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Úvod 

Kreatívny priemysel je špecifickým odvetvím ekonomiky, pre ktoré je charakteristické 

využívanie práv duševného vlastníctva. Jednotlivé odvetvia kreatívneho priemyslu vytvárajú 

prirodzené prostredie pre inovácie, rozvoj a zhodnocovanie kreatívneho potenciálu 

jednotlivcov pôsobiacich v rámci podnikateľských subjektov a ich využívanie v praxi. 

Prepojenie výstupov ktoréhokoľvek odvetvia kreatívneho priemyslu s inými odvetviami 

ekonomiky prináša inovácie do výroby aj poskytovania služieb. Táto forma previazanosti 

prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ostatných odvetví ekonomiky.  

Vo všeobecnosti existujú rôzne prístupy k vymedzeniu kreatívneho priemyslu, ktoré 

sa  odlišujú spravidla v metodickom prístupe k tomu, aké odvetvia do kreatívneho priemyslu 

patria. Z pohľadu medzinárodného porovnania je práve vymedzenie metodiky obzvlášť 

zásadné. Pre potreby analýzy postavenia kreatívneho priemyslu na Slovensku je v dokumente 

použitá metodika členenia kreatívneho priemyslu (ďalej „KP“) podľa Ministerstva kultúry SR 

a metodika členenia odvetví kreatívneho priemyslu, ktorá vychádza z klasifikácie kreatívnych 

odvetví anglického Ministerstva pre digitalizáciu, kultúru, médiá a šport (Department 

of Culture, Media and Sports) z roku 2013.1   

 Pandémia COVID – 19 zasiahla v značnej miere aj odvetvia kreatívneho priemyslu. 

Vplyvom protipandemických vládnych opatrení bola činnosť podnikateľských subjektov 

pôsobiacich v odvetviach kreatívneho priemyslu obmedzená, v dôsledku čoho bola realizácia 

mnohých kreatívnych projektov odložená, prípadne zrušená. Viacerí podnikatelia v odvetviach 

KP boli s prichádzajúcou druhou vlnou pandémie nútení hľadať nové formy prístupu 

k zákazníkovi, napríklad v podobe online predstavení, výstav a prechodu do virtuálneho 

priestoru. Vzhľadom na presun veľkej časti aktivít podnikateľských subjektov pôsobiacich 

nielen v kreatívnom priemysle do online priestoru, však logicky stúpol dopyt po službách 

odvetví IT a počítačových služieb, ako aj reklamy a marketingu. Rozmer dopadov pandémie 

na kreatívny priemysel v SR súvisí tiež s načasovaním a adresnosťou podpory pre čo najširšie 

spektrum podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetví KP.  

Cieľom analýzy je identifikovať dopady pandémie COVID-19 a prijaté opatrenia 

na podporu MSP pôsobiacich v kreatívnom priemysle na Slovensku  v porovnaní 

s  vybranými krajinami EÚ. Pre naplnenie zámeru analýzy bolo potrebné vymedziť kreatívny 

priemysel a definovať, ktoré činnosti do neho spadajú. Vymedzením jednotlivých odvetví 

kreatívneho priemyslu sa v dokumente zaoberá prvá kapitola.  

Druhá kapitola je zameraná na analýzu postavenia podnikateľských subjektov v odvetví 

kreatívneho priemyslu so zreteľom na veľkostnú kategóriu podnikov MSP, vrátane hodnotenia 

významnosti podielu odvetvia na HDP, pridanej hodnote a zamestnanosti. Kapitola 

sa zameriava aj na komparáciu veľkosti odvetvia, ako aj postavenia podnikateľských subjektov 

v odvetví kreatívneho priemyslu vo vzťahu k vybraným krajinám EÚ. 

Vzhľadom na to, že väčšina aktivít, ktoré vykonávajú podnikateľské subjekty pôsobiace 

v oblasti kreatívneho priemyslu, patrí kvôli opatreniam medzi tie, ktoré museli byť čiastočne 

alebo úplne obmedzené, je posledná kapitola zameraná na kreatívny priemysel v spojitosti 

s pandémiou COVID-19. Kapitola sa zameriava na stav kreatívneho priemyslu v čase pandémie 

a v prehľadnej forme popisuje prijaté kompenzačné opatrenia na zmiernenie negatívnych 

ekonomických dôsledkov spojených s COVID-19, a to z pohľadu prijatých opatrení 

na Slovensku. Kapitola sa tiež zameriava na porovnanie opatrení prijatých vo vybraných 

krajinách EÚ.  

                                                 
1 BALOG, M. a kol. 2014. Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku.  Bratislava: Slovenská inovačná 

a energetická agentúra. ISBN  978-80-88823-56-8 (online verzia). Online. Dostupné na: https://www.siea.sk/wp-

content/uploads/files/inovacie/publikacie/publikacia_Moznosti_rozvoja_kreativneho_priemyslu_web_SIEA.pdf 

https://www.siea.sk/wp-content/uploads/files/inovacie/publikacie/publikacia_Moznosti_rozvoja_kreativneho_priemyslu_web_SIEA.pdf
https://www.siea.sk/wp-content/uploads/files/inovacie/publikacie/publikacia_Moznosti_rozvoja_kreativneho_priemyslu_web_SIEA.pdf
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1 Charakteristika kreatívneho priemyslu 

Ekonomický, ale aj spoločenský a sociálny rast je vo vyspelých ekonomikách sveta 

založený najmä na poznatkoch, skúsenostiach a schopnosti ich aplikácie v praxi. Znalosti 

vo zvýšenej miere využívajú vedomosti, zručnosti a najmä inovatívnosť a kreativitu (tvorivosť) 

pretavenú do inovácií. Kreatívny prístup sa začal uplatňovať nielen v inovačných aktivitách, 

ale aj vo výrobe, riadení a všetkých podnikových činnostiach naprieč všetkými odvetviami. 

Na prelome 20. a 21. storočia sa začína kreovať nový pojem kultúrny a kreatívny priemysel2, 

ktorý prepája nielen kultúru, ale aj kreativitu realizovanú vo všetkých odvetviach. Kultúrny 

a kreatívny priemysel v sebe zahŕňa kultúrnu a kreatívnu zložku, ako aj priemysel.  

Ministerstvo kultúry SR (ďalej „MK SR“) v roku 2011 vymedzilo základné definície 

v oblasti kreatívneho priemyslu na Slovensku nasledovne:  

Kultúrny priemysel je „priemysel, ktorý pridáva výsledkom duševnej tvorivej činnosti 

hospodársku hodnotu, zahŕňa najmä umenie a aktivity pamäťových inštitúcií“.3 

Kreatívny priemysel je „súhrn odvetví, ktoré sú postavené na využívaní výsledkov duševnej 

tvorivej činnosti z oblasti umenia, kultúry a ďalších odvetví; vytvára celý exploatačný reťazec, 

siahajúci od vytvárania podmienok pre tvorivú činnosť, cez výrobu až po reštauráciu (redizajn) 

jej výsledkov“.4  

Kreatívna ekonomika je „ekonomika, ktorá okrem tradičných (vyčerpateľných) zdrojov 

cielene využíva zdroj ľudskej kreativity, akceptuje inštitúty kreatívneho priemyslu, kreatívnej 

triedy, či kreatívnych miest, pričom neoddeliteľnou podmienkou jej rozvoja je sloboda“.5 

„Kreatívna ekonomika spája spolu myšlienky o kreatívnych odvetviach, kultúrnych odvetviach, 

kreatívnych mestách, klastroch a kreatívnej triede.“ 6  Vytvára prostredie pre fungovanie 

kreatívneho priemyslu. 

Kreatívny priemysel „označuje tie časti ekonomiky, ktoré vytvárajú ekonomickú hodnotu 

na základe individuálneho tvorivého vkladu či umeleckého nadania“.7 

Na to, že definovanie pojmu kreatívny priemysel (ďalej „KP“) je rôzne, upozorňuje aj 

samotné MK SR, ktoré uvádza, že: „Definičné rámce kreatívneho priemyslu sú rôznorodé, a to 

                                                 
2 Nejednoznačnosť vymedzenia kultúrneho a kreatívneho priemyslu spočíva v tom, že rôzne krajiny používajú 

na jeho označenie viaceré pojmy – Kultúrny a kreatívny priemysel napríklad na úrovni EÚ, Kreatívny priemysel 

v SR, Kulturní a kreatívní průmysly v ČR. Všetky pojmy sa chápu ako synonymá a označujú KP. Okrem toho 

odvetvia, ktoré sú zaradené do KP sú v každej krajine odlišné, aj keď na úrovni EÚ existuje základné vymedzenie 

odvetví patriacich do KP.  
3 MK SR. 2011. Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike. 

Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Vychodiska-strategie-rozvoja-

kreativneho-priemyslu-v-SR.pdf 
4  MK SR. 2014. Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike. Online. Dostupné na: 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/strategia.pdf 
5  MK SR. 2014. Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike. Online. Dostupné na: 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/strategia.pdf 
6 BALOG, M. a kol. 2014. Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku.  Bratislava: Slovenská inovačná 

a energetická agentúra. ISBN  978-80-88823-56-8 (online verzia). Online. Dostupné na: https://www.siea.sk/wp-

content/uploads/files/inovacie/publikacie/publikacia_Moznosti_rozvoja_kreativneho_priemyslu_web_SIEA.pdf 
7 MK SR. 2011. Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike. 

Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Vychodiska-strategie-rozvoja-

kreativneho-priemyslu-v-SR.pdf 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Vychodiska-strategie-rozvoja-kreativneho-priemyslu-v-SR.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Vychodiska-strategie-rozvoja-kreativneho-priemyslu-v-SR.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/strategia.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/strategia.pdf
https://www.siea.sk/wp-content/uploads/files/inovacie/publikacie/publikacia_Moznosti_rozvoja_kreativneho_priemyslu_web_SIEA.pdf
https://www.siea.sk/wp-content/uploads/files/inovacie/publikacie/publikacia_Moznosti_rozvoja_kreativneho_priemyslu_web_SIEA.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Vychodiska-strategie-rozvoja-kreativneho-priemyslu-v-SR.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Vychodiska-strategie-rozvoja-kreativneho-priemyslu-v-SR.pdf
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v závislosti od odvetvového vymedzenia, zvolenia kľúčového prvku, zvolenia metodiky či uhla 

pohľadu.“8 

Pre potreby analýzy vplyvu pandémie COVID – 19 na postavenie MSP pôsobiacich 

v kreatívnom priemysle na Slovensku, je potrebné vymedziť a definovať, ktoré činnosti 

do tohto odvetvia spadajú. Nasledujúca kapitola sa preto zameriava na vymedzenie 

jednotlivých odvetví kreatívneho priemyslu.  

1.1 Odvetvia kreatívneho priemyslu 

Kreatívny priemysel nepredstavuje jednoliaty celok odvetví, ktoré sú jeho súčasťou. 

Vo svete je rozšírených viacero prístupov, ktoré do centra KP stavajú inú zložku vymedzujúcu 

pojem kreatívny priemysel. Medzi najrozšírenejšie prístupy k členeniu KP do odvetví patria 

také, ktoré: 

1. Sú naviazané na práva duševného vlastníctva (rozlišujú 4 formy práv duševného 

vlastníctva - autorské práva, patenty, priemysel ochranných známok a dizajn). 

2. Sú vymedzené podľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Na rozdiel 

od predchádzajúceho členenia, vychádza WIPO z „tých odvetví, ktoré sú chránené 

cez intelektuálne vlastníctvo, najčastejšie cez autorské práva“. Takéto členenie vníma 

odvetvia kreatívneho priemyslu len z jednej formy - ochrany práv duševného 

vlastníctva. 

3. Sú vymedzené podľa Európskej únie, ktorá vychádza zo štúdie KEA, ktorá delí KP 

na kultúrny a kreatívny sektor. Súčasťou kreatívneho sektora je kultúra, ktorá je 

„kreatívnym vstupom do výroby nekultúrnych statkov“, ako je dizajn, architektúra 

a reklama. Definícii kultúry ako medzispotreby pri výrobe nových statkov zodpovedajú 

aj príbuzné oblasti (napr. vývoj softvéru, výroba hardvéru). KP je tak členený 

na primárny, kultúrny, kreatívny a pridružený priemysel. Do kreatívneho priemyslu 

patria architektúra, dizajn, činnosti spojené s nástrojmi marketingovej komunikácie 

a inzertná činnosť. 

4. Vychádzajú z konceptu koncentrických kruhov. Tento koncept je často využívaný 

a vychádza z konceptu D. Throsbyho. Jadro KP je tvorené originálnou tvorbou, na ktorú 

nadväzujú ďalšie oblasti KP.  

 

  

                                                 
8  MK SR. 2014. Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike. Online. Dostupné na: 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/strategia.pdf 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/strategia.pdf
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Obrázok 1: Kultúrny a kreatívny priemysel podľa D. Thorsbyho 

 
Zdroj: https://www.kreativnicesko.cz/o-konceptu-kko 

 

Slovensko vytvorilo prvú ucelenú stratégiu týkajúcu sa KP v roku 2011 „Východiská 

koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike“. Súčasťou 

štúdie bol aj náčrt vymedzenia jednotlivých odvetví KP na Slovensku, ktoré boli rozdelené 

do 4 základných okruhov. Do kultúrneho priemyslu boli zaradené:  

- kľúčové odvetvia umenia (výtvarné/vizuálne umenie, kultúrne dedičstvo, výkonní 

umelci);  

- kultúrny priemysel (film a video, TV a rozhlasové vysielanie, videohry, hudba, knihy 

a tlač).  

Kreatívny priemysel bol tvorený odvetviami dizajn, architektúra, reklama a súvisiacim 

priemyslom (výroba PC, MP3 prehrávačov, priemysel mobilných telefónov. V súčasnosti 

označované ako kreatívne odvetvia v digitálnom prostredí.).  

Jedným zo základných problémov, s ktorými sa kultúrny a kreatívny priemysel stretáva, je 

ich presné definovanie a vymedzenie odvetví, ktoré do jeho základných zložiek patria. Často 

nie je možné oddeliť kreatívny od kultúrneho priemyslu, keďže odvetvia sa navzájom 

prelínajú. Rovnako jednotlivé subjekty, ktoré sa venujú kultúrnemu či kreatívnemu priemyslu, 

používajú tieto pojmy ako synonymá a do kreatívneho priemyslu zahŕňajú rôzne odvetvia.  

MK SR v Stratégii z roku 2014 definuje KP ako „tie časti ekonomiky, ktoré vytvárajú 

ekonomickú hodnotu na základe individuálneho tvorivého vkladu či umeleckého nadania. Ide 

o sektor postavený na zhodnocovaní duševného vlastníctva, do ktorého možno zaradiť oblasti 

tvorivej činnosti ako architektúra, dizajn, film, hudba, tvorba počítačových hier či reklama, 

ale aj prezentačné aktivity pamäťových a fondových inštitúcií či výskumné aktivity podľa 

zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

a reštaurátorské práce.“9 Zároveň upozorňuje na to, že ide o súhrn odvetví, ktoré využívajú 

kultúrne, umelecké a iné odvetvia k tomu, aby sa ich vzájomným prepojením dosiahol 

                                                 
9  MK SR. 2014. Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike. Online. Dostupné na: 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/strategia.pdf 

https://www.kreativnicesko.cz/o-konceptu-kko
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/strategia.pdf
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očakávaný výsledok. Súčasťou kreatívneho priemyslu sa tak stáva aj kultúrny priemysel 

vychádzajúci z kultúrneho dedičstva. 

Na základe nejednoznačnosti vymedzenia odvetví, ktoré sú súčasťou KP, vychádzame 

v dátovej časti analýzy z dvoch základných dokumentov. Tieto dokumenty sú doplnené 

v teoretickej časti o informácie zo strategických dokumentov MK SR, ktoré na označenie 

odvetví kreatívneho priemyslu uvádza iné pojmy ako tie, ktoré sú uvedené v dokumente SIEA, 

ktorá vychádza z klasifikácie kreatívnych odvetví anglického Ministerstva pre digitalizáciu, 

kultúru, médiá a šport (Department of Culture, Media and Sports) z roku 2013.   

