracovania. Tu sa výrobný sektor dostáva do kontaktu s rozvíjajúcim sa hnutím maker 

movement, ktoré využíva na inovácie a rast tzv. sociálne technológie. Toto podporuje 

demokratizáciu výroby, transformuje výrobu na participatívny, spoločný a otvorený proces,  

v ktorom všetci aktéri zdieľajú riziká a výhody a v konečnom dôsledku zvyšujú hodnotu 

produkcie.  

3 KO-KREÁCIA HODNOTY 

Kreativita môže byť definovaná aj ako proces, v ktorom sa generujú, prepájajú 

a transformujú veci do hodnoty (UNCTAD, 2008, s.10). Tvorba hodnoty je dnes čoraz 

častejšie akceptovaná ako strategický cieľ spoločností pri meraní ich výkonnosti než len 

prísne finančné ukazovatele výkonnosti,  z ktorých mnohé smerujú k znižovaniu nákladov a 

prinášajú tak len krátkodobé výsledky pred investíciami, ktoré zvyšujú dlhodobú 

konkurencieschopnosť a rast. Existujú určité metodológie na meranie aspektov nefinančnej 
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výkonnosti spoločností a ich meranie hodnoty na trhu vychádza z nehmotných aktív ako sú 

inovácie, talent a značka (brand).  

Teórie tvorby hodnoty najčastejšie hovoria o ekonomickej hodnote, či ekonomickom 

mechanizme tvorby hodnoty. To znamená produkcia výrobkov a služieb , výskum a vývoj, 

inovácie a  manažment efektivity sú procesy, ktorými spoločnosti tvoria hodnotu, či už vo 

vzťahu k zákazníkom, vlastným zamestnancovm, či investorom. Jeroen Kraaijenbrink 

z Univerzity v Twente, v Holandsku však hovorí aj o ďaľších mechanizmoch.  

Definuje spoločenský mechanizmus (social mechanism) a kognitívny mechanizmus 

(cognitive mechanism) ako ďalšie možnosti tvorby hodnoty. Spoločenský mechanizmus 

pritom vysvetľuje v protiklade k Marxovmu chápaniu tvorby hodnoty ako produktívnej 

činnosti, pričom produktívna činnosť je v jeho chápaní len tvorba produktov, distribúciu 

a cirkulovanie hodnoty už nepovažoval za produktívnu činnosť. Argumentuje: „Ako už dnes 

mnoho firiem dokazuje, popri ekonomickom mechanizme aj spoločenský mechanizmus môže 

tvoriť hodnotu. Je to evidentné v sektore služieb, kde sociálna interakcia tvorí hlavný 

obchodný artikel.“ (Kraaijenbrink 2018, s.14). Ďalej popisuje aj tvorbu hodnoty pre 

priemysel, ktorého kvalita produktov môže byť zdrojom hodnoty, ale napríklad aj prístup 

predavača v obchode, jeho priateľskosť a nápomocnosť môže byť znamenať hodnotu pre 

zákazníka. Ďalej Kraaijenbrink argumentje aj tvrdením, že  oblasť kokreácie, v ktorej je 

perzonalizovaná skúsenosť a interakcia prináša hodnotu.   

  Zatiaľ čo ekonomický mechanizmus tvorby hodnoty zdôrazňuje procesy spolupráce 

a produkcie, spoločenský mechanizmus zase komunikáciu a marketingové techniky, 

kognitívny mechanizmus tvorby hodnoty je založený na ľudskej imaginácii a interpretácii. 

Pritom pod kognitívnym mechanizmom myslí to, čomu hovoríme kreativita, teda prinášať 

nové myšlienky, nápady. Hovorí: „Takto videné, kognitívne mechanizmy sú v procese tvorby 

hodnoty komplementárne k ekonomickým a spoločenským mechanizmom. Napriek tomu, 

kognitívne mechanizmy dokážu produkovať hodnotu sami osebe, relatívne samostatne od 

ekonomických a spoločenských mechanizmov. Toto sa deje v kreatívnych a informačných 

odvetviach, v ktorých ideje a informácie sú tým, čo je cenené a kupované zákazníkmi.  

Noviny, umenie, či internetový vyhľadávač sú len niektorými z príkladov.“ (Kraaijenbrink, 

2018, s15).   

Vo vzťahu k uvedeným mechanizmom v novej ekonomike Kraaijenbrink prisudzuje 

vyššiu relevanciu práve spoločenskému a kognitívnemu mechanizmu. V tejto súvislosti tiež 
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hovorí o prekonaní Marxovho modelu trhu, ktorý chápal trh ako samostatnú sféru pre 

transakcie medzi na jednej strane priemyslom s komoditami a ľuďmi, ktorí ich produkujú a na 

druhej strane domácnosťami, ktoré ich spotrebúvajú a produkujú ľudí pre priemysel. Jeho    

model trhu hovorí, že domácnosti už nie sú dnes pre trh dôležité a sú nahradené jedincom, 

ktorý je zosieťovaný s ďalšími jedincami, s ktorými interaguje, spolupracuje a vymieňa si 

informácie. Ďalšou zmenou je, že rozdiely medzi produkciou, distribúciou a spotrebou už 

neexistujú. Hovorí:“ Z perspektívy tvorby hodnoty už tieto role/aktivity nemôžu byť 

prisudzované ani trhom, ani podnikom ani jednotlivcom, pretože  všetci prispievajú do 

všetkých rolí. A ďalej, už nie komodity a ľudia, ale hodnoty sú to , čo je považované za 

výstupy týchto činností.“ (Kraaijenbrink, 2018, s19). Obrázok č. 3 zobrazuje túto zmenu.  

Z tohto dôvodu definuje trh ako fórum interakcií medzi jednotlivcami a podnikmi, kde sa 

tvorí hodnota a hodnoty (v kultúrnom a sociálnom zmysle) .  Firmy už nemajú produkovať 

komodity, alebo byť dodávateľmi ekonomickej hodnoty, ale majú byť moderátormi trhového 

fóra. Majú riadiť tvorbu hodnôt iniciovaním, výberom a koordináciou činností a predstáv na 

trhovom fóre (Kraaijenbrink, 2018, s. 20).  

Obrázok č. 3 Zmena fungovania trhu 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Kraaijenbrink, 2018 

Súčasné manažérske metódy navrhujú, aby sa do tvorivého procesu zapojili rôzne 

zainteresované spoločnosti - vnútorné aj externé od samého začiatku. Účastníci tak zdieľajú  

skúsenosti a podieľajú sa na procese návrhu produktov, služieb alebo komunikácie od 

začiatku. Tento prístup argumentuje, že účasť manažérov, spotrebiteľov, zamestnancov, 

technických a komerčných užívateľov a partnerov by sa mala od začiatku tvorivého procesu 

uskutočňovať, a tak vytvoriť potrebné podmienky na vytvorenie participatívnej komunity. 

Tento pocit spolupatričnosti potom inšpiruje svojich členov, aby sa stali hlavnými tvorivými, 

inovatívnymi a dynamickými aktérmi spoločnosti, územia alebo inštitúcií. Preto je jasné, že 
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transdisciplinárny záujem tejto metodológie je zameraný na účasť všetkých zainteresovaných 

strán na generovaní myšlienok, ako aj na transformácii všetkých účastníkov na spoluautorov 

celého užívateľského procesu riadenia na viacerých úrovniach (od nápadov až po technické či 

administratívne zabezpečenie).  

Vyššie uvádzané metódy užívateľských inovácií už nie sú orientované len na inovačné 

aktivity založené na potrebách používateľov alebo skúsenostiach používateľov, ale na tom, 

ako môžu spoločnosti pridať a vytvoriť hodnotu pre používateľov, pre zákazníkov. Produkty a 

služby by mali byť pre zákazníkov často jedinečné, ale napríklad novosť nestačí na to, aby bol 

výrobok jedinečný. Musí obsahovať aj aspekt hodnoty a mal by byť vhodný pre konkrétnu 

osobu v konkrétnej situácii. Zaobchádzanie so zákazníkmi ako rovnocennejšími partnermi v 

inovačnom procese riadenom používateľmi zvyšuje šance na úspech produktov a trhu.  

Procesy riadené používateľmi (user driven process) s použitím metód kokreácie (co-

creation), či crowdsourcingu umožňujú efektívne vytvárať hodnotu pre používateľov.  

V závislosti od použitých metód tu môžu potom vznikať otázky týkajúce sa ochrany osobných 

údajov používateľov a otázok práv duševného vlastníctva (IPR) e. g. v procesoch spoločného 

vytvárania. Pod vplyvom digitálneho vývoja sa menia aj prístupy k tvorbe hodnoty.  

Tieto prístupy sú dôležité pre tvorbu nehmotnej hodnoty. Spoločnosti dokážu vytvoriť 

hodnotu napríklad prostredníctvom umeleckej a tvorivej práce, intelektuálneho kapitálu, 

crowdsourcingu, nových nápadov, organizácií a sietí bez veľkých investícií. To je 

mimoriadne dôležité pre spoločnosti kultúrneho a kreatívneho sektora, pretože sú zvyčajne 

schopné vykonávať umeleckú a tvorivú prácu, ale nie vždy majú možnosti pre ďalšie veľké 

investície. Investovaním do nehmotného majetku, ako sú školenia, zručnosti a výskum a 

vývoj, môžu podniky v kultúrnom a kreatívnom sektore rozvíjať väčšiu hodnotu ( European 

Commission 2017). 

3.1 Kokreácia hodnoty a Kultúra 3.0 

Vznik štruktúrovaného modelu vzťahu medzi kultúrnou produkciou a socio-ekonomickým 

kontextom je spojený s procesom transformácie spoločnosti tak ako o tom hovoríme v prvej 

kapitole (kontext vzdelanostnej spoločnosti a novej ekonomiky) ale aj s procesom sociálnej 

evolúcie vychádzajúcej z kognitívnych schopností človeka (Gardner 1983)  a vývoja 

sociálnych interakcií v sieťovej spoločnosti (van Dijk 1991, Castells 1996).  
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Pokiaľ bol režim Kultúra 2.0 charakterizovaný najmä rastom dopytu, čiže veľkosťou 

publika, nový režim je charakterizovaný novou vlnou inovácií, ktoré predstavujú štrukturálnu 

transformáciu výrobnej strany. Technológie začiatku kultúrneho priemyslu (rozhlas, televízia, 

kino, fotografovanie, hudba, priemyselná tlač) sa sústreďujú na masívne a lacné 

rozmnožovanie obsahu (reprodukcia) a umožňujú tak prístup ku kultúrnemu obsahu oveľa 

jednoduchšie a cenovo dostupnejšie.  

Charakteristickým znakom nového režimu Kultúra 3.0 je transformácia divákov  do 

pozície tvorcov (čím sa definuje aj nový, komplikovaný pojem autorstva a s tým 

súvisiacich práv duševného vlastníctva). Prístup ku kultúrnemu obsahu stráca svoj tradičný 

pasívny, pozitívny postoj a stáva sa formou kreatívnej činnosti používateľov. To znamená, že 

prístup stimuluje jednotlivcov k tomu, aby získali zručnosti na osobnú asimiláciu a 

manipuláciu  kultúrneho obsahu, ktorému sú vystavení. Namiesto toho, aby len pasívne 

počúvali príbehy, hudbu, či sledovali film sa ľudia teraz chcú priamo podieľať na príbehu 

a určovať smer príbehu. Ďalšou charakteristickou črtou tejto fázy je všadeprítomná produkcia 

a šírenie kultúrneho obsahu komunitami ľudí, ktorá prestáva byť špecifickou formou zábavy, 

a ktorá sa stane základnou zložkou štruktúry každodenného života, ako je to už zrejmé najmä 

v spotrebiteľských praktikách (Sacco 2011). 

 „Kultúra 3.0 tak nenávratne transformuje kultúrny a kreatívny sektor ako samostatný 

makroekonomický sektor na ekosystém, ktorého vzťahy so širšou ekonomikou (s ďalšími 

sektormi a spoločnosťou ako takou) sú čoraz viac prepletené a na pochopenie ktorých je 

potrebné sofistikované systémové vyjadrenie štrukturálnych závislostí a prepojení medzi 

kultúrnymi a kreatívnymi segmentmi navzájom a ich prepájania s ostatnými sektormi 

ekonomiky“ (Sacco 2011).  

Rozvoj technológií prinesie  užívateľom, divákom oveľa dôležitejšiu a aktívnu úlohu 

v tvorbe, inováciách, obchodných modeloch a spotrebe. Nový typ modelov spotreby a hodnôt 

vyžadujú zmeny v rolách a obchodných modeloch ostatných hráčov v hodnotových 

reťazcoch. 

HODNOTOVE REŤAZCE V DIGITÁLNEJ DOBE 

Hodnotové reťazce (value chains) môžeme definovať ako "celý rad činností, ktoré sú 

potrebné na to, aby výrobok alebo službu priniesli od koncepcie, výroby, dodávky konečným 

spotrebiteľom až po konečnú spotrebu ” (KEA 2017, s. 35). V súčasnej dobe dochádza vďaka 
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digitálnym technológiám ku zmenám v hodnotových reťazcoch, čo má za následok dynamiku 

konkurencieschopnosti v kultúrnom a kreatívnom sektore.  

Digitálne nástroje umožňujú kultúrnym a kreatívnym podnikom automatizovať či 

organizovať produkciu, distribúciu efektívnejším spôsobom, objavovať nové 

(medzisektorové) príležitosti na trhu vrátane nových rolí v hodnotovom reťazci a začať úplne 

nové aktivity, vrátane nových biznis modelov, kde hráči z kreatívneho sektora môžu získať 

novú pozíciu (menia sa sprostredkovatelia).  

Tieto procesy majú dopad na hodnotové reťazce v zmysle zmeny sprostredkovateľov. 

Tiež počiatočné investície do produkcie sa zvyšujú, ale na druhú stranu škálovateľnosť 

produktov znamená vyššie zisky z digitálneho biznisu, nakoľko niektoré produkty pôvodne 

fyzickej povyha sa môže zmeniť do svojej digitálnej formy. 

4 INTELEKTUÁLNY KAPITÁL  AKO ZDROJ TVORBY HODNOTY 

Tvorba hodnoty, inovácie, či konkurencieschopnosť si vyžadujú také zručnosti 

a kompetencie, že je dnes potrebné redefinovať kariérne postupy a orientovať sa na flexibilné 

a multidisciplinárne štruktúry, ktoré u ľudí podporujú najmä kreatívne myslenie a zručnosti.   

Vďaka digitálnemu vývoju (Kultúra 3.0, IoT, Priemysel 3.0 a 4.0) sa radikálne mení 

priestor pre kreatívnych profesionálov. Ak bol kreatívny produkt predtým pripravený na 

uvedenie do prevádzky v určitom okamihu po fázach testovania, dnes je spustený do 

prevádzky už v rannom štádiu a následne sa nepretržite monitoruje a modifikuje ("stála beta 

verzia"). Týmto spôsobom môže byť meraný dopad a následne  optimalizovaný systém. 

Dochádza k zvratu, kedy sa už nepostupuje štandardne od výskumu po vývoj ale opačne od 

vývoja po výskum (development & research): vývoj na prvom mieste, potom výskum. To si 

vyžaduje nielen digitalizáciu návrhu a procesu - digitálny prechod - ale aj inú formu 

spolupráce a nových obchodných modelov: tvoriví profesionáli musia budovať trvalé vzťahy 

s partnermi z podnikateľského sektora, neziskového sektora a s vládou. Takáto spolupráca si 

vyžaduje novú kreatívnu infraštruktúru, v ktorej budú všetky strany úzko spolupracovať, aby 

získali zmysel a kompetencie pre tento nový komplexný prístup. 

4.1 Rozvoj kompetencií 

Procesy riadenia, či už v doméne biznisu alebo osobnostného rozvoja sa v 

hypermodernej spoločnosti (Lipovetsky, 2003) neustále menia a sú založené na šírení 
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vedomostí. Dnes, v čase štrukturálnych zmien v priemysle, ktoré sú tlačené digitálnymi 

technológiami sa musia ľudia neustále vzdelávať a získavať nové vedomosti a zručnosti.  

V dnešnej dobe však už nestačí len dopĺňať si vzdelanie. Kreatívni profesionáli, dizajnéri sa 

musia stať súčasťou skupiny inovátorov, aby sa udržali na konkurenčnom trhu.  

V rámci manažmentu znalostí, ktorý sa zaoberá inovačnými procesmi a využívaním 

talentu sú pojmy kreativita a inovácie často skloňované a pri používaní aj často zamieňané. 

V ekonomickej literatúre sú však tieto termíny rozlišované. Existuje veľké množstvo 

terminológií využívaných pre zadefinovanie inovačného procesu, či procesu tvorby hodnoty. 