Na základe členenia podľa MK SR bol vytvorený Satelitný účet kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu, kde je získavaním údajov poverený INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 

SR. Prostredníctvom dostupných štatistických a ekonomických údajov z INFOSTATU, je 

možné v dátovej časti analyzovať význam kreatívneho priemyslu v SR z makroekonomického 

hľadiska (analýza podielu kreatívneho priemyslu na HDP, PH a zamestnanosti v SR). 

Analýza kvantitatívnych ukazovateľov (analýza početnosti, vznikov a zánikov 

podnikateľských subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle, veľkosti, sídla a tržieb) 

v dátovej časti, s ohľadom na dostupnosť štatistických údajov, však vychádza z členenia 

kreatívneho priemyslu podľa anglického Ministerstva pre digitalizáciu, kultúru, médiá a šport 

z roku 2013. Nasledujúca tabuľka uvádza členenie činností KP v rámci jednotlivých odvetví 

kreatívneho priemyslu podľa MK SR a  anglického Ministerstva pre digitalizáciu, kultúru, 

médiá a šport z roku 2013, ktoré sú východiskom pre spracovanie dostupných údajov v dátovej 

časti analýzy.   

Tabuľka 1: Vymedzenie odvetví KP podľa vybraných inštitúcií 
Ministerstvo kultúry SR Členenie podľa anglického Ministerstva pre 

digitalizáciu, kultúru, médiá a šport z roku 2013 

Kultúrne dedičstvo 

Knižnice, archívy, múzeá  

Historické pamiatky 

a turistické zaujímavosti 

Vydavateľský 

priemysel 

Tvorba, vydávanie 

a publikovanie kníh 

Vydavateľská 

činnosť 

Vydávanie kníh  

Tvorba, vydávanie 

a publikovanie periodickej 

a neperiodickej tlače 

Vydávanie adresárov 

a katalógov. Vydávanie novín, 

časopisov a periodík  

Nakladateľstvo v oblasti 

počítačových hier.  

Ostatné nakladateľstvo v 

oblasti softvéru  

Prekladateľské a tlmočnícke 

činnosti 

Vizuálne umenie 

a remeslá 

Maľba, sochárstvo 

Dizajn a módny 

dizajn 

Špecializované dizajnérske 

činnosti 

Fotografia 

a špecializovaný dizajn 

Remeslá  

Architektúra   Architektúra  Architektonické činnosti 

Interpretačné 

(scénické) umenie 

Divadelné, tanečné 

predstavenia 

Hudba, scénické a 

vizuálne umenie 

Scénické umenie. Podporné 

činnosti súvisiace so 

scénickým umením  

Hudobné predstavenia 

a prevádzka kultúrnych 

zariadení 

Príprava a zverejňovanie 

zvukových nahrávok 

Umelecké vzdelávanie 

Umelecká tvorba 

Prevádzka kultúrnych 

zariadení 



Vplyv pandémie COVID-19 na postavenie MSP v kreatívnom priemysle                                                                                    SBA 

12 

 

Audiovizuálne médiá 

Film, videá, hudba, TV, 

rádiá 
Film, TV, video, 

rádio a fotografia 

Výroba a distribúcia filmov, 

videozáznamov a televíznych 

programov. Podporné činnosti 

súvisiace s výrobou filmov, 

videozáznamov a televíznych 

programov  

Premietanie filmov  

Rozhlasové a televízne 

vysielanie  

Fotografické činnosti 

Softvérové produkty 

a počítačové hry 
IT, softvér a 

počítačové služby 

Počítačové programovanie  

Poradenstvo týkajúce sa 

počítačov 

Reklama   
Reklama 

a marketing 

Služby v oblasti styku a 

komunikácie s verejnosťou  

Reklamné agentúry  

Predaj vysielacieho času 

Umelecké 

vzdelávanie 

   

Podporné služby pre 

oblasti KP 

Len malou časťou svojej 

produkcie môžu byť 

zahrnuté do KP (činnosti 

maloobchodu, správy 

kultúry, ochrany 

autorských práv, 

kultúrnych a rekreačných 

združení). 

  

Zdroj: SBA na základe INFOSTAT - Inštitút Informatiky  a štatistiky. 2019. Zhrnutie výsledkov satelitného účtu 

kultúry a kreatívneho priemyslu SR (2012-2017) a BALOG, M. a kol. 2014. Možnosti rozvoja kreatívneho 

priemyslu na Slovensku.  Bratislava: Slovenská inovačná a energetická agentúra. 

Variabilita odvetví KP a rýchlosť zmeny v KP vystihuje aj skutočnosť, že do KP patrí 

odvetvie IT, výroba softvéru a počítačových hier, ale v štatistikách sa zatiaľ neobjavilo 

Kreatívne odvetvie digitálnom prostredí. Toto odvetvie prepája mediálne technológie 

(infraštruktúra – napríklad internet), s materiálnymi artefaktmi (smartfóny, tablety, počítače), 

sieťovými protokolmi (web, ICQ), konkrétnymi webovými službami (Google, Youtube, 

Facebook, Instagram, Twitter) a softwarovými aplikáciami (počítačové hry, mediálne 

prehrávače)10. 

   

  

                                                 
10 TICHÝ, P. 2018. Nové médiá a ich vplyv na formovanie životného štýlu mladej generácie. Online. Dostupné na: 

https://pavoltichy.blog.sme.sk/c/484559/nove-media-a-ich-vplyv-na-formovanie-zivotneho-stylu-mladej-

generacie.html  

https://pavoltichy.blog.sme.sk/c/484559/nove-media-a-ich-vplyv-na-formovanie-zivotneho-stylu-mladej-generacie.html
https://pavoltichy.blog.sme.sk/c/484559/nove-media-a-ich-vplyv-na-formovanie-zivotneho-stylu-mladej-generacie.html
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1.2 Podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku 

Kreatívny priemysel a jeho podpora na Slovensku nemá dlhú históriu a v súčasnosti stále 

neexistuje koncepčná a dlhodobá stratégia11 jeho smerovania a podpory. Opatrenia na podporu 

a rozvoj KP na Slovensku je možné nájsť v strategických dokumentoch, ako aj v Programovom 

vyhlásení vlády SR. V ňom Vláda SR uvádza, že KP je dôležitou zložkou ekonomiky a že sa, 

minimálne v horizonte rokov 2020 – 2024, „počíta s jeho podporou a s dlhodobo udržateľnými 

prirodzene vznikajúcimi kreatívnymi centrami, ktoré by sa mali stať platformami 

a sprostredkovateľmi podpory, rozvoja kultúry, kreativity, podnikania, inovácií a tvorby 

pracovných miest.“ 12  Vláda považuje KP za prierezové odvetvie, ktoré má vplyv na iné, 

nadväzujúce odvetvia ekonomiky a dokáže ich ovplyvniť. Vplyv KP na ekonomiku je tak 

potrebné vnímať v oveľa širšom kontexte a vláda SR „prijme preto opatrenia na jeho 

stimuláciu a predovšetkým vytvorí podmienky pre najefektívnejšie čerpanie zdrojov 

z európskych fondov určených pre túto oblasť.“13   

 

 
 

1.2.1 Realizované projekty na podporu KP na Slovensku  

V období od roku 2011 sa na Slovensku podarilo v oblasti KP zrealizovať viacero projektov 

na podporu kreatívneho priemyslu financovaných z prostriedkov EÚ, ako aj z domácich 

zdrojov.    

 

 

                                                 
11  Prijaté strategické dokumenty (2011, 2014), ktoré zahŕňali celú oblasť KP na Slovensku, boli doplnené 

čiastkovými plánmi a stratégiami zameranými na konkrétnu špecifickú oblasť KP. K nim patrí napríklad Stratégia 

rozvoja kreatívneho priemyslu v SR; Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí 

prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania; 

Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020; Stratégia nákupu slovacík múzejnej a galerijnej 

hodnoty; Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018; Akčný plán na roky 2018-2020 

k Stratégii ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022; Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 

2017-2022; Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín SR; Stratégia rozvoja 

kultúry na roky 2014-2020; Akčný plán realizácie Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2018 – 2020; Koncepcia 

starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky; Opatrenia v oblasti štátneho jazyka; Koncepcia udržateľného 

rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry). 
12  Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024. Online. Dostupné na: 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=494677  
13  Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024. Online. Dostupné na: 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=494677 
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Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku 

V programovom období 2014 – 2020 bol v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014 – 2020 vytvorený národný projekt s názvom Podpora rozvoja kreatívneho 

priemyslu na Slovensku. Jeho cieľom je pomoc rozvoju inovačných procesov prostredníctvom 

vzájomnej spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu a vytvorenie lepších podmienok 

pre tvorbu inovatívnych riešení subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle. Projekt 

zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá realizuje podporné 

aktivity, pripravuje materiály aj podujatia pre oprávnené subjekty (MSP a podniky/podnikatelia 

pôsobiaci v oblasti KP). Podpora je zameraná na vybrané odvetvia KP – architektúra, dizajn, 

reklama a marketing a IKT – počítačové programovanie, so zameraním na tvorbu nových 

obchodných modelov, sieťovanie mikro, malých a stredných podnikov pôsobiacich 

v kreatívnom priemysle, vytváranie kreatívnych sietí a klastrov, ale aj na stimuláciu inovačného 

procesu s využitím výstupov kreatívneho priemyslu (kreatívny voucher).14  

Kreatívny voucher je pre podnikateľov dostupný od roku 2018 a je určený tým MSP, ktoré 

ho môžu využívať na poskytnutie služieb kreatívneho priemyslu špeciálne pre daný podnik. 

Podniky môžu voucher použiť na nákup služieb a diel vo vybraných kreatívnych odvetviach. 

Prostredníctvom kreatívneho vouchera môže MSP žiadať o preplatenie maximálne 50 % 

finančných nákladov vynaložených v súvislosti s využívaním služieb, alebo s nákupom diel 

od realizátorov pôsobiacich v jednom z vyššie uvedených odvetví kreatívneho priemyslu. 

Na realizátorov služieb sa vzťahujú osobitné podmienky (minimálne ročné pôsobenie na trhu, 

zapísanie v galérii realizátorov na stránke vytvor.me). Do roku 2021, kedy má projekt trvať, je 

vyčlenených 7,5 milióna eur a malo by sa podporiť minimálne 1 500 MSP. Minimálna hodnota 

kreatívneho vouchera bola v doterajších výzvach stanovená na 1 000 eur. V odvetviach 

architektúry je možné získať poukážku maximálne do 10 000 eur a v ostatných odvetviach 

do 5 000 eur. V rokoch 2018 a 2019 bola slovenským podnikateľom prostredníctvom 

kreatívnych voucherov vyplatená pomoc vo výške 1 730 502,48 eur.15  

Kreatívne centrum  

V júli 2019 vyhlásilo MK SR výzvu na predkladanie projektov na vytvorenie kreatívneho 

centra na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents). „Cieľom výzvy je 

stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom 

a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj 

kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.“ 16  Celková výška požadovanej sumy 

nenávratného príspevku je 96,5 milióna eur (87 819 458 eur je zo zdrojov EÚ). Do konca roka 

2019 sa do výzvy prihlásilo 15 subjektov. Z nich boli 4 mestá úspešné a na Slovensku tak budú 

vytvorené nové kultúrno-kreatívne centrá v mestách Trenčín, Trnava (každé mesto získalo 

príspevok vo výške viac ako 7 mil. eur), v Košickom samosprávnom kraji (kreatívne centrum 

za viac ako 17,9 mil. eur) a v Rozhlase a televízii Slovenska Banská Bystrica (príspevok 

vo výške viac ako 10 mil. eur). Prostriedky by mali byť použité do konca roka 2023 a malo by 

ísť o kombináciu investícií do infraštruktúry, školení a individuálneho poradenstva. V centrách 

sa bude rozvíjať najmä „tvorivý potenciál študentov a absolventov umeleckých a kreatívnych 

odvetví, kreatívnych pracovníkov, umelcov, osôb v slobodnom povolaní, ako aj podnikateľov 

                                                 
14  SIEA. Projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Online. Dostupné na: 

https://www.siea.sk/inovacie/podpora-kreativneho-priemyslu/  
15 Kreatívne vouchre. Online. Dostupné na: https://www.siea.sk/inovacie/podpora-kreativneho-priemyslu/  
16  TASR. 2019. Rezort kultúry registruje 15 žiadostí o dotáciu na kreatívne centrá. Online. Dostupné na: 

https://www.teraz.sk/slovensko/rezort-kultury-registruje-15-ziadosti/435395-clanok.html 

https://www.siea.sk/inovacie/podpora-kreativneho-priemyslu/
https://www.siea.sk/inovacie/podpora-kreativneho-priemyslu/
https://www.teraz.sk/slovensko/rezort-kultury-registruje-15-ziadosti/435395-clanok.html
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a ostatných subjektov v kultúrnom a kreatívnom priemysle“17 . Kultúrno – kreatívne centrá 

sa otvoria v už existujúcich budovách, ktoré budú zrekonštruované a zmodernizované. 18 

V decembri 2020 boli schválené ďalšie dve kreatívne centrá v RTVS v Bratislave a SPU 

v Nitre. Celková suma na vybudovanie 6 kreatívnych centier bude vo výške 74,3 milióna eur.  

Ďalšie projekty na podporu kreatívneho priemyslu 

Celoživotné vzdelávanie sa stalo súčasťou každého profesionála, a to bez ohľadu na to, či je 

zamestnancom alebo podnikateľom. Rovnako dôležitou súčasťou profesionálneho života je 

formálne a neformálne vzdelávanie aj pre podnikateľov a zamestnancov v KP. Kým formálne 

vzdelanie môžu podnikatelia v KP získať na rôznych typoch stredných či vysokých škôl, 

neformálne vzdelávanie je zamerané skôr na krátkodobé formy školení, seminárov, odborných 

diskusií a podobne. Mnoho špecializovaných podujatí ponúkajú Národné podnikateľské 

centrá (NPC), ktoré sú vytvorené v každom krajskom meste. NPC je zamerané na pomoc 

podnikateľom a jednotlivé aktivity sú zamerané skôr všeobecne (podnikanie ako také). 

Pre potreby konkrétneho klienta je možné vytvoriť aj aktivity „na mieru“. Ponuka NPC sa dá 

rozdeliť do troch základných skupín: 

- poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov (založenie podniku, tvorba web stránky, 

podnikateľské príležitosti...), 

- poradenstvo pre existujúcich podnikateľov (právne, účtovnícke, kreatívne, 

marketingové...), 

- poradenstvo pri vstupe na zahraničný trh (stáže, veľtrhy, obchodní partneri 

na zahraničných trhoch, medzinárodný marketing...). 

Slovak Business Agency (SBA), ktorá zastrešuje NPC, ponúka podnikateľom aj ďalšie 

formy pomoci. Veľkú popularitu má napríklad mikropôžičkový program, na základe ktorého 

môžu malé a stredné podniky získať úvery za výhodnejších podmienok ako v banke.  

Pre podnikateľov sú určené inkubátory rôzneho zamerania. Sieť inkubátorov je pomerne 

široká a okrem NPC ich ponúkajú aj rôzne iné inštitúcie. V inkubátoroch sa stretávajú 

podnikatelia, ktorí využívajú priestor a čas na podnikanie, rozvoj tvorivosti či kontaktov. 

Na podporu kreatívneho podnikania existujú ďalšie subjekty s úplným alebo čiastočným 

zameraním na KP. Zaradiť k nim môžeme napríklad Creative Industry Košice, Connect, 

Bratislava, Slovenskú asociáciu herných vývojárov, Bratislava, Edufactory, Pixel Federation, 

Bratislava, Nadáciu Cvernovka, Bratislava, Tabačku Kulturfabrik & Kasárne Kulturpark, 

Košice a iné. 