Všeobecne však platí, že tieto procesy obsahujú päť úrovní kompetencií, ktoré radíme do 

kategórie manažmentu kreativity a inovácií. Kompetencie môžeme rozdeľovať podľa 

jednotlivých etáp hodnotového reťazca na: 

Fáza kreativity 

 Identifikácia problému (Problem identification) 

 Generovanie nápadov (Idea generation) 

Fáza inovácie 

 Výber nápadu (Idea selection)  

 Vývoj/Prototypovanie a produkcia (Development /Prototype & Production) 

 Fáza komercializácie/diseminácie (Commercialisation /Dissemination & Presentation) 

Identifikácia problému 

Identifikácia problému si vyžaduje sama o sebe výnimočnú expertízu. Zákazníci, 

predávajúci, marketingoví pracovníci, dizajnéri, technici, či finančníci, všetci majú vlastný 

názor a identifikujú iný problém, či iný aspekt problému v danej oblasti. Z tohto dôvodu je 

dobré na workshope k identifikácii problému zahrnúť čo najviac rôznych profesií, či  ľudí, 

zabezpečiť tak čo najväčšiu diverzitu názorov.  

Ďalej je dôležité si uvedomiť, že názory ľudí na to, čo je problém nie sú statické. Ich 

názory sa menia podľa toho aké informácie dostávajú. Proces zberu informácií je prvým 

krokom v procese idenfikácie problému a tiež v procese rozhodovania. Pred konaním 

brainstormingu je dobré požiadať účastníkov, aby preskúmali do hĺbky ich perspektívu 

problému, aby na samotnom konaní brainstormingu boli ich názory premyslenejšie.  
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Generovanie nápadov 

Po definovaní problému sa koná sedenie k problémom, ktoré treba vyriešiť. Toto 

vyžaduje generovanie čo najväčšieho počtu nápadov a ak je to možné, veľkého množstva 

rôznych myšlienok a veľkého množstva nových myšlienok. Kompetencie v technikách 

vytvárania myšlienok sú nevyhnutné. Napríklad kreatívne verzus kritické myslenie sa používa 

tam, kde sa myšlienky generujú bez hodnotenia a potom sa kriticky vyhodnotia neskôr, 

najlepšie polaritným prístupom. 

Výber nápadov 

Tvorivé myslenie sa najlepšie realizuje v prostredí s mnohými podnetmi, zatiaľ čo 

kritické hodnotenie majú tendenciu byť efektívnejšie v konzervatívnom, firemnom prostredí, 

kde faktory ako konečný výsledok majú väčšiu váhu. Výber ideí zahŕňa rovnaké množstvo 

ľudí, ako v predchádzajúcej časti. Všetci musia uviesť svoje argumenty, aby sa dosiahlo 

najlepšie rozhodnutie. Následne sa vyberie väčšie množstvo nápadov, z ktorých sa len 

niektoré dostanú do fázy finálnej komercializácie. 

 

Vývoj/prototypovanie 

Vývoj je štádium prototypovania, experimentovania a postúpenia do fázy 

sprocesovania všetkých vstupov (zúženie) a ich výber (funnel stage). Najlepšie z najlepších 

nápadov prináša proces etáp (stage-gate process), ktorým sa overuje ich životaschopnosť. 

Medzi jednotlivými etapami je tenká čiara. Udržanie myšlienky v zúžení dlhšie jej síce 

umožňuje dosiahnuť jej potenciál, ale odoberá zdroje, ktoré môžu umožniť prekvitanie iných 

nápadov. 

 

Komercializácia/disseminácia 

Komercializácia je konečnou testovacou fázou. Obchodné zlyhanie však nepredstavuje 

nevyhnutne katastrofu. Celý proces totiž umožňuje získanie strategických, technických a 

iných kompetencií a môže pomôcť dosiahnuť úspechy pri budúcich snahách a projektoch. Pre 

umožnenie zlepšiť úroveň produktov, procesov, a paradigiem sú potrebné funkčné kreatívne a 

inovačné infraštruktúry. 

4.2 Kreatívne zručnosti  

Ak chápeme kreativitu ako schopnosť vyriešiť problémy a vytvoriť niečo nové, potom 

sme všetci tvoriví. Avšak v kontexte, ktorý nazývame kultúrny a kreatívny priemysel, tvoria 
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tieto podniky, či profesie veľmi veľkú skupinu s mnohými rôznymi zručnosťami, metódami, 

silnými stránkami, vzťahmi so zákazníkmi, technológiami, spôsobmi komunikácie. 

Samozrejme, zoznam uvedený nižšie nie je vyčerpávajúci. 

Umelci (artists) – Ide o skupinu od maliarov, remeselníkov a sochárov až po 

ostatných, ktorí produkujú umenie.  Ich silné stránky predstavujú nielen kreatívne, výtvarné 

zručnosti,  ale aj ich kreativitu vo vzťahu k procesom, ktoré vedú k tvorivému produktu a 

ktoré umožňujú vizuálnym spôsobom vidieť význam. Ďalšie zručnosti hercov a scénických 

umelcov spočívajú v ich schopnosti pracovať s rolou, jazykom tela, komunikáciou a tzv. 

„storytellingom“. Zatiaľ čo hudobníci majú skúsenosti s vytváraním zvukových atmosfér, sú 

tiež dobrí pri vytváraní zvukových logov a/alebo pri ich využívaní v manažmente alebo 

organizačnom rozvoji. 

Návrhári (dizajnéri) sú zvyčajne silní z hľadiska vývoja produktov a komunikácie. Dizajnéri 

sú schopní oveľa viac ako len navrhovať kreslá a kuchynské náradie. Môžu tiež prispievať k 

navrhovaniu služieb a prístupu na trh, porozumieť a zapájať nových zákazníkov, nehovoriac o 

tom, že sa môžu zúčastňovať na tvorbe kľúčových stratégií podnikania. Skupina dizajnérov 

pozostáva z mnohých rôznych podskupín, z ktorých každá má určitý súbor silných stránok. 

Napríklad módni návrhári sú dobrí pri porozumení trendom, na ktoré vedia rýchlo reagovať 

výmenou produktov. Grafickí dizajnéri, scénografi, zvukoví dizajnéri a architekti sú dobrí 

v práci s priestorom, či už sú to obrovské stavebné projekty, priestory, v ktorých sa stretávajú 

zákazníci, alebo priestory, v ktorých sa nachádzajú ich vlastné dielne. 

Výrobcovia obsahu (content producers), ako sú tvorcovia filmu, tvorcovia 

počítačových hier a autori, môžu kombinovať kreatívny obsah s jedným alebo viacerými 

médiami. Z tohto dôvodu môžu prispieť k posilneniu využívania médií na obchodné účely a 

vytvárať hodnotný obsah pre podniky z hľadiska personálneho rozvoja a/alebo vývoja nových 

produktov, alebo ako prvok marketingu. 

Eventoví producenti, odborníci z oblasti reklamy, scénografi a mnohí profesionálne 

zainteresovaní v zábavnom a komunikačnom priemysle, často spolupracujú s inými 

kreatívnymi podnikmi, aby organizovali a vytvorili celkový zážitok. Táto skupina zahŕňa aj 

skúsenosti z podnikania, ako sú festivaly, kultúrne podujatia, atrakcie a iné, ktoré vytvárajú 

prostredie pre užívateľa bez toho, aby boli nevyhnutne umelecké. 

Existujú dva hlavné smery, ktoré možno sledovať pri rozvoji podnikania s pomocou 

kreatívnych činností. Jeden , ktorý sa zameriava na zákazníka. Cieľom v tomto prípade je 

vytvoriť lepšie skúsenosti zákazníkov, či divákov, návštevníkov. To sa dá dosiahnuť vývojom 

produktov a služieb, novým marketingom a komunikáciou alebo doplnkovými skúsenosťami.  
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Druh cesta sa zameriava na organizáciu. Cieľom v tomto prípade je posilniť vlastnú 

skúsenosť podniku prostredníctvom iniciatív v oblasti riadenia, inovačné procesy, tímová 

práca a schopnosť  spolupráce.  

V tomto smere pri inováciách zameriavajúcich sa na zákazníka sú použiteľné 

kreatívne zručnosti  najmä z oblasti  marketingu a komunikácie (najmä storytelling), využitie 

nových médií, organizovanie podujatí, či uplatňovanie estetickej kvality. Ďalšou oblasťou je 

vývoj produktov a služieb (najmä biznis development), tvar a estetika, nastavenie atmosféry, 

rozširovanie podnikania na nové platformy. Neposlednou oblasťou pre využitie sú 

doplnkové služby ako pridanie alebo doplnenie, udržanie zákazníkov (customer retention), 

zákaznícke udalosti.  

Druhý smer sa zameriava na organizácie kde sú používané najmä inovačné procesy a 

kreatívne prostredie, ktoré zahŕňa  tvorivé procesy, kreatívne prostredie a inovácie, skúsenosť 

s odborníkmi zaoberajúcimi sa inováciami a riadenie, organizácia, tímová práca a spolupráca 

s akcentom na rôzne manažérske školenia a školenia v oblasti riešenia konfliktov, tímovej 

práce a zručností spolupráce, identity, stratégie a hodnôt.  

Nové zručnosti a kompetencie už viac neexistujú len vo vnútri firiem, organizácií, 

sektorov, či regiónov t.j. ako interné kapacity, ale čoraz viac sa vznikajú z medzisektorovej/ 

medziregionálnej spolupráce, ktorá umožňuje rast tzv. emerging industries, ale aj vznik 

nových hodnotových reťazcov. Aké podporné nástroje sú teda potrebné na aktivovanie 

takéhoto rastu? Aký ekosystém a podporné štruktúry je nevyhnutné budovať?   

Ekonomické názory favorizujú klastre ako najvhodnejší nástroj pre umožnenie  

medzisektorovej/medziregionálnej spolupráce (European Commission - European Cluster 

Observatory 2017) a vznik nových hodnotových reťazcov. Nasledujúca schéma zobrazuje 

štruktúru klastra a jeho funkcie.  

Obrázok č. 5 Ekosystém inovácií & klastra 



56 

 

 

Zdroj: A New Policy Agenda to Maximize Innovative Contribution of Europe´s Creative Industries,  ECIA, 2015 

Klastre ako efektívny systém spolupráce jednotlivých spoločností, ktoré sú súčasťou 

hodnotového reťazca by sa mali zamerať na oblasti rozvoja a poskytovať podporu šitú na 

mieru pre podniky zo sektora KKP, regionálnu a medzinárodnú stratégiu a spolupráce medzi 

sektormi.  

Kľúčové dimenzie regionálneho ekosystému na podporu inovácií a podnikania uvádzame 

nižšie a ich súvsťaznosť na obrázku č. 6. 

• Kultúra podnikania 

• Znalostné prepojenia regiónu s externými kontaktmi 

• Ľudské zdroje so špecializovanými zručnosťami a znalosťami 

• Verejné financovanie a finančné nástroje 

• Existencia silného sociálneho kapitálu a biznis sietí 

• Existencia dopytu (súkromného aj verejného) 

• Existencia podporných štruktúr pre investovanie, inovácie, zdieľanie znalostí 

• Podpora dynamických procesov na umožnenie medzisektorovej spolupráce 

Obrázok č. 6 Kľúčové dimenzie regionálneho ekosystému 



57 

 

 

Zdroj: (León et al. 2017) 
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5 VEREJNÉ POLITIKY PRE KULTÚRNY A KREATÍVNY 

PRIEMYSEL 

Pre pochopenie zmien, ktoré sa udiali v prístupe ku kultúrnym politikám  je dôležité 

pochopiť vývoj v 80. až 90. rokoch 20. storočia, kedy sa zásadne zmenil pohľad na vnímanie 

úlohy verejných služieb (public service) a verejného vlastníctva a regulácií najmä v oblasti 

televízneho vysielania. Veľké korporácie vlastnili v tomto období veľa kultúrnych 

spoločností, ale vlastniť televíziu ,ako médium s jeho najväčším vplyvom na spoločenské 

normy a vzorce správania, nebolo vďaka reguláciám do tej doby možné. Avšak argumentácie 

postavené na nutnosti chrániť verejnosť pred vplyvmi tohto média už nebolo možné udržať. 

Najmä pod vplyvom rétoriky o nedostatočných možnostiach výberu pre divákov vzniká 

potreba umožniť súkromné kanály a rozšíriť tak ponuku a postupne dochádza k deregulácii, 

ktorú charakterizujú nasledovné zmeny (Hesmondalgh 2007 s.114):  

K spomínaným zmenám dochádza najprv v USA (hovoríme o prvej vlne marketizácie), 

kde dochádza v rokoch  1980 – 1990 k zmene v komunikačnej politike. Spoločnosť AT&T, 

ktorá mala pôvodne monopol v oblasti telekomunikácií, v roku 1984 stratila monopol na 

domácom trhu a začína sa orientovať na medzinárodné volania. V dôsledku tejto deregulácie 

vznikajú nové lokálne a regionálne telekomunikačné spoločností , ktoré sa neskôr na prelome 

90.rokov a nultých rokov 21. storočia stávajú kľúčovými hráčmi na poli konvergovania 

telekomunikácií, médií a informačných technológií. Zmeny v oblasti vysielania prebehli 

v súvislosti s liberálnym vedením FCC (Federal Communication Commission), ktorá má 

v USA na starosti dohľad nad reguláciou a vlastníckymi právami v oblasti retransmisie 

a telekomunikácií. Koncom 80. rokov práve FCC uvoľnila tzv. „The Fairness Doctrine“, 

pravidlá ktorými sa snažila zabrániť zneužívaniu moci podporovaním neobjektívneho 

vysielania. Uvoľnenie pravidiel umožnilo zvýšenie množstva reklamy pri vysielaní a v zmysle 

konceptu „verejného záujmu“, ktorý nebol nikdy definovaný, začína byť chápaná ekonomická 

prosperita amerických spoločností (Hesmondalgh 2007 s.118).  Tieto zmeny v komunikácii sa 

diali v kontexte boja medzi na jednej strane záujmami voľného trhu, veľkých korporácií, ktoré 

chceli investovať do kultúrnej ekonomiky, asociáciami vysielateľov a zástupcami káblových 

spoločností. Na druhej strane potom reprezentantmi verejného záujmu, ľudských práv, 

cirkevných aktivistov či organizácií na ochranu práv zákazníkov. Argumenty boli nastavené 

v polarite privilegovania práv zákazníkov na možnosť voľby proti občianskym právam. Pod 

vplyvom neo-liberalizmu sa verejná politika obracia k záujmom korporácií.  
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Druhá vlna marketizácie (1985 – 1995) potom prebieha aj v ďalších krajinách 

Západnej Európy, v Kanade, Austrálii či v Japonsku. Tu však telekomunikácie aj vysielanie 

vychádzajú z iných konceptov ako v USA, z konceptu verejných služieb (public utility) a 

verejnej  vysielacej služby (public broadcasting service ďalej „PBS“) , ktorý je založený na 

modeli licenčných poplatkov prípadne na zmiešanom modeli licenčných poplatkov a príjmov 

z reklamy (v USA prevažne iba príjmy z reklamy). Dôležitým atribútom je aj štátna kontrola 

nad PBS, ktorá mala rôzne podoby v týchto krajinách. Deregulácia a marketizácia v oblasti 

televíznych verejných služieb mala silný dopad na kultúrny priemysel a špeciálne na sociálne 

vzťahy v oblasti kultúrnej produkcie.  

K tretej vlne (po 1989) marketizácie dochádza v krajinách post sovietskeho bloku 

a ďalších tranzitných krajinách. Zväčša tu vzniká kombinácia verejných a súkromných 

vysielateľov regulovaných organizáciami fungujúcimi na princípe predĺženej ruky (arms´ 

length principle). Ale ako David Hesmondalgh (2007, s.129) podotýka: „Avšak, udalosti vo 

Východnej Európe a ďalších tranzitných krajinách nesvedčia o pozitívnom výhľade pod 

vplyvom „láskavej“ globalizácie a toto platí aj pre kultúrny sektor. Vo všetkých krajinách 

Východnej Európy sa zmenil model financovania médií z dotačného systému na príjmy 

z reklamy a predplatného a telekomunikácie a vysielanie boli rýchlo sprivatizované. Keďže 

regulačné úrady boli zriaďované od nuly, vzniklo regulačné vákuum, ktoré napomohlo vzniku 

lokálnych monopolov a blízkym vzťahom medzi vládou a biznisom.“ Na Slovensku je 

verejnoprávna televízia financovaná systémom licenčných poplatkov tzv. koncesionárskych 

poplatkov.  

Štvrtá vlna (od 1992 trvá dodnes) predstavuje zmenu ku konvergencii 

a internacionalizácii telekomunikácií, IT sektora a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Pod 

vplyvom rozvoja telekomunikačných a informačných technológií dochádza k trendu 

konvergencie s kultúrnou produkciou. Za posledné dve dekády sa zlučujú veľké korporácie 

ako AOL s Time Warner,  Disney s ABC; Viacom s CBS; a Vivendi s Universal, Comcast a 

AT&T Broadband, EchoStar a DirecTV, Vivendi Universal a USA Networks a tento trend 

pokračuje ďalej.  