 

                                                 
17 Vzniknú kultúrno-kreatívne centrá. 2020. Online. Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/567581-

vzniknu-kulturno-kreativne-centra/ 
18 Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (Trenčín) poskytne ateliéry či umelecké inkubátory. Priestor 

v ňom nájdu aktivity z rôznych oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu, od kultúrneho dedičstva, cez 

architektúru, dizajn, až po výtvarné umenie, divadlo, folklór, film a hudbu. Kreatívne centrum Trnava vytvorí 

podmienky na rozvoj rôznych oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Plánované FabLab, Dielňa a Media Lab 

napríklad ponúknu stroje pre módny dizajn a textilnú výrobu, alebo grafické pracovisko s profesionálnou 

technikou pre virtuálnu realitu a ďalšie služby. Kreatívne centrum Košického kraja sa zameria najmä na nové 

médiá (media art) a dizajn. Priestor na rozvoj dá aj projektom z oblastí remesiel, scénického umenia, vizuálneho 

umenia a kultúrneho dedičstva. Podporí nové a už existujúce podnikateľské plány v kultúrnom a kreatívnom 

priemysle. Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica chce rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel v oblasti 

audiovízie v Banskej Bystrici a jej okolí. Okrem audiovizuálneho priemyslu sa zameria aj na súvisiace kreatívne 

činnosti, ako sú grafické práce, tvorba videohier, softvérových aplikácií a ďalšie. 

https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/567581-vzniknu-kulturno-kreativne-centra/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/567581-vzniknu-kulturno-kreativne-centra/
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Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel 

Jeden zo strategických cieľov v oblasti KP v rokoch 2014 – 2020 a rovnako aj strategický 

cieľ vyplývajúci z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024 je spojený 

s vytvorením medzirezortnej skupiny pôsobiacej v oblasti KP. Tento cieľ sa podarilo naplniť 

v auguste 2020, kedy MK SR vytvorilo Platformu pre kultúrny a kreatívny priemysel. 

V decembri 2020 MK SR zorganizovalo prvú on-line medzirezortnú diskusiu zameranú 

na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku, na ktorej sa okrem zástupcov 

MK zúčastnili aj zástupcovia ministerstva hospodárstva, ministerstva dopravy a výstavby. 

„Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel ako medzirezortná pracovná skupina 

momentálne spája takmer 70 členov z oblasti štátnej správy, územnej samosprávy, výskumných 

a vzdelávacích inštitúcií a sektorových združení pôsobiacich v rôznych odvetviach kultúry 

a kreatívneho priemyslu.“19 MK SR plánuje uskutočniť ďalšie podujatia zamerané na podporu 

a rozvoj KP, vypracovať strategické dokumenty zamerané na rozvoj a podporu KP 

na celoslovenskej, ale aj na regionálnej či lokálnej úrovni.  

1.3 Zhrnutie 

Rastúci význam znalostí a tvorivosti v každodennom živote priviedol vlády jednotlivých 

krajín k tomu, aby definovali pojem KP a vymedzili odvetvia, ktoré do neho patria. Práve 

vlastná, národná definícia KP a hranicami krajiny vymedzené odvetvia, ktoré do KP patria, ako 

aj rôzne prístupy, ktoré KP vymedzujú z iného uhla pohľadu, sťažujú medzinárodné 

porovnávanie KP a následné presné formovanie podmienok pre vznik a úspešné fungovanie 

podnikov a podnikateľov v oblasti KP. Slovensko definovalo KP v roku 2011 v základnom 

dokumente, ktorý bol v oblasti KP prijatý. Definícia vychádza z definovania KP na úrovni EÚ 

a do KP je na Slovensku zahrnutých 11 odvetví (prehľad je v prílohe A), z ktorých 9 bolo 

pre potreby analýzy vyselektovaných ako súčasť KP. V dátovej časti analýzy, vzhľadom 

na dostupnosť dát, vychádzame z definície podľa MK SR a podľa anglického Ministerstva 

pre digitalizáciu, kultúru, médiá a šport z roku 2013. 

Na podporu podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetviach kreatívneho priemyslu 

na Slovensku boli realizované viaceré projekty, prostredníctvom ktorých boli vytvorené 

nástroje podpory KP. Jedným z nich je národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho 

priemyslu na Slovensku financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý 

zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Jeho cieľom je pomôcť rozvoju 

inovačných procesov prostredníctvom vzájomnej spolupráce MSP so subjektami pôsobiacimi 

v odvetviach kreatívneho priemyslu, a to prostredníctvom kreatívneho voucheru. Podpora 

v rámci tohto projektu je zameraná najmä na odvetvia kreatívneho priemyslu - architektúra, 

dizajn, reklama a marketing a IT a počítačové programovanie. O podporu prostredníctvom 

kreatívneho voucheru mohli MSP a podnikateľské subjekty pôsobiace v kreatívnom priemysle 

na Slovensku žiadať od roku 2018, pričom celková alokovaná čiastka projektu je vo výške 

7,5 milióna Eur a trvá do roku 2021.   

Ďalším úspešným projektom na podporu podnikateľských subjektov pôsobiacich aj 

v odvetviach kreatívneho priemyslu sú Národné podnikateľské centrá (NPC), ktoré 

zastrešuje Slovak Business Agency. Prostredníctvom NPC môžu podnikatelia pôsobiaci v KP 

získať informácie o možnostiach financovania svojho podnikania a tiež môžu využiť možnosť 

bezplatného poradenstva, sieťovania a vymieňania si skúseností v inkubátoroch NPC.    

                                                 
19  ZMOS. 2021. Online diskusia Platformy kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Online. Dostupné na: 

https://www.zmos.sk/online-diskusia-platformy-kulturneho-a-kreativneho-priemyslu--oznam/mid/414056/.html  

https://www.zmos.sk/online-diskusia-platformy-kulturneho-a-kreativneho-priemyslu--oznam/mid/414056/.html
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Predpokladom je, že v budúcnosti na Slovensku zohrá dôležitú úlohu v rozvoji kreatívneho 

priemyslu Platforma na podporu KP, ktorú vytvorilo MK SR v roku 2020 za účelom ďalšej 

podpory a rozvoja kreatívneho priemyslu, a to aj prostredníctvom vypracovania strategických 

dokumentov na národnej a regionálnych úrovniach. 
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2 Kreatívny priemysel v číslach  

Nejednotnosť prístupu k vymedzeniu pojmu kreatívny priemysel sa následne odráža 

aj na problematickom zhromažďovaní štatistických údajov na národnej aj medzinárodnej 

úrovni. MK SR si v roku 2014 vytýčilo strategický cieľ, ktorý mal za úlohu „Vytvoriť systém 

na efektívne sledovanie štatistických dát o kreatívnom priemysle, ktorý by umožnil lepšie 

pochopenie sektora, sledovanie jeho vývoja a ekonomického prínosu“20. Zhromažďovanie, 

sledovanie a následná analýza údajov o kreatívnom priemysle je základom na vytvorenie 

vhodnej hospodárskej politiky zameranej na KP, cielenej podpory KP a vytvorenie povedomia 

o KP aj medzi obyvateľmi krajiny.  

Jednou z úloh, ktorá bola v programovom dokumente MK SR z roku 2014 stanovená, bolo 

aj vytvorenie Satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR. Satelitný účet vychádza 

z usmernení prijatých na úrovni EÚ a jeho cieľom je „odhadnúť, aká je ekonomická 

významnosť sektora KP z pohľadu celého hospodárstva SR“21. Údaje v Satelitnom účte získava 

INFOSTAT z viacerých databáz rôznych inštitúcií. V súčasnosti sú dostupné údaje za roky 

2012-2018 a sú východiskom pre analýzu makroekonomických ukazovateľov Hrubého 

domáceho produktu, pridanej hodnoty a zamestnanosti kreatívneho priemyslu v SR.  

Medzi ďalšie ukazovatele, ktoré charakterizujú kreatívny priemysel na Slovensku 

a čiastočne aj v krajinách EÚ patria ukazovatele početnosti, veľkosti, právnej formy, sídla 

podnikateľských subjektov a tržieb podnikateľských subjektov v KP na Slovensku. Tieto údaje 

sú primárne získané z Registra organizácií ŠÚ SR za posledných 9 dostupných rokov, teda 

za roky 2012 – 202022. Jednotlivé odvetvia KP sú členené podľa metodiky, ktorá vychádza 

z klasifikácie kreatívnych odvetví anglického Ministerstva pre digitalizáciu, kultúru, médiá 

a šport (Department of Culture, Media and Sports) z roku 201323.  

2.1 Vybrané makroekonomické ukazovatele kreatívneho priemyslu 

Postavenie KP v ekonomike SR a výkonnosť jednotlivých odvetví kreatívneho priemyslu, 

v porovnaní s ostatnými odvetviami národného hospodárstva SR je možné opísať na základe 

analýzy makroekonomických ukazovateľov. Hrubý domáci produkt, pridaná hodnota 

a zamestnanosť sú základnými makroekonomickými ukazovateľmi, ktoré poskytujú obraz 

o situácii v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva SR.  