Všetky štyri vlny nám hovoria o megatrende, ktorý v kontexte novej ekonomiky, 

neoliberalizmu a globalizačných vplyvov nahrávajú trhovým silám v kultúrnej produkcii, 

zatiaľ čo verejnoprávne služby fungujúce v mene verejného záujmu  strácajú na atraktivite.  
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Odpoveďou na tento vývoj je aj uvádzaný koncept kreatívneho priemyslu  

(DCMS 1998), kreatívnej ekonomiky (Howkins 2001), kultúrneho priemyslu (Hesmondalgh 

2002) a kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KEA 2006)
6
, ktoré radikálne zmenili v rámci 

kultúrnej politiky požiadavky na financovanie kultúry, ale aj na stratégie. Namiesto 

financovania umeleckých činností formou grantov (elitný prístup) sa má kultúrna politika 

zamerať na distribúciu a podporu dopytu po kultúrnej a kreatívnej produkcii (ktorá je 

zameraná na široké masy, pop kultúru). Toto zameranie v praxi znamená zamerať sa na 

financovanie knižníc ako multifunkčných centier a televízneho vysielania – čo je hlavný 

odberateľ kultúrnej produkcie, ktoré predstavujú hlavný balík verejných výdavkov na kultúru. 

Ďalšou veľkou oblasťou má byť poskytovanie finančných nástrojov (pôžičky, úvery) malým 

a stredným podnikateľom v KKP (Hesmondalgh 2007, s.139). Cieľom je posunúť sa od 

paternalistického prístupu dotovať umenie ako verejné dobro, ktoré sa nevie o seba samo 

postarať k prístupu, ktorý umožní merať návratnosť verejných investícií (return on public 

investments).  

5.2. Rámec verejných politík na EU úrovni 

V diskurze o verejných politikách pre oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu je 

možné na EU úrovni identifikovať  množstvo politík a štúdií, či už špecificky pre oblasť 

KKP, alebo v príbuzných oblastiach ako inovácie, podnikanie, vzdelávanie, či duševné 

vlastníctvo a digitálny trh.   

5.2.1 Špecifické verejné politiky pre kultúrny a kreatívny priemysel 

Verejné politiky pre oblasť kultúry a KKP sú na úrovni EU riadené prostredníctvom 

generálneho riaditeľstva DG Vzdelávanie a kultúra, ktoré spadá pod Európsku komisiu. Toto 

generálne riaditeľstvo má pod sebou Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor 

a kultúru (EACEA), ktorá riadi podporné programy, a Európske audiovizuálne observatórium, 

ktoré slúži ako hlavný referenčný bod pre priemysel prinášajúci informácie o trhu a legislatíve 

v oblasti filmu, televízie a VOD. Okrem tohto riaditeľstva existujú v rámci Európskych 

inštitúcií aj ďalšie štruktúry pre oblasť kultúry ako Výbor pre kultúru a vzdelávanie v rámci 

Európskeho parlamentu a ďalšie.  

                                                 
6
 Správa o kreatívnej ekonomike (UNCTAD) (2008, 2010, 2013) definuje kreatívny priemysel ako cyklus  

tvorby, výroby a distribúcie tovarov a služieb, ktoré využívajú tvorivosť a intelektuálny kapitál ako primárne 

vstupy. Táto správa klasifikuje kreatívny priemysel v štyroch skupinách: dedičstvo, umenie, médiá a funkčné 

výtvory. 
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Tieto politiky pracujú s definíciou KKP uvedenou v Zelenej knihe (Európska komisia
 
 

2010) ako : Kultúrny priemysel zahŕňa produkciu a distribúciu tovarov alebo služieb, ktoré 

majú v priebehu ich vývoja špecifické použitie alebo účel, ktorý stelesňuje alebo prenáša 

kultúrne významy bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu. Patria sem tradičné umelecké 

odvetvia, audiovizuálne diela, videohry, nové médiá, hudba, knihy a tlač. Kreatívny priemysel 

navyše sú tie činnosti, ktoré využívajú kultúru ako vstup a majú kultúrny rozmer, hoci ich 

výstupy sú prevažne funkčné. Zahŕňajú architektúru, dizajn a reklamu. Táto definícia 

vychádza zo štúdie Economy of Culture, KEA z roku 2006.  

 Aktuálne kľúčové KKP politiky: 

1. Zelená kniha, Uvoľnenie potenciálu kultúrnych a kreatívnych odvetví, Európska 

Komisia (2010),  

2. Podpora kultúrnych a tvorivých sektorov v záujme rastu a zamestnanosti v Európskej 

únii, Komunikácia Európskej Komisie (2012) - Dokument poukazuje na potenciál 

KKP na medzisektorové inovácie, inovácie do iných odvetví a identifikuje hlavné 

výzvy, ktorým čelia tieto sektory, čo zvyšuje potrebu viacvrstvovej a integrovanej 

európskej stratégie. 

3. Inovácia a sociálne začlenenie prostredníctvom kultúry a tvorivosti,  Európska Rada 

(2015) -Dokument uznáva potenciál KKP na umožnenie inovácií v iných 

hospodárskych odvetviach a v spoločnosti a vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia 

na podporu takýchto medzisektorových inovácií. 

4. O súdržnej politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (Európsky 

parlament 2016), Rezolúcia Európskeho parlamentu - Uznesenie spája potenciál KKP 

s tým, že poukazuje na to, aké by mali byť piliere európskej priemyselnej politiky pre 

KKP. Okrem iného navrhuje používať jednotne na úrovni EU novú definíciu 

v nasledovnom znení: „kultúrne a kreatívne odvetvia sú tie priemyselné odvetvia, 

ktoré sú založené na kultúrnych hodnotách, kultúrnej rozmanitosti, individuálnej 

a/alebo kolektívnej tvorivosti, zručnostiach a talentoch s potenciálom vytvárať 

inovácie, bohatstvo a pracovné miesta prostredníctvom vytvárania sociálnej a 

ekonomickej hodnoty, zahŕňajú tieto sektory, ktoré sa spoliehajú na kultúrne a 

kreatívne vstupy: architektúra, archívy a knižnice, umelecké remeslá, audiovizuálny 

priemysel (vrátane filmov, televízie, softvéru a videohier a multimediálnych a 

hudobných nahrávok), kultúrne dedičstvo, high-end odvetvia  a móda, festivaly, živá 
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hudba, divadelné umenie, knihy a vydavateľstvo (noviny a časopisy), rozhlasové a 

výtvarné umenie a reklama" (2016/2072(INI), s.10) 

5. Pracovný plan pre kultúru 2015-2018 - Pracovný plán definuje štyri prioritné oblasti s 

konkrétnymi opatreniami, ktoré treba prijať. Jeden z nich sa zaoberá KKP s cieľom 

posilniť kreatívnu ekonomiku a inovácie. Tento dokument schvaľujú ministri kultúry 

členských štátov EU.  

 

Inovácie, podnikanie a kultúrny a kreatívny priemysel je potrebné vidieť v širšom 

kontexte jeho ekosystému hodnôt, prístupu ku kultúre, kritického myslenia, rozmanitosti, 

osvietenia, sociálnej spravodlivosti a ľudských práv, čo je základ, v ktorom funguje v rámci 

širšieho sociálneho, environmentálneho a spoločenského kontextu. 

 „Kultúrny a kreatívny priemysel (KKP) má strategickú pozíciu pri podpore 

inteligentnej špecializácie. Napriek tomu sa pri navrhovaní inovačných stratégií a programov 

na európskej, národnej alebo regionálnej úrovni často podceňuje a nie je dostatočne 

zrozumiteľná kľúčová úloha KKP pre inovačný proces. Inovácia sa často vníma ako digitálna 

alebo technologická inovácia a KKP sa často prehliada alebo dokonca vylučuje z väčšiny 

iniciatív zameraných na podporu inovácie. Potreba vytvárať integrované politiky, ktoré 

zohľadňujú osobitosti KKP a podporujú a uľahčujú medzisektorové a medzisektorové 

partnerstvo medzi všetkými zainteresovanými stranami.“ (Európsky parlament 2016) 

Kultúrni a kreatívni profesionáli sú konfrontovaní s multidisciplinárnym prostredím, kde sa 

môžu stretnúť a spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami, čo by sa malo odraziť 

v politických rámcoch navrhnutých na európskej, národnej a regionálnej úrovni. Sektory a 

politiky pre KKP sú však často organizované v sektorových „silách“. Na ich preklenutie je 

potrebný komplexný strategický prístup zahŕňajúci všetkých aktérov prostredníctvom 

štruktúrovaného dialógu. Existuje silná potreba zvýšiť povedomie o širokom a otvorenejšom 

než technologickom zmysle inovácií, ktorý zdôrazňuje úlohu kultúry a tvorivosti a poskytne 

kreatívnym profesionálom kombináciu potrebných zručností prostredníctvom špeciálne 

navrhnutých programov budovania kapacít. 

Inovácia v Európe sa často realizuje s podporou verejných politík a dotácií. Ako 

ukazuje ekonomická literatúra, súkromný sektor často investuje po tom, ako verejný sektor 

realizoval vysoko rizikové investície
 
(European Commission 2017). V najlepších prípadoch to 

vedie k symbiotickému vzťahu medzi inovátormi a verejnou politikou, ktorý často integruje 
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kritické príspevky výskumných a akademických inštitúcií. Aktívne verejné politiky a 

podporné opatrenia sú nevyhnutné pre rozvoj odvetvia kultúry a tvorivej činnosti a nemôžu 

byť nahradené financovaním zo súkromného sektora ako sa uvádza v "Voice of Culture", 

platforme štruktúrovaného dialógu občianskej spoločnosti.  

5.2.2. Priemyselná a inovačná politika EU a  kultúrny a kreatívny sektor 

Na úrovni EU, môžeme zahrnúť aj verejné politiky, ktoré sa čiastočne dotýkajú 

problematiky KKP. Ide o priemyselnú a inovačnú politiku, ktoré sú riadené najmä pod  

Generálnym riaditeľstvom pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (DG Grow), a 

Generálnym riaditeľstvom pre komunikačné siete, obsah a technológie (DG Connect) so 

svojimi príslušnými výkonnými agentúrami.  

Aktuálne verejné politiky súvisiace s kultúrnym a kreatívnym priemyslom: 

 Uvoľnenie potenciálu kolektívneho financovania v Európskej únii“ (2014) – Oznáme 

Európskej komisie 

V oznámení je uznaný potenciálny prínos crowdfundingu pre začínajúce podniky, najmä pre 

inovatívne, kreatívne a kultúrne projekty alebo činnosti sociálnych podnikateľov, ktoré majú 

ťažkosti s prístupom k iným formám financovania. 

 Na ceste k oživeniu priemyslu (2014) - Oznámenie Európskej komisie 

V oznámení sa zdôrazňuje význam investícií do inovácií, efektívneho využívania zdrojov, 

nových technológií, zručností a prístupu k financiám s cieľom pokračovať v modernizácii 

priemyslu. 

 Závery Európskej rady k téme Podpora podnikania mládeže v záujme posilnenia 

sociálneho začlenenia mladých ľudí (2014)  

Závery uznávajú strategickú úlohu politiky mládeže pri rozvíjaní podnikateľských zručností  

v oblasti mládeže s cieľom zvýšiť ich zamestnateľnosť. Uznáva najmä príležitosti v rámci 

KKP na transformáciu ľudského kapitálu na inteligentný rast. 

 Implementácia Akčného plánu pre Inovácie založené na dizajne (2013) – pracovný 

dokument Európskej komisie  

Cieľom akčného plánu je posilniť úlohu dizajnu v inováciách v Európe, urýchliť zavádzanie 

súvisiacich politík a vytvoriť kapacity a kompetencie potrebné na ich realizáciu. 

 Plán Inovačnej Únie (2014) 



64 

 

So zámerom podpory stratégie Európa 2020 sa Plán zameriava na vytvorenie prostredia 

priaznivého pre inovácie s tromi hlavnými cieľmi: urobiť z Európy vedúceho pracovníka na 

svetovej úrovni, odstrániť prekážky pre inovácie a zmeniť spôsob, akým verejné a súkromné 

sektory spolupracujú. 

 Akčný plán pre podnikavosť 2020 (2012) – dokument Európskej komisie 

Plán stanovuje obnovenú víziu a opatrenia, ktoré sa majú prijať na úrovni EÚ a na 

vnútroštátnej úrovni na podporu podnikania. Je založený na troch pilieroch: rozvoj 

podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy, vytvorenie správneho podnikateľského 

prostredia a oslovenie špecifických skupín. 

 Stratégie Jednotného digitálneho trhu (2015) – dokument Európskej komisie 

Stratégia zahŕňa 16 špecifických iniciatív zameraných na vytváranie príležitostí pre nové 

začínajúce podniky a umožnenie rozšíriť existujúce spoločnosti na trh s viac ako 500 

miliónmi ľudí. 

 Odporúčanie EK o mediálnej gramotnosti v digitálnom prostredí pre 

konkurencieschopnejší audiovizuálny priemysel a priemysel obsahu a inkluzívnu 

znalostnú spoločnosť, 2012 – dokument JRC, Európska komisia  

Politika poskytuje štruktúrovaný pohľad na hlavné transformácie, s ktorými majú mediálne a 

obsahové odvetvia skúsenosti v dôsledku digitálneho posunu. 

 Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (2014) – dokument 

Európskej komisie 

Oznámenie opisuje charakteristiky hospodárstva budúcnosti založené na údajoch a stanovuje 

operačné závery na podporu a urýchlenie prechodu na ňu. 

 

 Otvorený prístup k údajom: Motor inovácie, rastu a transparentnej správy vecí 

verejných (2011) – Oznámenie Európskej komisie 

Dokument zdôrazňuje význam inteligentného spracovania údajov s cieľom riešiť spoločenské 

výzvy a podporiť vedecký pokrok. Komisia sa tiež zaviazala podporovať technológie a 

inovácie, okrem iného, pokiaľ ide o aplikácie tvorivého obsahu vo vzdelávaní, kultúre alebo 

móde. 

5.2.3 Kohézna politika EU a  kultúrny a kreatívny priemysel 

O širšej integrácii kultúrnych koncepcií, či koncepcií regionálneho rozvoja založeného 

na kultúre do kohéznej politiky môžeme hovoriť približne od programového obdobia 2000 – 
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2006 i keď sporadicky sa vyskytovali možnosti podpory aj predtým. Kohézna politika EU 

v tomto období nazerala na problematiku kultúrnych a kreatívnych odvetví najmä ako na 

generátora  nepriameho ekonomického dopadu t.j. dopadu v iných sektoroch a to najmä 

v turizme. Bolo vypracovaných množstvo metodík ako merať ekonomické dopady vplyvu 

kultúry na sektor turizmu. Spomeňme v tomto zmysle metodiku v Českej republike s názvom 

Kultúrna kalkulačka (autor Tereza Raabová), ktorú certifikovalo Ministerstvo kultúry ČR pri 

mapovaní kultúrnych a kreatívnych odvetví v Čechách. Tomuto obdobiu zodpovedá 

kombinácia režimov nazvaných Kultúra 1.0 (hlavne jeho pokročilé štádium, ktoré predstavujú 

hlavne verejné dotácie)  a koncepcia kultúrnej produkcie 2.0 vo svojej počiatočnej fáze. 

(Sacco 2018, s.9) 

V programovom období 2007-2013 tomu už bolo inak. Programy tejto generácie 

vychádzajú z vyspelého štádia Patrónstva 1.0 (pokročilé formy verejného financovania) a 

kultúra 2.0. , kedy je všeobecne uznané, že KKP má potenciál generovať zisky priamo ako 

samostatný makroekonomický sektor. Vidíme tu už jasný posun od koncepcií založených na 

turizme na koncepcie kutúrneho a kratívneho priemyslu. Je to najmä vďaka štúdii KEA The 

Economy of Culture in Europe (KEA European Affairs 2006), ktorá popisuje sektor ako taký 

dokument sa stáva hlavný benchmarkom v tejto problematike. V tomto období už bolo možné 

financovať intervencie do rozvoja KKP prostredníctvom programov EŠF ako aj teritoriálnych 

programov Interreg a URBACT v rámci všetkých zadefinovaných cieľov ako konvergencia; 

regionálna konkurencie schopnosť a zamestnanosť a teritoriálna spolupráca. Programy boli 

silno orientované na ochranu a udržanie kultúrneho dedičstva a začínala sa podporovať 

digitalizácia. Tiež bolo množstvo programov, ktoré podporovali rozvoj novej kreatívnej 

infraštrukúry, ako hubov, coworkingov, ale aj kultúrnej multifunkčnej infraštruktúry pre 

menšie aj veľkokapacitné produkcie. Pre ďalší vývoj, ktorý sa však už zhmotňoval v tomto 

období, nebol koncept Kultúra 2.0 postačujúci. Nová vlna kultúrnych inovácií založených na 

digitálnych technológiách (Kultúra 3.0), kde produkčné systémy prechádzajú takou 

technologickou revolúciou, že umožňujú masám obsah nie len konzumovať ale aj 

produkovať, vyvolala obranný prístup, z dôvodu strachu z ohrozovania tradičných foriem 

práv duševného vlastníctva, a tým ohrozenia profitability KKP (Sacco 2018, s.10).  

V aktuálnom programovom období 2014 - 2020 programy financovania neodkazujú 

detailne na problematiku kultúry a KKP a jej potrieb ale je možné ju podporiť 

prostredníctvom investícií  najmä v kontexte inteligentnej špecializácie, čiastočne potom aj 

s prispením k ďalším zadefinovaným cieľom Stratégie Európa 2020 a súvisiacich dokumentov 
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kohéznej politiky, kde bol uznaný potenciál kultúry/KKP na posilnenie kreatívneho 

a inovatívneho potenciálu a ich role pre rozvoj sociálnej súdržnosti Európskych regiónov.    

V tomto období je vidieť silný odkaz na potenciál KKP ako motora inovácií a s tým spojenú 

snahu o podporu investícií najmä do mäkkých aktivít, ako sú podporné služby pre rozvoj 

podnikateľských zručností, inovácie obchodných modelov, ale aj výskum a vývoj prototypov, 

či transfer do praxe. Výzvou však zostáva hlbšia integrácia KKP do inovačných stratégií. 

V tomto zmysle EK vydala príručku s názvom Regional Innovation Strategies for Smart 

Specialisation, ktorá komplexne popisuje jednotlivé kroky pre umožnenie implementácie 

týchto stratégií v regiónoch a to najmä prostredníctvom investícií do kompetenčných centier, 

podpory klastrov, rozvoja digitálnych produktov, podpory podnikania, rozvoja nových 

obchodných modelov pre MSP s dôrazom na internacionalizáciu, zlepšovania mestského 

prostredia, rozvoj biznis inkubátorov, podpory fyzickej a ekonomickej regenerácie mestských 

a vidieckych oblastí.   

Príručka konkrétne navrhuje opatrenia, ktoré rozdeľuje do 3 subkategórií (Európska komisia 

2013): 

1. Opatrenia na vytvorenie predpokladov pre priaznivé prostredie pre KKP 

2. Opatrenia na posilnenie kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

3. Opatrenia na podporu vedľajších účinkov KKP na zvyšok ekonomiky a spoločnosti 

Z dôvodu odlišného stupňa regionálneho vývoja, stupňa sociálnej súdržnosti 

a ekonomického rozvoja boli v rámci Opatrení na vytvorenie predpokladov navrhnuté 

potrebné kroky od mapovania KKP, cez tvorbu strategického inštitucionálneho rámca 

spolupráce, zvyšovania povedomia o KKP  až po tvorbu politík a podporných opatrení.  

Samotná podpora KKP zahŕňa budovanie kapacít (najmä špecifické znalosti a zručnosti), 

fyzickú infraštruktúru a regeneráciu miest, (konverzia na coworkingy, klastre, inovačné 

huby), inkubácia kreatívnych podnikov, prístup k financovaniu, networking a klastrovanie.  

Spillover efekty KKP sú vnímané najmä v kontexte inovácií a produktivity, vzdelávania, 

sociálnych inovácií , turizmu, regionálneho rozvoja a environmentálnej udržateľnosti.  

P.L. Sacco uvádza, že v tomto období je veľký dôraz na podporu kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu, ale skôr podľa koncepcií pokročilého štádia kutúry 2.0 než s víziou 
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prechodu do režimu 3.0, ktorý už ale v súčasnej dobe beží. Navrhuje “...opustiť zastaralé 

koncepcie KKP ako samostatného makroekonomického sektora a s tým spojenú koncepciu 

dopytovej stránky v zmysle publika, ktoré je získavané výsostne prostredníctvom trhu 

(audience development). To čo je potrebné urobiť je argumentácia v zmysle vzájomných 

závislostí medzi KKP a širšou ekonomikou a v zmysle dopytovej stránky založenej na 

komunite profesionálov so  záujmom o kultúrne zapojenie a prístup (cultural participation & 

access), ktorý je len čiastočne poskytovaný na  trhovom princípe“ (Sacco 2018, s. 10).  

 Hlavným argumentom, ktorý postuluje P.L. Sacco pre potreby novej generácie 

podporných nástrojov po roku 2020 je potreba zmeny orientácie z priamych ekonomických 

prínosov kultúrnej a kreatívnej produkcie ako samostatného makrosektora (podiel na tvorbe 

HDP, či zamestnanosti) na jeho prínosy pre širšiu ekonomiku, ktoré chápeme v zmysle 

spillover efektov. Tu odkazuje na efekty aktívnej kultúrnej participácie (active cultural 

participation), ako hlavného piliera režimu 3.0, ktoré formujú naše správanie. Aby sme 

porozumeli efektom kultúry mimo kultúrnej sféry, musíme uvažovať nad tým, ako prístup ku 

kultúrnemu obsahu formuje naše správanie. Aktívna participácia podporuje budovanie 

kapacít, osobnostný rast a sociálnu súdržnosť (Sacco 2018, s. 11). Ďalej hovorí:“ Získavanie 

kultúrnych zručností motivuje k rozvoju schopností ako sebavyjadrenie, zvyšuje úroveň 

pozornosti a kritické prijímanie obsahov, napomáha ďalšiemu prenosu nových obsahov a tým 

razí cestu novým formám otvorených inovácií a kokreácii v rámci rastúcej úlohy platforiem 

sociálnych médií, všetkých foriem a na poznatkoch a skúsenostiach založených socio-

ekonomických postupov, ktoré máme možnosť sledovať v ich rannom štádiu vývoja“ (Sacco 

2018, s. 12) .  

 V snahe o argumentáciu spillover efektov, ktoré vznikajú prostredníctvom kultúry a jej 

produkcie Sacco (2018) navrhuje 8 (+1) vrstvový model (8+1 tier model). Prvou vrstvou sú 

inovácie, ktoré vznikajú pri aktívnej kultúrnej participácii t.j. pri produkcii kreatívneho 

obsahu, tým že sa učia konštruovať nové významy, inovatívne postupy, či deštruovať 

predchádzajúce prístupy. Druhou vrstvou je potom blaho (welfare), ktoré má súvisieť 

s priamym dopadom na pocit zdravia u chorých osôb (najmä psychické zdravie), či seniorov, 

kde verejné výdavky na liečebné náklady  sú vysoké a práve prevencia pomocou kultúrnych 

programov by mohla byť jednou z vhodných stratégií. Treťou vrstvou je udržateľnosť 

(sustainability)  súvisiaca s rastúcim dôrazom na sociálne dimenzie. Cieľom je sledovať do 

akej miery dokážu zvyky, tradície a zavedené praktiky v spoločnosti ovplyvňovať správanie 

sa smerom k environmentálnej uvedomelosti a šetreniu zdrojov. Štvrtou vrstvou je sociálna 
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súdržnosť (social cohesion), kde určité typy kultúrnych projektov napomáhajú na pri prevencii 

kriminality mládeže, či pri riešení konfliktov. Ide tu najmä o skúšanie nových metodológií 

vzdelávania mládeže a ich prípravy na povolanie. Patrí sem aj oblasť budovania kultúrnej 

infraštruktúry, ktoré sa stávajú priestormi multikultúrnych interakcií a sprostredkovateľmi 

spoločenských stretnutí v sociálne segregovaných oblastiach kde kultúrne programy 

pomáhajú získať jednotlivcom komunikačné zručnosti či zmysel pre diverzitu. Piatou vrstvou 

sú nové ekonomické modely (new entrepreneurship models), ktoré súvisia s KKP. Šiesta súvisí 

s celoživotným vzdelávaním (lifelong learning), kde by bolo zaujímavé zistiť strategické 

prepojenia medzi programami celoživotného vzdelávania a kultúrnymi komunitami ako 

platformami poskytujúcimi vzdelávacie služby a zároveň kultúrnu produkciu. Siedmou 

vrstvou je tzv. soft power v zmysle potenciálu kultúrnej a kreatívnej produkcie pre kultúrnu 

diplomaciu. Poslednou je lokálna identita (local identity), kde zohráva kultúra a KKP silnú 

úlohu pri jej rozvoji. V súvislosti s fyzickým prostredím môžu kultúrne a kreatívne odvetvia 

ovplyvňovať lokálnu identitu prostredníctvom kodizajnu verejných priestorov a vybavenia. 

Na revitalizáciu lokálnej identity je potrebná nová generácia participatívnych projektov 

vychádzajúcich z produkcie kultúrne sprostredkovaného sociálneho kapitálu a založených na 

princípe fungovania zdola nahor (Sacco 2018, s.12 – 18). 

 Ďalším príspevkom v diskurze o tvorbe efektívnejších verejných politík  v oblasti 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu a budúcej generácii podporných nástrojov na EU úrovni 

je dokument pracovnej skupiny tzv. OMC (open method of coordination) s názvom The role 

of public policies in developing entrepreneurial and innovation potential of the cultural and 

creative sectors, z roku 2017. Tento definuje niekoľko problémových oblastí, ku ktorým 

navrhuje aj odporúčania na riešenie. 

Prvou oblasťou je nedostatok vhodného zapojenia kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

do inovačných politík a procesov. Hlavnou výzvou, ktorú zdôraznili experti skupiny OMC, je, 

že väčšina existujúcich európskych, národných a regionálnych inovačných stratégií popisuje 

úlohu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ale nedostatočne zohľadňujú potreby a špecifiká 

tejto oblasti. 

 Ďalšou oblasťou na zlepšenie je nejednoznačnosť úlohy kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu v inovačnom procese. Odborníci v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu sami 

často nie sú dostatočne vyškolení na to, aby plne využívali svoj inovačný potenciál. Na druhej 

strane ani tvorcovia politík jednoznačne nepoznajú najnovšie trendy a cesta k budovaniu 
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kapacít pre netechnologické inovácie (založené na kultúre a kreativite) v spoločnostiach nie je 

vždy jasná. Na tento účel sú nevyhnutne potrebné politiky budovania kapacít s cieľom 

oboznámiť odborníkov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu s inovačnými procesmi 

a jeho výhodami. Popri budovaní kapacít je taktiež nevyhnutné určiť nové politiky a nástroje, 

ktoré by sa mali prijať s cieľom vytvoriť produktívne prostredie pre kreativitu a inováciu 

(podporné štruktúry). Ako sa ukazuje, tradičné nástroje navrhnuté na podporu 

technologických spoločností v inovačnom kontexte nefungujú pre kreatívne podniky hlavne 

preto, lebo profesionáli v tejto oblasti majú odlišné zázemie a zručnosti a kreativita nie vždy 

vyplýva z potrieb trhu. 

Treťou oblasťou je fragmentácia kultúrnych politík a nedostatky v oblasti 

viacúrovňového riadenia. Vo väčšine krajín EÚ politikám kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

dominujú odvetvové alebo subsektorové politiky zamerané na špecifické otázky (napríklad 

audiovizia, divadelné umenie, literatúra). Táto roztrieštenosť kultúrnych politík neumožňuje 

integrovanú politiku pre kultúrny a kreatívny priemysel, čo spôsobuje aj nedostatok 

spolupráce či dokonca nedostatok komunikácie medzi jednotlivými ministerstvami. 

Horizontálne politiky pre podnikanie a inovácie (napr. ministerstvo školstva, hospodárstva, 

zahraničných vecí a regionálneho rozvoja) v rámci viacúrovňového riadenia ešte viac sťažujú 

akýkoľvek pokus o vytvorenie integrovanej politiky prispôsobenej špecifickým potrebám a 

požiadavkám kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Okrem toho rôzne úrovne verejnej správy 

(EÚ, národné, regionálne a miestne) reagujú na rôzne priority a nedostatok štruktúrovaného 

dialógu medzi nimi. 

Štvrtou oblasťou je nedostatok kvalitatívnych analytických nástrojov pre dopad 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu na širšiu ekonomiku t.j. meranie tzv. spillover efektov. 

Odhadovaný hospodársky vplyv akéhokoľvek politického rámca je zvyčajne najdôležitejším 

faktorom na to, aby bol prijatý. Hodnotenie inovačných a podnikateľských politík sa často 

zakladá na ukazovateľoch hospodárskej výkonnosti. Bohužiaľ, používanie kvalitatívnych 

analytických a hodnotiacich nástrojov, najmä pre sociálnu inováciu, je mimoriadne zriedkavé. 

Dá sa povedať, že hodnotení vplyvu a evaluácií existujúcich politík v oblasti kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu a inovácií je nedostatok.  

Ďalšou oblasťou, ktorá vykazuje nedostatky je oblasť práv duševného vlastníctva. 

Dodržiavanie práv duševného vlastníctva je dôležité najmä preto, mohol kultúrny a kreatívny 

priemysel benefitovať zo stimulov na investovanie do inovatívnych aktivít. Na druhej strane, 
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práva duševného vlastníctva v tejto oblasti vo väčšine členských štátov nie sú dostatočne 

ohodnotené a zhodnocované s cieľom poskytnúť prístup k finančným prostriedkom pre 

inovatívne projekty. Duševné práva čelia v súčasnosti výzvam, najmä z dôvodu kopírovania, 

ktoré je v digitálnej ére jednoduché a lacné. V oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu tiež 

existuje široké využitie prostredníctvom open source a ďalších druhov licencií typu creative 

commons, o ktorých aktéri KKP nie sú vždy dostatočne informovaní a teda nie sú často 

využívané. 

Nedostatočné sociálne zabezpečenie pre mnohých profesionálov v oblasti kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu je veľkou hrozbou pre tento sektor, ktorý čelí výzvam súvisiacim  

s nárastom „neštandardných“ pracovných miest, pre ktoré sú charakteristické nízke a 

nepravidelné príjmy, pomerne nevhodné sociálne zabezpečenie, vylúčenie z konvenčných 

bankových služieb a ťažkosti s prístupom k celoživotnému vzdelávaniu. Charakteristickou 

črtou odvetvia, ktorému dominujú neštandardné formy zamestnania, sú pracovné „projektovo 

orientované“ podmienky, ktoré sťažujú sociálne zabezpečenie, pretože platený pracovný čas 

je obmedzený, zatiaľ čo príjem nie je pravidelný a často nízky.  (The role of public policies in 

developing entrepreneurial and innovation potential of the cultural and creative sectors, OMC, 

2017, str. 22), 

Odporúčania pre tvorbu rámcových politík 

 Zabezpečiť širokú definíciu inovácií nad rámec technológií vo všetkých podporných 

opatreniach. Skúsenosti ukazujú, že príliš veľa kľúčových hráčov v európskom 

inovačnom systéme má stále úzke chápanie možností inovácie. Vo väčšine prípadov 

sa inovácia vníma ako súčasť technológií, najmä prostredníctvom digitálnej revolúcie. 

Inovácie v oblasti dizajnu, procesu a obsahu nie sú široko diskutované a dostatočne 

zohľadnené. Toto obmedzenie neumožňuje úplné využitie inovačného a kreatívneho 

potenciálu v Európe. Programy na podporu inovácie, či už cielené na kultúrny 

a kreatívny priemysel alebo nie, by mali zahŕňať širokú definíciu inovácií. 

 Iniciatívy na podporu zdieľania informácií o kultúrnom a kreatívnom priemysle v 

oblasti práv duševného vlastníctva. Iniciatívy týkajúce sa zdieľania informácií 

o právach duševného vlastníctva pre podniky v oblasti kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu sú dôležitým nástrojom a mali by byť podľa potreby podporované v súlade 

s príslušnými právnymi rámcami. 
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 Zobrať do úvahy špecifiká kultúrneho a kreatívneho sektora, najmä pre mikropodniky 

a samostatne zárobkovo činné osoby. Väčšinu podnikov v kultúrnom a kreatívnom 

sektore reprezentujú mikropodniky alebo samostatne zárobkovo činné osoby. Je preto 

nevyhnutné, aby sa táto skutočnosť zohľadnila pri navrhovaní všetkých druhov 

inovačných nástrojov a nástrojov na podporu podnikania. Mikropodniky kvôli 

zníženému počtu zamestnancov a nedostatku špecializovaných oddelení majú často 

problém s veľkou administratívnou záťažou verejných programov, ktoré nie sú 

schopné zvládnuť. Podporné programy, ktoré si vyžadujú súvisiace časové nároky na 

riadenie nie sú „de facto“ pre týchto podnikateľov prístupné ani vtedy, keď splnia 

požiadavky súvisiace s požadovaným obsahom. Táto skutočnosť si vyžaduje radikálnu 

zmenu v návrhu finančných a nefinančných podporných opatrení. 