Postavenie odvetví kreatívneho priemyslu v SR z makroekonomického hľadiska je možné 

opísať na základe dát získaných zo Satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR. 

V analýze makroekonomických ukazovateľov sú použité dáta na základe členenia Ministerstva 

kultúry SR za 8 odvetví kreatívneho priemyslu a tiež odvetvie tvoriace podporné služby 

pre KP. 24  Spracované dáta základných makroekonomických ukazovateľov za jednotlivé 

odvetvia KP sú aktuálne k dispozícii za rok 2018.   

 

                                                 
20  MK SR. 2014. Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike. Online. Dostupné na: 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/strategia.pdf 
21 INFOSTAT. 2020. Zhrnutie výsledkov satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR (2013 – 2018).  
22 V prípade ukazovateľov vzniku, zániku a čistého prírastku podnikateľských subjektov v KP sú analyzované 

údaje za posledných 5 rokov (2016 – 2020) 
23 Členenie odvetví je podrobne rozpísané v kapitole 1.1 Odvetvia kreatívneho priemyslu. Tabuľka č.1 
24  Členenie KP podľa MK SR, z ktorého vychádza analýza makroekonomických ukazovateľov, je podrobne 

popísané v kapitole 1.1 Odvetvia kreatívneho priemyslu, Tabuľka č.1: Vymedzenie odvetví KP podľa vybraných 

inštitúcií.   

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/strategia.pdf
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Hrubý domáci produkt 

Kreatívny priemysel sa v roku 201825 podieľal na HDP Slovenska 1,32 %, s produkciou 

vo výške 1,18 miliárd Eur. Na základe dostupných dát z INFOSTATU je možné sledovať tiež 

vývoj výšky podielu kreatívneho priemyslu na HDP Slovenska od roku 2012 do roku 2018. 

Počas tohto obdobia podiel KP na HDP Slovenska zaznamenal najvyšší podiel práve v roku 

2018 (1,32 %), a najnižší podiel v roku 2013, kedy dosahoval úroveň 1,16 %. V rámci 

sledovaného obdobia však podiel kreatívneho priemyslu na hrubom domácom produkte 

Slovenska nepresiahol 1,5 %. 

Graf 1: Vývoj podielu kreatívneho priemyslu na HDP Slovenska (2012 - 2018) 

 
Zdroj: INFOSTAT. 2020. Zhrnutie výsledkov satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR (2013 – 2018). 

Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zhrnutie-vysledkov-SU-KKP-SR-

2013-2018.pdf 

Najväčší podiel na HDP v rámci odvetví kreatívneho priemyslu počas sledovaného obdobia 

zaznamenáva odvetvie Reklamy. Podiel tohto odvetvia sa pohybuje v intervale od 19,33 %  

(v roku 2018) do 26,72 % (v roku 2015). Naopak najnižší podiel na HDP v rámci odvetví 

kreatívneho priemyslu počas sledovaného obdobia, stabilne zaznamenávajú vizuálne umenia 

a remeslá, ktorých výška podielu dosahuje maximum na úrovni 4,73 % (v roku 2013) 

a minimum na úrovni 3,44 %  (v roku 2018). 

Graf 2: Vývoj podielu jednotlivých odvetví KP na HDP kreatívneho priemyslu 

(2012 - 2018) 

 
Zdroj: INFOSTAT. 2020. Zhrnutie výsledkov satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR (2013 – 2018). 

Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zhrnutie-vysledkov-SU-KKP-SR-

2013-2018.pdf 

                                                 
25 Posledné dostupné údaje za KP čerpané zo Zhrnutia výsledkov satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu 

v SR. 
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Rok 2018 je posledným rokom, za ktorý sú k dispozícii vyhodnotené štatistické údaje 

odvetví kreatívneho priemyslu. Najvyšší podiel na hrubom domácom produkte kreatívneho 

priemyslu v roku 2018 má odvetvie Reklamy (19,33 %) a najnižší podiel zaznamenávajú 

Vizuálne umenia a remeslá (3,44 %). Druhý najvyšší podiel na HDP kreatívneho priemyslu 

v roku 2018 zaznamenalo odvetvie Audiovizuálnych médií s podielom 14,75 %. Jeho podiel 

na HDP kreatívneho priemyslu v období rokov 2012 až 2018 (s výnimkou roku 2018) 

kontinuálne klesal z úrovne 15,56 % (2012) na úroveň 13,76 % (2017). 

Tretí najvyšší podiel na HDP kreatívneho priemyslu v roku 2018 zaznamenalo odvetvie 

Architektúry (12,74 %), pričom jeho podiel od roku 2012 do roku 2018 kontinuálne rastie 

z 7,31 % (2012) na 12,74 % (2018). Je jediným odvetvím kreatívneho priemyslu, ktoré 

počas sledovaného obdobia zaznamenáva stabilný, kontinuálne rastúci podiel na HDP.   

Odvetvia Podporných služieb KP a Interpretačných umení v roku 2018 dosiahli takmer 

rovnaký podiel na HDP kreatívneho priemyslu v SR. Obidve odvetvia počas rokov 2012 

až 2018 zaznamenávali mierne kolísavý vývoj. Odvetvie Podporných služieb KP dosiahlo 

práve v roku 2018 najvyššiu hodnotu svojho podielu na HDP počas sledovaného obdobia 

(11,34 %) a zaznamenalo medziročný nárast o 2,92 percentuálneho bodu. Odvetvie 

Interpretačných umení počas sledovaného obdobia zaznamenávalo v priemere o 3 percentuálne 

body vyšší podiel na HDP kreatívneho priemyslu, ako Podporné služby KP. V roku 2018 však 

zaznamenalo mierny medziročný pokles o 1,22 percentuálneho bodu. Odvetvia Periodickej 

a neperiodickej tlače, Kultúrneho dedičstva a Umeleckého vzdelávania v roku 2018 jednotlivo 

dosiahli podiel na HDP kreatívneho priemyslu pod hranicou 10%. Pričom priemerné hodnoty 

podielov odvetvia Kultúrneho dedičstva (9,33 %) a Umeleckého vzdelávania (8,71%) počas 

sledovaného obdobia nepresiahli hranicu 10 %. Odvetvie Periodickej a neperiodickej tlače 

zaznamenalo v sledovanom období v priemere 12,7 % podiel na HDP kreatívneho priemyslu. 

Jeho podiel na HDP kreatívneho priemyslu však od roku 2012 klesá, pričom v roku 2013 

bol zaznamenaný najväčší medziročný pokles o 5,5 percentuálnych bodov, a v roku 2018 

medziročný pokles o 2,22 percentuálneho bodu. 

Graf 3: Podiel jednotlivých odvetví na HDP kreatívneho priemyslu (2018) 

 
Zdroj: INFOSTAT. 2020. Zhrnutie výsledkov satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR (2013 – 2018). 

Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zhrnutie-vysledkov-SU-KKP-SR-

2013-2018.pdf 
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V závislosti od dostupnosti štatistických údajov môže dosahovať kreatívny priemysel 

na HD  v rámci EÚ podiel v rozmedzí od 2,6 % do 7,8 %.26 Podľa Creative works,  organizácie 

zastrešujúcej asociácie a inštitúcie kreatívneho priemyslu, podiel tohto odvetvia v roku 2018 

dosiahol približne 5,3 % HDP Európskej únie. 27  Podiel KP na HDP Slovenska je tak 

v porovnaní s EÚ podpriemerný.  

Pridaná hodnota 

Ďalším významným makroekonomickým ukazovateľom, prostredníctvom ktorého je 

možné opísať postavenie kreatívneho priemyslu v slovenskej ekonomike, je pridaná hodnota.     

Vzhľadom na dostupnosť údajov je možné sledovať vývoj pridanej hodnoty KP za roky 

2012 až 2018. V sledovanom období bol vývoj pridanej hodnoty v kreatívnom priemysle 

mierne kolísavý. V roku 2014 hodnoty PH v kreatívnom priemysle zaznamenali najnižšiu 

úroveň, a to 1,21 % z celkovej PH ekonomiky Slovenska. Tak ako v prípade podielu 

kreatívneho priemyslu na HDP Slovenska, aj v prípade podielu kreatívneho priemyslu na PH 

Slovenska nepresahuje tento ukazovateľ hodnotu 1,5 %.  