 Zabezpečiť štruktúrovaný dialóg všetkých zainteresovaných strán v inovačnom 

systéme kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Tvorba politík s cieľom reagovať na 

potreby cieľových skupín si vyžaduje primerané zapojenie všetkých zainteresovaných 

strán. Celoeurópske štúdie a množstvo príkladov dobrej praxe poukazujú na značný 

vplyv sektorov kultúrneho a kreatívneho priemyslu na inováciu v súkromnej a verejnej 

sfére. Zároveň sa mnohé európske politiky v oblasti inovácií ešte stále spracovávajú 

bez zapojenia sektorov kultúry a tvorivej činnosti. To poškodzuje kvalitu inovačných 

programov, pretože samotný prvok inovačnej aktivity je vynechaný. 

 Rozpoznať inovačný potenciál sektorov kultúrneho a kreatívneho priemyslu pre 

ekonomiku a spoločnosť. Kultúrne a kreatívne odvetvia sú dôležitými činiteľmi v 

oblasti inovácií, ktoré sa čoraz viac stávajú uznávanými európskymi politikmi. Tieto 

sektory majú navyše potenciál priniesť značne pozitívny vplyv na spoločnosť a blaho 

ľudí. Podpora tvorivosti preto musí byť hlavným záujmom všetkých tvorcov politík v 

Európe, ako aj lepšie využívanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu na riešenie 

sociálnych otázok a na tvorivé zapojenie občanov do naliehavých otázok 21. storočia. 

 Zabezpečiť sociálnu ochranu profesionálov v oblasti kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu. Rámcové politiky zamerané na podporu inovácií v oblasti  kultúrneho a 

kreatívneho priemyslu by mali vytvoriť osobitné ustanovenia s cieľom zabezpečiť 

všetkým profesionálom podmienky na kreativitu a inovatívnosť v tomto sektore 

prostredníctvom zabezpečenia pracovného práva prístupného a primeraného všetkým 

tým, ktorí pracujú na základe projektu. 
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 Verejné orgány by sa mali zapájať ako spoľahliví a dlhodobí partneri pre inováciu. Na 

mieru šité podporné schémy pre sektory kultúrneho a kreatívneho priemyslu majú 

veľký potenciál, ale vplyv bude ešte väčší ak vláda vyšle pozitívny signál, že sa 

zaujíma o hodnotu vytvorenú sektormi kultúrneho a kreatívneho priemyslu. To 

zvyšuje existujúcu podporu a je zárukou prilákania súkromných investorov a 4F 

(fools, family, friends and fans  - blázni, rodina, priatelia a fanúšikovia). 

6 SLOVENSKO – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA  

V prípadovej štúdii sa zameriavam na reflexiu kreatívnej ekonomiky, a predovšetkým 

jej jadra kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) vo verejných politikách na Slovensku. 

Konkrétne sa venujem analýze aplikácie koncepcií KKP do verejných politík z pohľadu teórií 

kultúry, kultúrnej politiky, priemyselnej politky a teórií verejnej politiky. Štruktúra štúdie 

zahŕňa podkapitoly  Zmena paradigmy a jej reflexia vo verejných politikách, Viacúrovňové 

riadenie a Kreatívny ekosystém. Metodologicky je mapovanie založené na primárnom 

a sekundárnom zbere dát, analýze odborných dokumentov v oblasti teórií kultúry,  kultúrnej 

politiky, priemyselnej politiky a  teórií verejnej politky. V mapovaní sa zameriavam na 

najdôležitejšie verejné politiky,  činnosti, inštitúcie a programy orientované na  KKP prípadne 

širšie na kategóriu malých a stredných podnikov pokiaľ je to relevantné.  

6.1 Zmena paradigmy a jej reflexia vo verejných politikách 

Na Slovensku sa  dá hovoriť o  zmene paradigmy , kedy prístup k podpore kultúry už 

nie je založený iba na princípe paternalistického prístupu, tak ako to bolo v minulosti. Ide o 

posun vnímania kultúry ako fenoménu, ktorý treba chrániť a podporovať z verejných zdrojov, 

pretože inak sa o seba nevie postarať a predstavuje tak čisto nákladovú položku v štátnom 

rozpočte na svojbytný sektor vykazujúci hospodársku činnosť.  Dokladom toho sú aj ciele 

z aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom sa uvádza:“ Zásadným 

predpokladom zmeny k zlepšeniu stavu kultúry je celospoločenská ochota a schopnosť 

opustiť zastaraný pohľad na národnú kultúru ako na „nadstavbu“, ktorá spotrebúva 

spoločenské zdroje. Prínosy z rozvoja kultúry spočívajú najmä v náraste „neuchopiteľného 

spoločenského  kapitálu“,    ktorý  rastom  úrovne  vzdelanosti  a kultúrnosti  občanov prináša 

vyššiu kvalitu spoločenských vzťahov, a môže zásadne zvýšiť aj kvalitu života obyvateľstva. 

Kultúra  má  však  aj    nezanedbateľný  potenciál  prispievať  k ekonomickému  a  

sociálnemu rozvoju spoločnosti.“( Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, 2016  

s. 45)  
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Sektor kultúry začína byť pomaly chápaný ako makrosektor, ktorý má okrem 

umeleckých, kultúrnych a sociálnych prínosov aj významný ekonomický dopad.  Táto zmena 

prichádza vďaka viacerým faktorom. Jedným z najdôležitejších je rozvoj KKP vďaka 

digitálnym technológiám, ktorý umožňuje množstvo a rast súkromných spoločností v KKP, 

najmä živnostníkov a malých a stredných podnikov. Tieto podniky postupne zviditeľňujú 

svoju kultúrnu a kreatívnu produkciu oproti produkcii verejných kultúrnych inštitúcií (tzv. 

gate keepers) a svojím zameraním obvykle oslovujú širšie masy. Vďaka tomu dokážu 

fungovať aj na trhovom princípe.  „Najmä technologické zmeny tvoria hybnú silu rozvoja 

týchto odvetví v posledných rokoch. Ide tak o nové technológie produkcie, ako sú napr. 

digitalizácia v oblasti médií alebo nové typy programovacích jazykov v tvorbe softvéru, ale aj 

v oblasti distribúcie ich produktov a služieb. Technologický rozvoj, ktorý významne znížil 

distribučné náklady, umožnil prienik firiem v niektorých odvetviach na globálne trhy (napr. 

cez internet). Je to charakteristické napr. pre počítačové hry, hudbu alebo video“ (Buček et al., 

Kreatívna ekonomika, národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly, 2015, s.17).  

Na rozdiel od iných odvetví, sektor KKP štandardne nevytvára rozsiahle hodnotové 

reťazce ale sa organizuje okolo projektov. Môžeme teda povedať, že silným faktorom vplyvu 

na zmenu paradigmy je aj prístup ku kapitálu najmä formou Európskych dotácií na projekty, 

ale aj podporných schém financovaných zo štátneho rozpočtu. Takýto vplyv je však pomerne 

inštrumentálny a z tohto dôvodu sa dá len ťažko zadefinovať aké je uvažovanie samotných 

hráčov, spoločností v KKP pri tvorbe ich podnikateľských stratégií. Zároveň tiež platí, že 

samotné segmenty KKP majú rozdielny potenciál v ich možnostiach komercializácie, najmä 

z hľadiska ich škálovateľnosti. Z toho vyplýva, že na takúto zmenu uvažovania je potrebné 

umožniť zmenu podporných podmienok citlivým spôsobom, ktoré by mali byť cieľom 

verejných politík. 

 S cieľom priblíženia vývoja kultúrnej politiky a jej podporných nástrojov sa pre 

potreby tejto štúdie nebudem bližšie venovať kultúrnej politike v celej jej šírke, ale iba časti 

súvisiacej s problematikou kultúrneho a kreatívneho  priemyslu, u ktorej za iniciálne obdobie 

môžeme považovať obdobie niekedy okolo roku 2011, kedy vznikol dokument Východiská 

koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike.  

 V súvislosti s vývojom kultúrnej politiky a podporných nástrojov  v tejto oblasti 

najprv priblížim dva podporné nástroje, programy verejných dotácií financovaných z EŠIF 

v období 2007 – 2013, ktoré boli predchodcami kultúrnej politiky v KKP na MK SR, ale 

úzkou s tou agendou súvisia.    
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V období 2007 - 2013 bol realizovaný projekt Európske mesto kultúry Košice 2013 

z prostriedkov  Regionálneho operačného programu, prioritná os 7, ktorú riadilo MK SR. 

Projekt vyvrcholil v roku 2013 a jeho päťročná príprava predstavovala investície v sume 

zhruba 60 miliónov EUR, ktoré priniesli 20 infraštruktúrnych podprojektov. Okrem investícií 

projekt priniesol predovšetkým zvýšenie povedomia o tom, čo KKP je u odbornej aj širšej 

verejnosti a tiež na úrovni verejnej samosprávy, čim napomohol zmene paradigmy tak ako 

o nej uvažujeme v tejto práci. Dôkazom tjeto zmeny je aj strategické pokračovanie v týchto 

aktivitých na lokálnej aj regionálnej úrovni. Mesto Košice v tomto zmysle zriadilo samostatné 

inštitúcie Creative Industry Košice a K13, ktorých cieľom je udržať kontinuitu podporných 

činností pre túto oblasť, čo sa aj realizuje. Na regionálnej úrovni tiež samospráva podporuje 

podniky kultúrneho a kreatívneho priemyslu prostredníctvom umožnenia výhodných nájmov 

v objekte Tabačka, pôvodnej fabriky na tabak. Projekt EHMK 2013 predstavuje prístup 

strategického rozvoja mesta pomocou kultúry (culture-led development), o ktorom sme bližšie 

hovorili v územných koncepciách v kapitole 2 a dnes môžeme povedať, že bol akýmsi 

motorom zmien v prístupe k rozvoju mesta.   

 Ďalším významným podporným nástrojom súvisiacim s KKP bola v OP 

Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 

obnova ich národnej infraštruktúry, opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a 

fondových inštitúcií, jeho archivovanie,sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, 

spracovania a ochrany, ktorú tiež riadilo MK SR. Tento program priniesol investície do 

digitalizácie obsahu v sume zhruba 90 miliónov EUR. Takýto digitálny obsah (2D, 3D 

objekty) je dôležitý nielen z pohľadu archivácie a uchovania , ale aj pre ďalšie spracovanie 

a použitie v produktoch spoločností z kultúrneho a kreatívneho priemyslu.  

 V ďalšom období dochádza k postupnému systematickému prístupu kreovania 

strategických materiálov a verejných politík v oblasti KKP, ktorých zoznam uvádzam 

v chronologickom poradí: 

 Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej 

republike (2011) 

 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (2013)  

 Operačný program Výskum a inovácie (2014) 

 Integrovaný regionálny operačný program (2014) 

 Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej 

republike (2015) 
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 Správa o stave a potenciáli kreatívneho priemyslu na Slovensku (2014) 

 Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike (2014) 

  Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (2014) (ďalej „Stratégia) 

 Akčný plán realizácie stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (2015). 

 

Existujúca Stratégia vychádza zo štatistických údajov dostupných v tom čase (2011), 

ktoré len čiastočne odrážajú štruktúru a dynamiku sektora. V dôsledku toho vláda SR prijala 

úlohu vytvoriť do roku 2020 tzv. Satelitný účet kultúry a kreatívneho priemyslu na zlepšenie 

prístupu k údajom v tomto sektore. Tento nástroj má byť založený na metodike dokumentu 

ESSnet Culture (European Statistical System Network on Culture) z roku 2012.  

V Stratégii rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku je prijatá rámcová štruktúra 

kreatívnych odvetví, ktorá je zobrazená v tabuľke č. 1. Stratégia zároveň definuje prierezové 

oblasti a činnosti, ktoré priamo nemusia byť výsledkom vlastnej tvorivej činnosti, avšak 

takéto výsledky ďalej využívajú a zhodnocujú. Tieto sú zobrazené v tabuľke č.2 

Tab. č. 1 Rámcová štruktúru kreatívnych odvetví a ich trhového uplatnenia 

Oblasť (odvetvie) Kreatívne 

činnosti/profesie (oblasti 

tvorby) 

zahŕňa najmä 

Výroba (produkcia)  

zahŕňa najmä 

Exploatácia a distribúcia 

(obchod)  

zahŕňa najmä 

Literatúra spisovateľov, editorov, 

prekladateľov, redaktorov 

vydavatelia neperiodických 

publikácií vrátane 

audiokníh 

knižný trh vrátane on-line 

platforiem 

Divadlo dramatikov, choreografov 

a ďalších autorov 

dramatických 

a hudobnodramatických 

diel, ako aj nehudobné 

interpretačné umenie 

(herci, bábkoherci, 

tanečníci, mímovia, 

cirkusoví umelci atď.) 

prevádzkovatelia divadiel predaj lístkov 

Hudba hudobných skladateľov 

a hudobných interpretov 

(speváci, hudobníci), ako 

i textárov 

výrobcovia zvukových 

záznamov hudobných diel 

a vydavateľstvá hudobných 

diel 

hudobný trh vrátane on-line 

služieb, verejné kultúrne 

podujatia (koncerty) 

Audiovízia  režisérov, scenáristov, 

dramaturgov, 

kameramanov, strihačov, 

kostýmových výtvarníkov, 

architektov, hudobných 

výrobcovia originálov 

audiovizuálnych diel 

(producentov), televízni 

vysielatelia 

televízne vysielanie, 

retransmisia, distribúcia, 

kiná, audiovizuálne 

mediálne služby na 
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skladateľov a ďalších 

filmových profesií 

požiadanie 

Vizuálne umenie všetky formy výtvarného 

umenia, umeleckej 

fotografie a svetelného 

dizajnu, ako aj nové formy 

multimediálnych inštalácií 

atď., ako aj súvisiace 

povolania (napr. 

reštaurátori) 

individuálna tvorba trh s výtvarným umením a 

so starožitnosťami, aukčné 

spoločnosti 

Architektúra architektov vrátane 

interiérového dizajnu 

a záhradnej architektúry 

individuálna (prevažne 

objednávková) tvorba 

realizácia stavieb a ďalších 

architektonických objektov 

Dizajn priemyselný dizajn 

a umelecký dizajn, ako aj 

úžitkové umenie 

priemyselné výroba (napr. 

automobilový priemysel, 

nábytkársky priemysel 

atď.) 

maloobchod 

Módny priemysel módne návrhárstvo, haute 

couture a parfumérstvo, 

ako aj návrhárstvo v 

súvisiacich oblastiach 

(napr. nechtový dizajn), a 

súvisiace povolania 

(štylisti, aranžéri, floristi a 

pod.)    

odevný priemysel, 

individuálna / 

objednávková tvorba 

maloobchod 

Remeslá remeselníkov (remeslá 

tradičnej ľudovej a 

mestskej kultúry, výroba 

hračiek) 

individuálna tvorba, 

ÚĽUV, výroba predmetov 

po vzore tradičnej ľudovej 

kultúry, ako aj predmetov 

inšpirovaných tradičnou 

ľudovou a mestskou 

kultúrou 

maloobchod 

Nové médiá tvorcov multimediálnych 

diel, počítačových 

a konzolových hier, 

mobilných aplikácií 

herný priemysel, 

vydavatelia 

multimediálnych diel 

a počítačových 

a konzolových hier 

maloobchod vrátane on-

line predaja a služieb 

Softvér programátorov – vývoj 

softvéru (nezahŕňa vývoj 

a výrobu počítačových hier 

a konzolových hier) 

výroba softvéru (firmy 

pôsobiace v oblasti 

informačných a 

komunikačných technológií 

(ďalej len „IKT“) 

maloobchod vrátane on-

line predaja a služieb 

Zdroj: Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, 2014, s.5 

 

 

Tabuľka č. 2
 
 Prierezové oblasti a činnosti 
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Oblasť (odvetvie) / činnosť oblasť zahŕňa aj 

Reklamný priemysel reklamné agentúry a marketing 

Informačno−komunikačné technológie elektronické komunikácie a poskytovanie služieb informačnej 

spoločnosti, ako aj špecifických obsahových služieb 

(retransmisia, direct to home (DTH), multiplex audiovizuálne 

mediálne služby na požiadanie a pod.)  

Komunikačné médiá  rozhlasové a televízne vysielanie (vrátane vysielania 

prostredníctvom internetu), tlačové agentúry, vydávanie 

periodickej tlače a poskytovanie e-news, ako aj súvisiace 

povolania a aktivity (novinári, reportéri, dokumentárni a 

reportážni fotografi a pod.) 

Hardvér a súvisiace služby vývoj, výroba, dovoz, vývoz a predaj súvisiaceho hardvéru, 

nosičov a poskytovanie súvisiacej technologickej základne 

(webhosting a pod.) 

Podporné služby umelecké agentúry, eventové agentúry, organizácie 

kolektívnej správy práv a pod. 

Zdroj: Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, 2014, s.6 

Pre spoločnosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle je typické, že sa priestorovo 

koncentrujú najmä vo väčších aglomeráciách. Jednak to súvisí s kumuláciou talentu na 

mieste, ale aj s existenciou univerzít a výskumných organizácií, širšej palety služieb 

a inovatívnych firem, ktoré majú prirodzenú tendenciu spolupracovať. Pritom, ako už 

vyplynulo z možností uvádzaných v druhej kapitole,  nie je nevyhnutné, aby tieto odvetvia 

mohli rásť len vo veľkých metropolách. Existujú stratégie aj stredných a menších miest, ktoré 

sú založené na rozvoji pomocou kultúry (culture-led development). Pripomeňme si, že 

ukážkou tohto prístupu je aj spomínaný koncept Európske mesto kultúry (European City of 

Culture), čo je podporná schéma Európskej komisie založená na prístupe urbánnej regenerácie 

a rozvoji miest prostredníctvom kultúry. Mestá ako Glasgov (1990), Liverpool (2008), ale aj 

naše Košice (2013) sú len niektorými z  príkladov tejto praxe. Pre úspešnú podporu 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu je teda potrebné mať dobre zmapovanú koncentráciu 

týchto podnikov na území a tiež ich vzťahy a interakciu. Nie je dobré vytvárať umelé klastre 

ale podporiť prirodzené „hotspoty“. (Buček et al, 2015). Priestorové zobrazenie koncentrácií 

podnikov v kultúrnom a kreatívnom priemysle je zobrazené na mape. č.1 
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Mapa č. 1 Klastre kultúrnych a kreatívnych odvetví v SR

 

Zdroj: Buček et al., 2015, s.18 

Stratégia prináša aj analytický pohľad na možnosti rozvoja kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu prostredníctvom SWOT analýzy, ktorá je uvedená v tabuľke č. 3. 

Tabuľka č. 3 SWOT Analýza 

INTERNÉ PROSTREDIE (SEKTORY KKP) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Kultúrne dedičstvo 

 Rozvinutý IKT sektor 

 Existujúca kultúrna infraštruktúra 

 Ľudský potenciál aktívnych aktérov 

 Slabá / chýbajúca podnikateľská 

infraštruktúra 

 Povedomie o ochrane duševného 

vlastníctva 

 Chýbajúce / nedostatočne validné dáta 

 Nedostatočná spolupráca aktérov KKP 

 Vnímanie kultúry výlučne ako  

prijímateľa financií 

 Absencia podnikateľského prístupu 

aktérov KKP 

 Nedostatočné nástroje na prezentáciu 

smerom do zahraničia 
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EXTERNÉ PROSTREDIE 

PRÍLEŽITOSTI  OHROZENIA  

 Politická priorita / zmena paradigmy 

vnímania kultúry v slovenskej 

spoločnosti 

 Možnosti financovania z EÚ 

 Globálna podpora rozvoja informačnej 

spoločnosti 

 Prebiehajúca rekodifikácia autorského 

práva 

 Systémové riešenia financovania 

z verejných zdrojov (Audiovizuálny fond, 

Fond na podporu umenia) 

 Vzdelaná a internacionalizovaná mladá 

generácia  

 Zväčšenie trhu pre jednotlivé sektory 

KKP 

 Rastúci záujem o produkty kreatívneho 

priemyslu 

 Nové strategické segmenty  

 Prístup ku kapitálu 

 Decentralizácia a regionálna asymetria 

v prístupe k verejným zdrojom 

 Odliv „mozgov“ 

 Nedostatočné povedomie/informovanosť 

verejnosti o KKP 

 Hospodárska recesia 

 Silná nadnárodná konkurencia  

Zdroj: Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, 2014, s.22 

6.2 Viacúrovňové riadenie  

V súčasnej dobe na Slovensku neexistuje podpora rozvoja kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu, ktorá by bola založená na koncepcii viacúrovňového riadenia (multi-governance 

model). V súvislosti s kompetenciami však existuje akési rozdelenie na horizontálnej a 

vertikálnej úrovni.  

Na horizontálnej úrovni sa dá povedať, že agenda KKP  je primárne rozdelená medzi 

Ministerstvo kultúry SR (ďalej „MK SR“) a Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej „MH SR“), 

čo zodpovedá  bežnému modelu v ďalších Európskych krajinách. Ministerstvo kultúry má vo 

svojej pôsobnosti kultúrnu politku a Ministerstvo hospodárstva zase priemyselnú politiku. 

Bližšie rozdelenie kompetencií v oblasti KKP, ktorá je prierezová, však nie je formálne 

stanovené.  

Spolupráca medzi týmti rezortmi vychádzala v minulosti z uznesenia vlády SR č. 

223/2014, ktoré im uložilo za úlohu vypracovať spolu s ďalšími rezortmi Stratégiu rozvoja 

KP v SR. Po schválení tohto dokumentu v roku 2014 nasledovalo vypracovanie Akčného 

plánu rozvoja KP, ktorý bol tiež vypracovaný na medzirezortnej úrovni v spolupráci s 
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ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu, ministerstvom vnútra, ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 

ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, ministerstvom financií, Úradom 

priemyselného vlastníctva SR a Štatistickým úradom SR a následne schválený v roku 2015. 

Lídrom tejto agendy sa stalo Ministerstvo kultúry SR.  

Ďalšia spolupráca v tejto oblasti bola v minulosti medzi tieto dva rezorty tlačená aj 

problematikou programovania v oblasti kohéznej politiky pre obdobie 2014 – 2020, čo aj 

prirodzene vyplývalo z možností a nastavenia jej cieľov a priorít tak ako aj vyplýva 

z pojednania v kapitole 5. Počas tohto obdobia vznikli Operačné programy Výskum & 

Inovácie (spoločný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva 

hospodárstva) a Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „IROP“). Prvý OP zahŕňa 

v sebe podporu kreatívneho priemyslu so zacielením na segmenty reklama, dizajn 

a architektúra a softvér mimo herného priemyslu. IROP má prioritnú os 3 s názvom 

Mobilizácia kreatívneho priemyslu v regiónoch, ktorá je orientovaná rozvoj ekostému KKP 

v regiónoch vrátane budovania hard a soft infraštruktúry. Tu sú cieľovou skupinou všetky 

segmenty s určitou deliacou línou v spomínaných segmentoch dizajnu, architektúry 

a reklamy. Obiva programy sú nastavevé tak, aby fungovali v synergii a komplementarite. 

Toto nastavenie teda predpokladá formálnu spoluprácu obidvoch rezortov.  

Na vertikálnej osi majú v kompetencii kultúrnu politiku aj samosprávne orgány  na 

regionálnej a miestnej úrovni. Regionálna alebo miestna samospráva je právnická osoba, ktorá 

za podmienok stanovených zákonom o samosprávnych krajoch č. 302/2001 samostatne 

hospodári s vlastným majetkom a finančnými zdrojmi. V rámci regionálnej samosprávy má 

každý región organizačnú jednotku zodpovednú za oblasť kultúry, ktorá je často spojená so 

vzdelávaním alebo s cestovným ruchom. Rovnako je to platné aj pre miestnu úroveň, kde sa 

koncentruje podpora kultúry najmä v krajských mestách.  

Dôležitým strategickým dokumentom pre región je Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja (ďalej „PHSR“) a pre mesto je to Program rozvoja obce, ktoré vychádzajú 

zo zákona č. 539/2008 Z. z. podpora regionálneho rozvoja. Ide o strednodobý rozvojový 

dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami stanovenými v Národnej 

stratégii regionálneho rozvoja SR. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

regiónu pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej časti, ktorá obsahuje 

konkrétne opatrenia. Tieto opatrenia tiež čiastočne pokrývajú rozvoj kultúrneho dedičstva. 

V programoch PHSR existuje v súčasnosti  jednoznačná orientácia na kultúrny a kreatívny 

priemysel len pre mestá Bratislava a Košice. V ďalších krajoch a mestách je KKP čiastočne 
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uvádzaný. Pravdepodobne ide o súvzťažnosť s plánovanými investíciami prostredníctvom 

Regionálneho integrovaného operčného programu, Prioritná os 3 (ďalej „IROP PO3) 

v programovom období 2014 – 2020, kde je táto agenda komunikovaná.  

Podporné opatrenia na rozvoj kultúrnych a kultúrnych podujatí na regionálnej úrovni 

sa uvádzajú najmä v dokumentoch týkajúcich sa implementácie Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov v tzv. Regionálnych integrovaných územných stratégiách (ďalej 

„RIUS“). RIUS je plánovací nástroj integrovaného prístupu, ktorý sa má použiť pri 

implementácii programu IROP v programovom období 2014 – 2020 v danom regióne. RIUS 

tiež zahŕňa analýzu regiónu a jeho potenciálu v oblasti mobilizácie tvorivého potenciálu.  

Spolupráca po vertikálnej ose v oblasti KKP funguje v tomto zmysle, keďže MK SR je 

Sprostredkovateľským orgánom pre IROP PO3.  

6.3 Kreatívny ekosystém 

V tejto časti prinášam prehľad o regionálnom ekosystéme v oblasti kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike. Zameriavam sa na existujúce podporné 

nástroje v nasledujúcich kategóriách rozvoj kompetencií, tvorba, podnikanie, inovácie, rast, 

financovanie, ktoré sú sú v súlade s prioritami aktuálnej Stratégie a Akčného plánu, aby som 

mohla analyzovať relevanciu vzťahu  medzi potrebami rozvoja podľa aktuálneho stavu 

ekosystému s aktuálnymi politikami.  

6.3.1.Rozvoj kompetencií a zručností 

Jedným z nástrojov na stimuláciu tvorivosti a vytváranie podmienok pre rozvoj 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike je aj odborná príprava.  

V súčasnosti sa vzdelávanie v KKP realizuje  prostredníctvom formálneho vzdelávania 

formou špecializovaných študijných programov a odborov na stredných odborných školách 

a na vysokých školách. Toto vzdelávanie je orientované predovšetkým na rozvoj kreativity, 

pričom však toto vzdelávanie len pomaly začína orientovaťaj na digitálne zručnosti. Bližšie 

zobrazuje pokrytie programami naprieč regiónmi a jednotlivými segmentmi tabuľka č.5. 

Tabuľka č. 5 Formálne vzdelávanie - Regionálne pokrytie naprieč segmentmi KKP 
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Zdroj: Vlastné spracovanie  

Zároveň sa odborná príprava realizuje systémom neformálneho vzdelávania s dôrazom na 

rozvoj obchodných zručností a zručnosti špecifických pre daný segment. Rozvoj ľudských 

zdrojov v kultúrnom a kreatívnom priemysle je jednou z priorít definovaných v rámci 

Stratégie rozvoja KP v Slovenskej republike na roky 2014-2020. V jej súčasnom akčnom 

pláne sa vymedzujú špecifické úlohy zamerané na podporu podnikateľského vzdelávania a 

podnikania na základných a stredných školách, ako aj úlohy súvisiace s rozvojom schém 

inkubácie a akcelerácie na podporu KKP v Slovenskej republike, ktoré by sa mali realizovať 

od roku 2019 IROP PO3. V súčasnosti je v Slovenskej republike niekoľko podnikateľských 

centier, inkubátorov a laboratórií. Ako súčasť svojich služieb poskytujú špecializované služby  

v oblasti konzultácií, navrhovania podnikateľských plánov a krátkodobého vzdelávania 

(workshopy, semináre, konferencie ). Nižšie uvádzam príklady vybraných kľúčových 

subjektov a  nimi poskytovaných služieb: 

Národné podnikateľské centrum (NPC) Bratislava 

 Typológia poskytovaných služieb: organizovanie školení a informačných podujatí a 

poskytovanie individuálnych poradenských služieb 

 Zameranie na KKP: čiastočne 
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Audiovizuálny x x  x x        x  x  

Digitálny 

obsah/Multimédiá 

  x x x    x    x  x  

Design  

(vrátane módneho) 

x  x  x  x  x  x  x  x x 

Scénické umenia x x x x       x  x  x  

Remeslá x  x  x  x  x  x  x  x  

Hudba x x x x     x  x  x  x  

Vizuálne umenia x x  x    x        x 

Reklama x x   x  x x x  x  x  x  

Architektúra  x              x 

Literatúra/ 

Vydavateľstvá 

x          x  x  x  

Kultúrne dedičstvo x  x        x  x  x  
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FABLAB, Bratislava 

 Typológia poskytovaných služieb: workshopy zamerané na prácu s rôznymi typmi 

materiálov a technológií 

 Zameranie na KKP: čiastočne 

Creative Industry Košice 

 Typológia poskytovaných služieb: informácie, správy a zručnosti (soft skills), 

vzdelávací program pozostáva zo súboru workshopov, seminárov a prednášok, ktoré 

sú určené pre potreby ľudí pracujúcich v kreatívnom priemysle a kultúre 

 Zameranie na KKP: úplné 

ImpactHub, Bratislava 

 Typológia poskytovaných služieb: organizácia vzdelávacích a inšpiratívnych podujatí 

zameraných na jedinečné formáty zamerané na pomoc pri rozvíjaní celkového 

štartovacieho ekosystému a najmä v oblasti sociálneho podnikania na Slovensku 

 Zamerajte sa na CCI: čiastočne 

Connect, Bratislava 

 Typológia poskytovaných služieb: prednášky, kurzy, semináre a workshopy, sieťové 

podujatia 

 Zameranie na KKP: úplné 

Slovenská asociácia herných vývojárov, Bratislava ale pokrýva celé územie  

 Typológia poskytovaných služieb: podpora vzdelávacích aktivít, spolupráca so 

vzdelávacím projektom SkillDrill, spolupráca s Fakultou matematiky, fyziky a 

informatiky, Letná škola výmeny hier, tvorivé centrá a podpora zručností, 

prednášková činnosť, šírenie informácií v digitálnej podobe médiá 

 Zameranie na KKP: úplné 

Edufactory , Pixel Federation, Bratislava 

 Typológia poskytovaných služieb: gamifikácia, vzdelávanie, technológia 

 Zameranie na KKP: úplné 

6.3.2. Infraštruktúra – Podporné štruktúry  

Neodmysliteľnou podmienkou pre rozvoj KKP je vytvorenie infraštruktúry na podporu 

práce jednotlivých tvorcov. Čiastočne je táto potreba pokrytá aktivitami združení a 

mimovládnych organizácií. Vzhľadom na to, že stále nie je dostatočná infraštruktúra na 

systematické pokrytie potrieb KKP na Slovensku, táto potreba má byť pokrytá rozvojom 

infraštruktúry prostredníctvom operačného programu IROP PO3 v nadchádzajúcich rokoch.  
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Cez tento OP sa majú realizovať investície do budovania kreatívnych centier, ktoré majú byť 

partnerskými projektmi lokálnej a regionálnej samosprávy spolu s kľúčovými aktérmi zo 

sektora KKP v danom regióne Slovenska. Súčasné kľúčové centrá, ktoré poskytujú priestory 

na prenájmy, coworkigové priestory a vzdelávacie a mentogingové služby: 

 Nadácia Cvernovka, Bratislava 

Cieľom je zachovať a rozšíriť existujúci ekosystém umelcov, umelcov, inovátorov a 

vývojárov z Bratislavského kraja s cieľom vybudovať trvalo udržateľné, tvorivé, kultúrne a 

spoločenské centrum. Nadácia získala budovu na dlhodobý prenájom od regiólnájnej 

samosprávy.  

Zameranie na KKP: úplné 

 Tabačka Kulturfabrik & Kasárne Kulturpark , Košice 

Funguje ako platforma pre mladých tvorivých ľudí, ktorí chcú založiť malé podniky v regióne 

Košice. Mapuje a prezentuje súčasné miestne a medzinárodné inscenácie v oblasti hudby, 

tanca, divadla, výtvarného umenia, literatúry, filmu, dizajnu a architektúry. Ponúka priestor na 

tvorbu (vytvára a poskytuje štúdiové priestory, nahrávacie a testovacie zariadenia, realizuje 

rezidenčný program, stimuluje kreatívnu spoluprácu. Regionálna samospráva realizuje 

zvýhodné prenájmy aktérom KKP.  

Zameranie na KKP: úplné 

 A4 – Súčasný priestor pre kultúru, Bratislava 

A4 je multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre Bratislavy so zameraním 

na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v súčasných formách súčasného divadla, tanca, hudby, 

filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. Projekt A4, priestor súčasnej 

kultúry, je výsledkom niekoľkých rokov úsilia viacerých občianskych kultúrnych organizácií 

o vytvorenie centra propagácie a prezentácie súčasných umeleckých výkonov v oblasti 

umeleckých diel a nových médií na podporu živého a inovatívneho umeleckého vytvorenia. 

Zameranie na KKP: úplné 

 The Spot, Bratislava 

Ponúka všetky typy rôznych služieb od nájomných a coworking priestorov až po workshopy a 

konzultácie. Ide o súkromné centrum.  

Zameranie na KKP: čiastočne 
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 Connect Coworking, Bratislava 

Ponúka všetky typy rôznych služieb od nájomných a coworking priestorov až po workshopy a 

konzultácie. Ide o privátne centrum, ale prenájom je zprostedkovane od mesta Bratislava.  