Graf 4: Vývoj podielu kreatívneho priemyslu na PH Slovenska (2012 - 2018) 

 
Zdroj: INFOSTAT. 2020.  Zhrnutie výsledkov satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR (2013 – 2018).  

Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zhrnutie-vysledkov-SU-KKP-SR-

2013-2018.pdf 

 

Vývoj podielu pridanej hodnoty v rámci jednotlivých odvetví kreatívneho priemyslu, počas 

sledovaného obdobia rokov 2012 - 2018, kopíruje vývoj HDP v rámci jednotlivých odvetví KP. 

Najvyšší podiel PH v rámci jednotlivých odvetví KP zaznamenáva tiež odvetvie Reklamy, kde 

sa pohybuje v rozmedzí od 18,61 % (v roku 2017) do 27,02 % (v roku 2014). Tiež najnižší 

podiel na PH v rámci odvetví kreatívneho priemyslu, zaznamenávajú Vizuálne umenia 

a remeslá, ktorých výška podielu dosahuje najvyššiu úroveň v roku 2013 (4,48 %) a najnižšiu 

úroveň v roku 2018 (3,27 %).  

                                                 
26 The Economic Impact of the Creative Industry in the European Union: Innovative Strategies for European 

SMEs, 2018. Online. Dostupné na: 

https://www.researchgate.net/publication/326714375_The_Economic_Impact_of_the_Creative_Industry_in_the

_European_Union_Innovative_Strategies_for_European_SMEs 
27 The Cultural and Creative Industries (CCIs), a strategic industry for Europe, call for a long-term approach to 

support and recovery measures. 2020. Online. Dostupné na: https://www.creativityworks.eu/mediaroom/the-

cultural-and-creative-industries-ccis-a-strategic-industry-for-europe-call-for-a-long-term-approach-to-support-

and-recovery-measures/ 
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Graf 5: Vývoj podielu jednotlivých odvetví KP na PH kreatívneho priemyslu (2012 - 2018) 

 
Zdroj: INFOSTAT. 2020. Zhrnutie výsledkov satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR (2013 – 2018).  

Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zhrnutie-vysledkov-SU-KKP-SR-

2013-2018.pdf 

Najaktuálnejšie dostupné údaje o hodnotách PH v rámci jednotlivých odvetví kreatívneho 

priemyslu sú k dispozícii za rok 2018. V tomto roku podiel kreatívneho priemyslu na pridanej 

hodnote slovenskej ekonomiky tvoril 1,41 %. Pričom najvyšší podiel v rámci jednotlivých 

odvetví kreatívneho priemyslu zaznamenalo odvetvie Reklamy (19,29 %). Naopak najnižší 

podiel štandardne aj v roku 2018 dosiahli vizuálne umenia a remeslá (3,27 %). 

Graf 6: Podiel pridanej hodnoty jednotlivých odvetví v kreatívnom priemysle (2018)

 
Zdroj: INFOSTAT. 2020. Zhrnutie výsledkov satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR (2013 – 2018). 

Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zhrnutie-vysledkov-SU-KKP-SR-

2013-2018.pdf 
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zamestnanosť v danom roku, pričom je prepočítavaná na plnú pracovnú dobu. To znamená, 

že v prípade dvoch zamestnancov, ktorí pracujú na polovičný úväzok sú títo v štatistike 

uvádzaní len ako jeden zamestnanec na plný pracovný úväzok. 

 Na rozdiel od podielu kreatívneho priemyslu na HDP a PH Slovenska, ktoré majú mierne 

kolísavý vývoj, ukazovateľ zamestnanosti zaznamenáva počas sledovaného obdobia 

kontinuálne mierny nárast, s výnimkou roku 2018. Podiel kreatívneho priemyslu v rokoch 2012 

až 2018 však nedosahuje ani 1 % na celkovej zamestnanosti v SR.  

Graf 7: Vývoj podielu kreatívneho priemyslu na zamestnanosti Slovenska (2012 - 2018) 

 
Zdroj: INFOSTAT. 2020. Zhrnutie výsledkov satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR (2013 – 2018). 

Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zhrnutie-vysledkov-SU-KKP-SR-

2013-2018.pdf   

Vývoj podielu zamestnanosti v rámci jednotlivých odvetví kreatívneho priemyslu, počas 

sledovaného obdobia rokov 2012 - 2018, je tiež od vývoja predchádzajúcich dvoch 

ukazovateľov (HDP a PH) odlišný. V prípade ukazovateľa zamestnanosti v kreatívnom 

priemysle má v sledovanom období kontinuálne najvyšší podiel odvetvie Umeleckého 

vzdelávania, v ktorom sa počet zamestnaných osôb pohybuje v intervale od 3 181 (2013) 

do 3 714 (2018). Odvetvie Vizuálnych umení a remesiel, ktorého podiel zaznamenáva na HDP 

a PH kreatívneho priemyslu najnižšie hodnoty, v prípade ukazovateľa zamestnanosti má 

významnejšie zastúpenie. Najnižší podiel na zamestnanosti v kreatívnom priemysle počas 

sledovaného obdobia zaznamenáva odvetvie podporných služieb pre oblasť KP, v ktorom sa 

počet zamestnaných osôb pohybuje v rozmedzí od 826 v roku 2012 po 1 234 v roku 2014.  
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Graf 8: Vývoj podielu jednotlivých odvetví KP na zamestnanosti v kreatívnom priemysle 

(2012 - 2018) 

 
Zdroj: INFOSTAT. 2020. Zhrnutie výsledkov satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR (2013 – 2018). Online. 

Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zhrnutie-vysledkov-SU-KKP-SR-2013-2018.pdf 

Posledné dostupné údaje ukazovateľa zamestnanosti v kreatívnom priemysle poskytujú 

informáciu o tom, že v roku 2018 v odvetviach kreatívneho priemyslu bolo zamestnaných 

22 418 osôb, čo predstavuje 0,95 % podiel na celkovej zamestnanosti v SR. V roku 2018 bol 

tiež prerušený pozitívny trend vývoja počtu zamestnaných osôb v jednotlivých odvetviach KP, 

pričom najviac zamestnaných osôb (3 532) pracovalo v odvetví Umeleckého vzdelávania 

a najmenej zamestnaných osôb (1 082) pracovalo v podporných službách pre oblasť KP 

Odvetvie Umeleckého vzdelávania je jediným v rámci KP, v ktorom v roku 2018 stúpol počet 

zamestnaných osôb. V ostatných odvetviach nedošlo z pohľadu zamestnanosti v tomto roku  

takmer k žiadnym zmenám. Viac ako 3 000 zamestnaných osôb pracovalo aj v odvetviach 

Kultúrneho dedičstva (3 028) a Periodickej a neperiodickej tlače (3 087). Ostatné odvetvia 

kreatívneho priemyslu zamestnávali v roku 2018, jednotlivo menej ako 3 000 pracovníkov 

v rámci svojho odvetvia.   

Graf 9: Zamestnanosť v odvetví kreatívneho priemyslu (2018) 

 
Zdroj: INFOSTAT. 2020. Zhrnutie výsledkov satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR (2013 – 2018).  Online. 

Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zhrnutie-vysledkov-SU-KKP-SR-2013-2018.pdf 
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Na základe štúdie „Ekonomický dopad kreatívneho priemyslu v EÚ: Inovatívne 

stratégie pre európske MSP“ pracuje v odvetviach kreatívneho priemyslu v EÚ približne 2,6 % 

až 7,9 % zo všetkých zamestnaných. 28  Na Slovensku však podiel kreatívneho priemyslu 

na zamestnanosti nedosahuje ani 1%, čo je pod spodnou hranicou zamestnanosti v kreatívnom 

priemysle v EÚ.    