Zameranie na KKP: čiastočne 

 BrainHouse, Bratislava 

BrainHouse ponúka mix coworking priestoru, služby akcelerátoru a  networking. Ide 

o súkromnú iniciatívu.  

Zameranie na KKP: čiastočne 

 Ponkworking, Nitra 

Ponúka všetky typy rôznych služieb od nájomných a coworking priestorov až po workshopy a 

konzultácie. Ide o súkromnú iniciatívu.  

Zameranie na KKP: úplné 

 Creative Industry Košice, n.o. 

Kreatívny priemysel Košice, n.o. pomáha ľuďom z kultúrneho a kreatívneho prostredia stať sa 

profesionálmi, otvárať medzinárodné trhy a vzdelávať ich. Organizácia sa tiež podieľa na 

tvorbe strategických kultúrnych dokumentov na národnej i medzinárodnej úrovni s cieľom 

vytvoriť ideálne podmienky pre rast a rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu na 

Slovensku. Poskytuje vzdelávanie pre talentovaných jednotlivcov a kultúrne inštitúcie a 

zvyšuje ich medzinárodný profil, napríklad poskytovaním programov mobilít a rezidenčných 

programov. Jeho úlohou je aj vytvorenie priaznivých podmienok pre spoluprácu so 

súkromným sektorom a jeho zapojenie do kultúrneho života mesta. Zároveň pomáha mestu a 

regiónu rozvíjať politiky a trvalo udržateľný regionálny rozvoj prostredníctvom poradenstva a 

poradenstva v oblasti strategických dokumentov. Ide o iniciatívu mestskej samosprávy.  

Zameranie na KKP: úplné 

 Anténa – Sieť nezávislých kultúrnych centier 

Antena je sieť kultúrnych centier a organizácií, ktorá pôsobí v oblasti nezriaďovaného umenia 

a kultúry Slovenska. Ich zámerom je zastupovanie nezávislých kultúrnych centier  

v komunikácii s orgánmi štátnej správy a samospráv, zlepšenie ich postavenia v systéme 

kultúrnej politiky a pomoc pri vytváraní profesionálnych podmienok pre ich fungovanie.  
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Zameranie na KKP: úplné 

6.3.3. Podnikanie 

V 2015 vláda Slovenskej republiky schválila Koncepciu podpory a rozvoja ekosystému 

Startupov v Slovenskej republike, kde je podpora inkubátorov považovaná za zdroj 

inovatívnych riešení s výrazným rastovým potenciálom. Myšlienkou tejto koncepcie je 

podporiť začínajúci ekosystém v Slovenskej republike vytvorením podnikateľského prostredia 

a systému štátnej podpory, ktorý by mohol aktivovať slovenské subjekty a jednotlivcov s 

jedinečnými nápadmi, prilákať zahraničné subjekty s inovatívnymi nápadmi a investovať do 

začínajúcich podnikov viac atraktívne.  

V roku 2016 schválila vláda SR Koncepciu rozvoja inkubátorov a poskytovania služieb 

inkubátorovej starostlivosti pre začínajúce podniky na Slovensku, ktorá rozlišuje inkubátory 

na podnikateľské,  technologické a podnikateľské centrá typu „one-stop-shop“. Tie posledné 

majú mať výhodu oproti predchádzajúcim v tom, že v sebe integrujú viaceré služby pre 

podnikteľov a sú tak z pohľadu času efektívnejšie. Je to najnovšia generácia inkubátorov, 

ktorá má za cieľ spoluprácu s univerzitami, technologickými parkami, výskumnými 

inštitúciami a regionálnou samosprávou. Tieto projekty však len začínajú a nevieme povedať 

aké úspešné naozaj budú.  

Prehľad vybraných kľúčových technologických a podnikateľských inkubárovov  

 InQb – Technologický inkubátor na STU Bratislava 

 Technologický inkubátor VTP Žilina 

 Inkubátor  Malacky 

 Eastcubator Košice  

 Binarium – centrum inovácií, technológií a startupov – súkromná iniciatíva 

 Start up centrum TUKE 

 LAUNCHER – súkromná iniciatíva  

Zmieňované inkubátory však predstavujú podporu, ktorá je dizajnovaná všeobecne pre 

malé a stredné podniky. Tento prístup však často nie je použiteľný pre špecifiká sektora KKP. 

Z tohto dôvodu sa javí ako perspektívne podporovať aj špecifické podporné programy na 

mieru ušité pre KKP. Tieto by mali byť financované  prostredníctvom programu IROP PO3, 

ktorý by sa mal implementovať od roku 2019.  
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6.3.4.Inovácie 

V tejto oblasti zohrávajú dôležitú úlohu univerzity, ktoré poskytujú vhodné prostredie 

pre experimenty, vývoj prototypov, či pilotných projektov, najmä prostredníctvom 

výskumných a akademických činností, ktoré vykonávajú aj popri svojom hlavnom zameraní. 

Dôležitými súčasťami podpory inovácií v KKP sú aj laboratóriá tzv. laby, ktoré boli 

vytvorené najmä na univerzitách vďaka financovaniu z EŠIF. 

Prehľad vybraných „labov“ a ďalších významných inštitúcií v tejto oblasti v Slovenskej 

republike: 

 FABLAB (Centrum vedecko-technických informácií SR) - podporuje tvorivosť a 

kreativitu, nové technologické a inovačné procesy, predstavuje otvorenú platformu pre 

dizajnérov, umelcov, študentov, podnikateľov, vývojárov a širokú verejnosť. Ponúka 

priestor pre prácu s najmodernejšími výrobnými technológiami výroby 21. storočia. 

 Centrum umenia a vedy (Vysoká škola múzických umení) - zameriava sa na 

iniciovanie, koordináciu a realizáciu umelecko-výskumných projektov na pôde 

Vysokej školy múzických umení  

 MediaLab (Vysoká škola výtvarných umení)  - špecializovaný priestor v rámci 

Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. Vytvára technologické, teoretické 

a ľudské zázemie pre štúdium dôležitých fenoménov ako čas, interaktivita, 

multimediálnosť vo (vizuálnej) komunikácii 

 LAD (Vysoká škola výtvarných umení) - laboratórium poskytuje priestor na 

experimentálnu stránku grafického dizajnu ako je hľadanie nových nástrojov a 

postupov a využívaní rôznych materiálov pri vytváraní obrazu a objektu digitálnym a 

analógovým spôsobom 

 TypoLab (Vysoká škola výtvarných umení) - špecializované pracovisko Typolab je 

priestorom pre rozvíjanie individuálnych autorských projektov z oblasti knižného 

dizajnu a textových médií 

 Centrum kompetencie pre výskum skla VILA (Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne) 

 Univerzitný vedecký park (Slovenská technická univerzita v Bratislave) 

o Výskumné centrum pre užívateľské skúsenosti (user experience) a interakcie 

uxi@fiit 

o Výskumné centrum počítačových technológií 
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Kompetenčné centrá predstavujú taktiež jednu z platforiem pre rozvoj inovácií v 

Slovenskej republike. Sú nástrojom na podporu kolaboratívneho aplikovaného výskumu, kde 

nositeľom centra sú akademické inštitúcie a medzi partnermi sú priemyselné podniky. 

Koncepcia kompetenčného centra sa skladá z nasledujúcich čiastkových cieľov: 

 podporiť a zlepšiť dlhodobú strategickú spoluprácu medzi akademickými inštitúciami 

a priemyslom 

 stimulovať konkurencieschopnosť a aplikovaný priemyselný výskum, 

 zefektívniť výmenu poznatkov a šírenie nových technológií, 

 vytvoriť dostatočné množstvo excelentných vedeckých výstupov, 

 zavádzať osvedčené efektívne postupy v oblasti riadenia výskumu a vzdelávania. 

Vytvorenie kompetenčných centier v Slovenskej republike bolo podporené prostredníctvom  

operačného programu Veda a výskum v programovom období 2007 – 2013 a vznikli ako 

súčasť nasledovných inštitúcií: 

 Elektrotechnický ústav SAV - Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé 

technológie a energetiku 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Kompetenčné centrum inteligentných 

technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb 

 Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV - Kompetenčné centrum pre priemyselný 

výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov 

 Technická univerzita v Košiciach - Kompetenčné centrum znalostných technológií pre 

inovácie produkčných systémov v priemysle  a službách 

Ostatné inštitúcie podporujúce inovácie (vrátane KKP) predstavujú tzv. Podnikateľské 

inovačné centrá (tzv. Business and innovation centers „BIC“). Podnikateľské a inovačné 

centrá  sú inštitúcie podpory inovácií a podnikania a sú výsledkom snaženia Európskej 

komisie, súkromného a verejného sektora o podporu ekonomického rozvoja a  inovačného 

potenciálu v európskom regióne. Iniciatíva budovania podnikateľských a inovačných centier 

má už viac ako 30 rokov a hlavným cieľom týchto centier je podporovať inovatívne 

podnikanie, prostredníctvom poskytovania služieb začínajúcim podnikom (start up, spin off). 

Podnikateľské a inovačné centrá sa združujú v EBN, ktoré zastrešuje tieto centrá v EÚ. 

Inovačné a podnikateľské centrá ponúkajú služby spojené s inovačným procesom v 

podnikoch. Sú to služby ako poradenstvo (napr. pri získavaní finančných zdrojov, účasť v 
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programoch EÚ), financovanie a finančné poradenstvo, transfer technológií, nadväzovanie 

spolupráce s univerzitami a vedeckými pracoviskami, podnikateľská inkubácia. Na Slovensku 

pôsobia BIC Banská Bystrica, BIC Bratislava, BIC Prievidza, BIC Spišská Nová Ves a BIC 

Košice.  

Zároveň BIC Bratislava v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s 

Centrom vedecko-technických informácií SR založili tzv.  Inovačné fórum Slovensko, čo je 

otvorená platforma, združujúca inovačných expertov z celého Slovenska. Zameriava sa na 

výmenu skúseností z výskumu a vývoja podpory a riadenia inovácií, transferu technológií a 

ich uplatňovanie v inovačnom podnikaní.  

 Dôležitým orgánom v oblasti verejnej podpory inovácií prostredníctvom KKP je aj 

organizácia Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá v súčasnom 

programovom období 2014 – 2020 prináša podporu formou národného projektu, ktorého 

cieľom je vytvoriť podmienky pre tvorbu nových inovatívnych riešení (produktov a služieb) 

podnikateľských subjektov (nové obchodné modely, podpora partnerstva a sieťovania, vznik 

online platforiem, zakladanie klastrov) pôsobiacich v kreatívnom priemysle a stimulovanie 

inovačného procesu prostredníctvom  vzájomnej spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho 

priemyslu za účelom zlepšenia ich inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti na 

domácich a medzinárodných trhoch. 

6.3.5. Rast 

V oblasti rastu existujú v súčasnosti primárne dve inštitúcie, ktoré sa  zameravanjú na 

akceleračné programy pre subjekty KKP. Je to Národné podnikateľské centrum (NPC) a 

Creative Industry Košice.  

Národný projekt Národné podnikateľské centrum (ďalej len ako „NPC) realizovaný 

Slovak Business Agency ponúka komplexnú podporu malým a stredným podnikom (ďalej len 

ako „MSP“) a záujemcom o začatie podnikania. Hlavným cieľom Národného 

podnikateľského centra (NPC) je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-

shop“, poskytujúceho široké portfólio informácií a doplnkových služieb najmä pre malých a 

stredných podnikateľov. Projekt pozostáva zo štyroch programov. NPC ponúka nasledovné 

programy zamerané na akceleračnú fázu:  
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Akceleračný program - program je určený pre fyzické osoby - nepodnikateľov, ktorí 

zastupujú širokú verejnosť. Zameriava sa na budovanie záujmu o podnikanie, zvyšovanie 

motivácie na vytváranie nových podnikateľských nápadov a rozvoj základných 

podnikateľských zručností. Akceleračný program ponúka: odborné poradenstvo, školenia a 

aktivity zamerané na rozvoj podnikateľského potenciálu s cieľom riešiť potreby záujemcov o 

podnikanie; zvyšovanie povedomia o podnikaní ako kariérnej alternatívy; prezentácia 

príkladov dobrej praxe. 

Stážový program - tento program ponúka MSP a záujemcom o podnikanie získať nové 

poznatky a  skúsenosti od domácich i zahraničných odborníkov z rôznych oblastí, kontakty zo 

zahraničných inštitúcií, univerzít, alebo odborných organizácií najmä na podporu podnikania. 

Program je navrhnutý tak, aby pomohol inovatívnym spoločnostiam a podnikateľom získať 

skúsenosti s podnikaním na dobre rozvinutých zahraničných trhoch prostredníctvom 

poradenských služieb od zahraničných odborníkov a mentorov. 

Rastový  program -  program ponúka podporu malým a stredným podnikom s potenciálom 

rastu, inovácie, zvyšovania ich podielu na trhu, rozširovania sa za slovenský trh alebo 

posilnenia ich konkurencieschopnosti, uzatváranie obchodných partnerstiev a prenikania na 

zahraničné trhy. 

Escalator – Creative Industry Košice - projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondom 

na podporu umenia (Ministerstvo kultúry SR). Eskalátor je efektívny a intenzívny program na 

vzdelávanie a rozvoj kreativity, talentu a profesionality ľudí pracujúcich v kreatívnom 

priemysle. Konkrétne je tento program určený pre umeleckých jednotlivcov, skupiny, ale aj 

pre kultúrne a kreatívne organizácie Účastníci programu Escalator začínajú pracovať sami na 

sebe a spoznajú svoje potreby prostredníctvom dôkladných hĺbkových rozhovorov so 

zahraničnými mentormi. Podľa nich sú identifikované kľúčové potreby a ciele projektu alebo 

organizácie, vytvorí sa “na mieru šitý” tréning a podpora prostredníctvom školení, seminárov, 

koučingu, mentoringu, biznis a strategického plánovania, výskumu a vývoja, študijných 

pobytov alebo pilotnej realizácie. Program prebieha už tretí rok s hlavným cieľom pomôcť 

profesionálom dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými kultúrnymi 

inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje okolie. 

Internacionalizácia je proces prostredníctvom, ktorého sa presadzujú podniky z domáceho 

trhu na trhy zahraničné. Internacionalizácia podnikov  môže byť realizovaná rôznymi 

formami, nielen výlučne prostredníctvom exportu/exportných stratégií a to obzvlášť v oblasti 
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kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Vývoz ako tradičný spôsob pre internacionalizáciu, je 

stále veľmi dôležitý avšak ďalšie formy internacionalizácie ako napríklad priame zahraničné 

investície (relokácia alebo outsourcing), technologické transfery, participácia v 

medzinárodných hodnotových reťazcoch, spolupráca MSP, mobility a gaining ground 

zohrávajú kľúčovú úlohu v budovaní  väčšej konkurenčnej výhody. 

Kľúčovým  subjektom  v podpore zahraničnoobchodnej činnosti je Ministerstvo 

hospodárstva SR. Na úrovni ústredných štátnych orgánov sa  ďalšími formami podpory 

podnikania a zahraničnoobchodnej činnosti Slovensku zahraničnoobchodnej činnosti 

zaoberajú aj ďalšie inštitúcie podporujúce export  a MSP na Slovensku: 

 Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR) 

 Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)  

 Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) 

 Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) 

 Slovak Business Agency (SBA)  

 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 

 Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)  

 Slovenská agentúra na podporu investícií a obchodu (SARIO) 

Odbor zahraničného obchodu agentúry SARIO zabezpečuje komplex informačných, 

poradenských, asistenčných a vzdelávacích služieb pre slovenských exportérov a 

zahraničných záujemcov o slovenskú produkciu a výrobnú kooperáciu. Podporuje malé a 

stredné podnikanie s dôrazom na zvýšenie schopnosti exportných a investičných aktivít 

slovenských podnikateľov do zahraničia.  

 Exportná akadémia SARIO 

Cieľom Exportnej akadémie je zvýšiť znalostnú a praktickú úroveň v oblasti zahraničného 

obchodu slovenských malých a stredných podnikov a tým podporiť ich možnú expanziu na 

nové ako aj zahraničné (často rizikovejšie) trhy. Semináre venované  oblasti  exportu sa 

zameriavajú na "tvrdé zručnosti" tzv. „hard skills“, ktorými sú techniky a operácie v 

zahraničnom obchode, ako aj "mäkké zručnosti" tzv. „soft skills“ ako napríklad zručnosti pri 

rokovaniach so zahraničným partnerom, komunikáciu, prezentáciu a kultúrne rozdiely a 

zvyky v záujmových územiach. Neoddeliteľnou súčasťou akadémie je poradenstvo založené 

na spoločných informáciách, praktických tréningoch a úspešných príkladoch z praxe. 
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Ďalšie formy štátnej podpory v oblasti exportu:  

 Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014—

2020 

 Možnosti podpory MSP z fondov EÚ (Operačný program Výskum a inovácie, PO3 

Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie, ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1: Podpora 

internacionalizácie MSP a vytváranie nových obchodných modelov) 

Príklady aktivít: 

 účasť slovenských podnikov na prezentačných podujatiach; 

 prezentácia MSP a investičného potenciálu na zahraničných trhoch; 

 propagácia MSP v prioritných odvetviach na zahraničných trhoch; 

 organizácia medzinárodných veľtrhov a výstav s globálnym dosahom za účelom 

propagácie MSP; 

 vytváranie centier na podporu MSP na rýchlorastúcich trhoch; 

 tvorba alternatívnych obchodných a podporných platforiem;  

 zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ 

 Program Horizont 2020 - osobitný nástroj Horizontu 2020 pre MSP 

Katalóg základných služieb MZVaEZ SR a ZÚ SR v oblasti ekonomickej diplomacie pre 

podnikateľskú verejnosť: 

 podpora obchodu a poradenský servis,  

 obchodné príležitosti/tendre;  

 informácie o trhu, tlačový servis 

Agentúra SARIO má na starosti portál export.slovensko.sk , ktorý poskytuje komplexné 

informácie o štátnej podpore exportu na Slovensku. Cieľom portálu je uľahčiť potenciálnym a 

existujúcim exportérom orientáciu v možnostiach podpory exportu zo strany štátnych 

inštitúcií, priniesť prierezové informácie teritoriálneho a sektorového charakteru a byť 

kontaktným miestom pre vyhľadávanie exportných informácií zo strany slovenských 

subjektov. 

Sektor KKP však tieto služby využíva minimálne a je potrebné analyzovať prečo je tomu 

tak. Pre zabezpečenie rastu je internacionalizácia veľmi dôležitá, najmä preto, že slovenský 

trh je malý a zároveň výroba a spotreba produktov KKP je naviazaná na globálny trh.  
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6.3.6. Financovanie 

Verejné dotácie a grantové schémy na podporu kultúry a KKP možno identifikovať na 

každej administratívnej úrovni. Ich zameranie a celková výška poskytovanej podpory sa v 

jednotlivých regiónoch líšia.  

Najvýznamnejší zdroj financovania kultúrneho a kreatívneho priemyslu v súčasnom 

programovom období 2014 – 2020 predstavujú  Európske štrukturálne a investičné fondy 

(dalej „EŠIF“). Konceptuálne sa podpora vzťahuje k sektoru KKP v zmysle chápania 

kreatívnych činností ako motora inovácií. Tabuľka č. 4 zobrazuje príslušnosť podporných 

nástrojov vzťahujúcich sa k sektoru kultúrnych a kreatívnych odvetví financovaných 

z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EŠIF k jednotlivým rezortom  .  

Tabuľka č. 4 Prehľad aktuálnych operačných programov v oblasti KKP 

 

Ústredný orgán Podporný 

nástroj 

Cieľ Strategický 

dokument 

Ministerstvo 

kultúry 

SR 

Integrovaný 

regionálny 

OP  

Prioritná os 3 

Podpora vzniku 

netechnologických inovácií 

v KKP podnikoch 

Budovanie hard a soft 

infraštruktúry v regiónoch  

Podpora sieťovania 

Prístup k finančným nástrojom 

Regionálne 

integrované 

územné stratégie 

(RIUS) 

Ministerstvo 

hospodárstva 

SR 

OP Výskum 

& inovácie 

Podpora nových biznis modelov 

Podpora inovácií 

Podpora rastu 

Podpora internacionalizácie 

Regionálna 

inovačná 

stratégia (RIS3) 

Ministerstvo 

školstva SR 

OP Výskum 

& inovácie 

Podpora výskumu & inovácií 

(medzisektorové inovácie, 

prototypovanie) 

Regionálna 

inovačná 

stratégia (RIS3) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ďalším významným zdrojom financovania je štátny rozpočet. MK SR za poslednú 

dekádu významne reformovalo fungovanie verejných dotácií v zmysle ich autonómneho 



94 

 

fungovania. V roku 2009 vznikol Audiovizuálny fond, prvý svojho druhu, na princípe 

predĺženej ruky štátu (arms´lentgh principle). Tento podporuje tvorbu ale aj priemyselnú časť 

hodnotového reťazca tohto sektora. V roku 2015 vzniká na rovnakom princípe aj Fond na 

podporu umenia, ktorý zastrešuje ostané segmenty kultúry a KKP. V roku 2017 analogicky 

vzniká tretí fond, ktorý sa orientuje na národnostné menšiny – Fond na podporu kultúry 

národnostných menšín. Okrem týchto fondov zastrešuje MK SR aj agendu verejných dotácií 

v oblasti ochrany kultúrneho dedičtva a podporu kultúry znevýhodnených skupín.    

Existuje však rozsiahla podpora tzv. malých a stredných podnikov, čo je širší rámec 

nezohľadňujúci špecifiká jednotlivých sektorov, ale ponúka podporu univerzálnym 

spôsobomn nevynímajúc tak ani KKP. Táto je čiastočne financovaná z EŠIF a tiež zo štátneho 

rozpočtu.  Ide najmä o prístup k finančným nástrojom ako mikropôžičkový program, fondy 

rizikového kapitálu, ale aj rôzne poradenské programy, či súťaže a informačné služby. Mnohé 

z týchto služieb poskytuje Ministerstvo hospodárstva SR priamo (inovačné vouchre, ceny 

v oblasti inovácií), alebo prostredníctvom svojich podriadených organizácií ako Slovenská 

energetická a inovačná agentúra, (SEIA – kreatívne vouchre, poradenstvo), Slovak Business 

Agency (SBA – poradenské programy, čiastočne interancionalizácia), či Slovenská agentúra 

pre rozvoj investícií a obchodu ( SARIO - internacionalizácia).  

Súkromné zdroje financovania predstavujú individuálne alebo firemné dary, ako aj 

finančné prostriedky z domácich a zahraničných nadácií. Finančné príspevky je možné získať 

aj od súkromných spoločností. Pokiaľ ide o súkromný sektor, darčeky a reklamné zmluvy sú 

najbežnejšími formami súkromného financovania. Problémom financovania zo súkromného 

sektora je problematické legislatívne usporiadanie sponzorstva. Darovanie v súčasnosti 

neumožňuje darcovi znížiť svoj daňový základ o náklady spojené s hodnotou daru a nekladie 

príjemcovi povinnosť zdaniť prijatú sumu. Spoločnosti používajú rôzne kritériá výberu 

projektov a to prostredníctvom priameho výberu alebo prostredníctvom výberu na základe 

podrobných kritérií stanovených grantovým systémom väčšiny podnikových nadácií. V 

prípade súkromných spoločností je darovanie dôležitým prvkom ich komunikačnej stratégie a 

súčasťou ich "firemnej identity" ako aj účinný spôsob zvýšenia hodnoty ich značky.  

V Slovenskej republike sú nadácie a súkromné spoločnosti poskytujúce súkromné 

financovanie zamerané na mnohé oblasti. Pokiaľ ide o podporu kultúry, privátne financovanie 

sa zameriava hlavne na podporu segmentov kultúrneho jadra (vo všeobecnosti najmä na 

ochranu kultúrneho dedičstva a podporu výtvarného umenia). V poslednej dobe sa začala 

sústrediť väčšia pozornosť na oblasť kreatívneho priemyslu (hlavne dizajn) a start-upov, 
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a tým sa podpora súkromného sektora (väčšinou z bánk alebo veľkých spoločností ako napr. 

Orange) začala zameriavať aj na túto progresívnu oblasť. 

Ďalšou formou súkromného financovania, ktoré nie je špecificky zamerané na KKP, 

ale na podporu perspektívneho podnikania vo všeobecnosti, sú súkromné kapitálové fondy a 

rizikové fondy. V Slovenskej republike boli identifikované ako príklad nasledovné: Enterprise 

Investors, Credo Ventures, Monogram Ventures, Pioneers Ventures, Benson Oak Capital, 3TS 

Capital Partners, Arca Capital Slovakia a Limerock Fund Manager. Tieto organizácie sa 

zameriavajú na podporu potenciálnych začínajúcich podnikov, ale aj na podniky, ktoré majú 

vysoký rastový potenciál, a preto majú šancu osloviť veľké množstvo zákazníkov na 

globálnom trhu. 

Na Slovensku je crowdfunding jednou z novovznikajúcich alternatívnych foriem 

financovania, ktoré pomaly začínajú mať svoje vlastné slovenské internetové platformy. 

Crowdfunding kampane pracujú na princípe zhromažďovania menších individuálnych 

príspevkov od veľkého počtu ľudí, väčšinou prostredníctvom internetu. Projekty sú zvyčajne 

zamerané na financovanie relatívne menších projektov, existujú však aj výnimky. Platformy 

nie sú špecificky zamerané na konkrétne sektory. V poslednej dobe subjekty KKP začali 

používať tieto platformy častejšie nielen na získavanie peňazí, ale aj na zvýšenie povedomia o 

svojej podnikateľskej činnosti. 

Internetové platformy crowdfundingu sú stále relatívne novým pojmom. Na Slovensku sa 

začali vytvárať až po roku 2013. Platformy českého internetového crowdfundingu boli a stále 

sú veľmi populárne pri hľadaní ďalších finančných prostriedkov pre slovenské subjekty 

pôsobiace  v oblasti KKP. Na Slovensku sú najznámejšie nasledovné platformy pre 

crowdfunding: 

 Crowdberry - ponúka vysokú diverzifikáciu investičných projektov pre technológicky 

aj netechnologicky orientované projekty. Táto platformy je vhodnejšia pre projekty s 

vysokou pridanou hodnotou v neskorších štádiách ich životného cyklu. Crowdberry 

okrem toho ponúka možnosť výberu medzi aktívnym investorom, ktorý môže 

poskytnúť aj svoje skúsenosti a znalosti, alebo pasívny investor, ktorý poskytuje 

finančnú podporu. Táto platforma je jedinou slovenskou platformou zameranou na 

financovanie len väčších projektov, pretože minimálna požadovaná suma investície je 

100 000 € a maximálna výška investície je 5 000 000 €. 

 StartLab vznikol ako non-profit  crowdfundingu. Je určený pre každého, kto má dobrý 

nápad. StartLab ponúka oba modely financovania: " All or Nothing " a " Keep it All ". 
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Zaujímavosťou tejto platformy je ich možná služba "matching", ktorá spája projekt s 

väčším sponzorom. Na základe vzájomnej dohody sa väčší sponzor zaväzuje prispieť 

polovicou cieľovej sumy zdvojnásobením každého daru do projektu až do dosiahnutia 

finančného cieľa. Minimálny cieľ kampane je 500 EUR. 

 Conda začala ako verzia rakúskej platformy a dnes je kľúčovým hráčom v 

celoeurópskom crowdfundingovom biznise s pobočkami v Nemecku, Švajčiarsku, 

Slovinsku, na Slovensku, v Poľsku a v Lichtenštajnsku. Conda má za cieľ spájať 

investorov a spoločnosti hľadajúce financovanie. Minimálna investícia je 100 €. 

 

Tabuľka č. 5 Slovenské crowdfundingové platformy 

 

 Marmeláda Crowdberry StartLab Conda 

Vznik 2015 2015  - 2013 

Model 

crowdfundingu 
odmena investovanie dary investovanie 

Model 

financovania 
All or Nothing All or Nothing 

All or Nothing / 

Keep it All 
All or Nothing 

Úspešnosť 

projektov 
27% - 62% 85% 

Poplatky 8% + 2,6% 8% 5% - 

Dĺžka kampane - 30 – 60 dní 30 – 90 dní - 

 

 

Zdroj: www.podnikajte.sk 
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Záver 

 

Vývoj jednotlivých koncepcií kreatívnej ekonomiky a najmä jej jadra, ukazuje aj na to, 

že ich pôvodné čisto inštrumentálne ekonomické ciele v zmysle merania podielu kultúrnej a 

kreatívnej produkcie na HDP či zamestnanosti sa nepotvrdili ako správne smerovanie 

verejných politík v tejto oblasti. Príliš úzka konceptualizácia viedla k akejsi ostrakizácii 

kultúrneho a sociálneho kapitálu , pričom sa pre kultúrnu a kreatívnu produkciu, v kontexte  

procesov pomenovaných ako Kultúra 3.0,  javí podstatné práve posilňovanie komunít. 

Komunity (communities of practice) sú budúcimi producentmi a zároveň spotrebiteľmi 

kultúrnej a kreatívnej produkcie. Posilňovanie ich kompetencií, zručností a prístupu k 

technológiám v systéme ekológie obsahu (ecology of content) sa javí ako nevyhnutné 

smerovanie kultúrnej ale aj priemyselnej kultúrnej politiky.  

Toto posilňovanie kompetencií a zručností je tiež dôležité v kontexte umožnenia 

spillover efektov, alebo medzisektorových inovácií, ktoré sú v súčasnosti silno naviazané na 

digitálne prostredie a participatívne formy produkcie. Zároveň rola nových 

sprostredkovateľov (intermediaries), ako agentov medzi kreatívnymi podnikmi a širšou 

ekonomikou, ale aj v prostredí fyzických, či virtuálnch klastrov bude rásť.  

Zvyšovanie povedomia o možnotiach kultúrnych a kreatívnych odvetví v prostredí 

vedomostnej ekonomiky, ale aj širšie vedomostnej spoločnosti, sa javí ako nevyhnutné. 

Umožnenie spillover efektov kreatívnych činností  pri riešení spoločenských výziev ako 

udržateľnosť, otázky psychického zdravia, kvality života, sociálnej súdržnosti, či lokálnej 

identity si vyžaduje znalosť možností netechnologických inovácií a mechanizmov ich vzniku.     

Tvorba hodnoty a hodnôt nielen ako ekonomický mechanizmus, ale aj ako 

spoločenský a kognitívny sa javí ako dôležtitá koncepcia najmä v kontexte nového 

fungovania trhov.  

Prípadová štúdia zo Slovenska ukazuje, že tu môžeme nájsť príklady väčšiny 

uvádzaných koncepcií od urbánnej regenerácie pomocou kultúry orientovanej na turizmus, 

ktorá bola aplikovaná formou projektu Európskeho mesta kultúry Košice2013 až po 

koncepcie inovácií. Projekt ECoC Košice 2013 bol zdá sa úspešným spúšťačom zmeny 

paradigmy vnímania kultúry ako legitímneho makrosektora na lokálnej úrovni, keďže 

samospráva udržuje kontinuitu tejto verejnej politiky prostredníctvom svojich inštitúcií a ich 

podporných aktivít, ale aj  stratégií rozvoja mesta  a regiónu. 
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Koncepcie inovácií majú tiež dobrú odozvu a aplikujú sa najmä prostredníctvom 

Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Postupne sa profesionalizuje agenda 

verejných politík v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu na úrovni príslušných 

ústredných orgánov, ale zatiaľ je vidieť, že nedochádza k inštitucionálnemu prepojeniu 

a koordinácii prác na tejto agende, čo môže byť do budúcnosti problematické. Tiež sa javí ako 

nedostatočné kreovanie verejných politík v oblasti inovácií, kde je vidieť absenciu 

pochopenia netechnologických inovácií a role kreatívcov pri ich tvorbe. Chýba 

hlbšia integrácia tejto problematiky do inovačných politík, čo je ako vyplýva z uvedených 

odporúčaní po roku 2020 rovnaká výzva ako na EU úrovni.  Zároveň spolupráca po 

vertikálnej osi funguje zatiaľ iba inštrumentálne vďaka potenciálnym investíciám 

financovaným z Európskych fondov. Širšia koordinácia a spolupráca na politikách pre oblasť 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu v zmysle viacúrovňovej spolupráce zatiaľ neexistuje.  

 

Pri mapovaní ekosystém podpory pre oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

môžeme povedať, že verejná podpora je významná najmä v časti prístupu k financovaniu. 

Nenávratné aj návratné formy sú alebo v blízkej budúcnosti budú k dispozícii pre podniky 

s komerčným potenciálom. Táto podpora je dôležitá, nakoľko získavanie financovania tejto 

produkcie vykazuje u bežných bankových inštitúcií či investičných fondov značné problémy 

a neochotu z dôvodu zložitého ohodnocovania kreatívnej produkcie (valuation).    

V oblasti rozvoja kompetencií a zručností vidíme tradične dostatočné pokrytie 

a kvalitu v oblasti kreatívnych zručností, ale zabezpečenie vzdelávania v oblasti digitálnych 

a podnikateľských zručností je nedostatočné, z tohto dôvodu je orientácia verejných politík 

a nástrojov na túto oblasť dôležitá . V súvislosti s podnikateľskými zručnosťami súvisia aj 

inkubačné programy, z ktorých aktuálne sú orientované najmä všeobecne na malé a stredné 

podniky a sektor kutúrnych a kreatívnch odvetví so svojimi špecifikami nieje dobre pokrytý. 

To isté platí aj pre akceleračné programy. V oblasti internacionalizácie nemôžeme zatiaľ 

vôbec hovoriť o existujúcej podpore nakoľko aktuálne politiky a nástroje vôbec nezohľadňujú 

potreby tohto sektora.  
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