2.2 Postavenie MSP v kreatívnom priemysle 

Východiskom pre analýzu postavenia MSP v kreatívnom priemysle v ekonomike SR sú 

ukazovatele početnosti, veľkosti, právnej formy, sídla podnikateľských subjektov a výšky 

tržieb podnikateľských subjektov v KP na Slovensku. Analýza vychádza z členenia kreatívnych 

odvetví podľa anglického Ministerstva pre digitalizáciu, kultúru, médiá a šport z roku 

2013.29      

Početnosť podnikateľských subjektov v kreatívnom priemysle na Slovensku 

V rámci sledovaného obdobia, mal počet aktívnych podnikateľských subjektov pôsobiacich 

v KP kontinuálne rastúcu tendenciu, pričom od roku 2012 do roku 2020 vzrástol ich počet 

o 16 666, čo je nárast o viac ako 78%. V roku 2020 v odvetviach kreatívneho priemyslu 

podnikalo 37 961 podnikateľských subjektov. Z pohľadu rastu počtu podnikateľských 

subjektov v odvetví KP bol však v roku 2020 zaznamenaný najnižší medziročný nárast 

v sledovanom období, kedy pribudlo len 962 podnikateľských subjektov v KP, čo je 

medziročný nárast len o 2,6 %. Pritom v predošlých rokoch rástol počet podnikateľských 

subjektov v KP medziročne v priemere o 6,9 %. Dôvodom nižšieho tempa rastu počtu 

podnikateľských subjektov v KP v roku 2020, môže byť nepriaznivá ekonomická situácia 

spôsobená pandémiou koronavírusu.  

Graf 10: Počet aktívnych podnikateľských subjektov v kreatívnom priemysle 

na Slovensku (2012 - 2020) 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, spracované SBA 

                                                 
28The Economic Impact of the Creative Industry in the European Union: Innovative Strategies for European SMEs, 

2018. Online. Dostupné na: 

https://www.researchgate.net/publication/326714375_The_Economic_Impact_of_the_Creative_Industry_in_the

_European_Union_Innovative_Strategies_for_European_SMEs 
29 Podrobné členenie je uvedené v podkapitole 1.1 Odvetvia kreatívneho priemyslu v tabuľke č.1 
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Z hľadiska počtu aktívnych podnikateľských subjektov v jednotlivých odvetviach 

kreatívneho priemyslu v SR, najväčší nárast v sledovanom období zaznamenalo odvetvie IT, 

softvéru a počítačových služieb. V tomto odvetví bol zaznamenaný od roku 2012 do roku 2020 

nárast o 8 454 podnikateľských subjektov, čo znamená nárast o viac ako 245 %. Nárast o viac 

ako 100 %, v sledovanom období, zaznamenali odvetvia Dizajnu a módneho dizajnu (114 %) 

a odvetvie Hudby, scénického a vizuálneho umenia (104 %). V odvetví Filmu, TV, video, rádio 

a fotografia pribudlo v sledovanom období 2 101 podnikateľských subjektov, čo je od roku 

2012 do roku 2020 nárast o viac ako 76 %. V odvetviach Architektúry a Reklamy a marketingu, 

bol v sledovanom období zaznamenaný nárast o viac ako 47 %. Oproti ostatným odvetviam 

kreatívneho priemyslu odvetvie Vydavateľskej činnosti v sledovanom období 

zaznamenáva kontinuálny pokles počtu aktívnych podnikateľských subjektov. Od roku 2012 

do roku 2020 klesol počet podnikateľských subjektov v odvetví Vydavateľskej činnosti o 530 

(viac ako o 16%).  

Graf 11: Početnosť aktívnych podnikateľských subjektov v jednotlivých odvetviach KP 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, spracované SBA 

Z pohľadu podielu podnikateľských subjektov pôsobiacich v jednotlivých odvetviach KP, 

približne tretina z nich pôsobí v odvetví IT, softvéru a počítačových služieb (31 %). Druhé 

najväčšie zastúpenie v rámci odvetví kreatívneho priemyslu majú podnikateľské subjekty, ktoré 

pôsobia v odvetví Reklamy a marketingu, ich podiel dosahuje 30 %. Podiel počtu 

podnikateľských subjektov, pôsobiacich v ostatných odvetviach kreatívneho priemyslu, 

na celkovom počte podnikateľských subjektov v KP nedosahuje jednotlivo ani 15 %. 
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Graf 12: Podiel podnikateľských subjektov v jednotlivých odvetviach KP na celkovom 

počte podnikateľských subjektov v KP (2020) 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, spracované SBA 

Vznik a zánik podnikateľských subjektov v kreatívnom priemysle na Slovensku  

V rámci analýzy početnosti podnikateľských subjektov pôsobiacich v kreatívnom 

priemysle na Slovensku je ďalším dôležitým ukazovateľom trend vznikov a zánikov 

podnikateľských subjektov a ukazovateľ čistého prírastku podnikateľských subjektov.  

Okrem roku 2020 mal počet vzniknutých podnikateľských subjektov v KP na Slovensku, 

v sledovanom období, rastúcu tendenciu. Priemerný medziročný nárast počtu vzniknutých 

podnikateľských subjektov v KP dosiahol v tomto období 7,4 %. Najvyšší medziročný nárast 

zaznamenal počet vzniknutých podnikateľských subjektov v roku 2017 o 1 445 subjektov 

(o 35,7 %). Najnižší medziročný nárast vzniknutých podnikateľských subjektov v KP bol 

zaznamenaný v roku 2019, a to o 46 subjektov vzniklo viac ako v roku 2018, čo tvorí 0,7 %. 

V roku 2020 vzniklo 5 073 podnikateľských subjektov v KP čo je o 967 (16 %) menej ako 

v roku 2019. V rámci jednotlivých odvetví kreatívneho priemyslu na Slovensku zaznamenalo 

najvyšší nárast  počtu vzniknutých podnikateľských subjektov odvetvie Reklamy a marketingu, 

ich počet počas sledovaného obdobia vzrástol v priemere o 1 534 podnikateľských subjektov. 

Naopak, najnižší nárast počtu podnikateľských subjektov bol zaznamenaný v odvetví 

Vydavateľskej činnosti. Počet novovzniknutých podnikateľských subjektov pôsobiacich 

v tomto odvetví počas sledovaného obdobia narástol v priemere len o 190. 

V rokoch 2016 až 2020 tvorili novovzniknuté podnikateľské subjekty pôsobiace v odvetí 

kreatívneho priemyslu v priemere 7,8 % podiel na všetkých vzniknutých podnikateľských 

subjektoch v SR. Nasledujúci graf zachytáva vývoj podielu novovzniknutých podnikateľských 

subjektov v kreatívnom priemysle v porovnaní s ostatnými odvetviami na Slovensku v období 

rokov 2016 až 2020.   

 

 

 

 

30%

10%

3%
13%

31%

7%

6% Reklama a marketing

Architektúra

Dizajn a módny dizajn

Film, TV, video, rádio a fotografia

IT, softvér a počítačové služby

Vydavateľská činnosť

Hudba, scénické a vizuálne umenie



Vplyv pandémie COVID-19 na postavenie MSP v kreatívnom priemysle                                                                                    SBA 

28 

 

Graf 13: Vývoj počtu vzniknutých podnikateľských subjektov v KP (2016 - 2020) 

Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, spracované SBA 

V rokoch 2016 až 2020 tvorili novovzniknuté podnikateľské subjekty pôsobiace v odvetí 

kreatívneho priemyslu v priemere 7,8 % podiel na všetkých vzniknutých podnikateľských 

subjektoch v SR. Nasledujúci graf zachytáva vývoj podielu novovzniknutých podnikateľských 

subjektov v kreatívnom priemysle v porovnaní s ostatnými odvetviami na Slovensku v období 

rokov 2016 až 2020.   

Graf 14: Vývoj podielu vzniknutých podnikateľských subjektov KP v porovnaní 

s ostatnými odvetviami ekonomiky v SR (2016 - 2020) v % 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, spracované SBA 

Od roku 2016 do roku 2020 mal počet zaniknutých podnikateľských subjektov 

v kreatívnom priemysle v SR nerovnomerný vývoj. Do roku 2018 počet zaniknutých 

podnikateľských subjektov klesal medziročne v priemere o 1,5 %. V roku 2019 zaniklo 2006  

podnikateľských subjektov v KP, čo predstavuje nárast takmer o 4 % viac zaniknutých 

podnikateľských subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle ako v roku 2018. Napriek 

nepriaznivej ekonomickej situácii spôsobenej pandémiou vírusu COVID – 19, v roku 2020 

zaniklo o 161 (o 8 %) podnikateľských subjektov v KP menej ako v roku 2019. V rámci 
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jednotlivých odvetví kreatívneho priemyslu, bol v sledovanom období zaznamenaný najvyšší 

počet zaniknutých podnikateľských subjektov (5 641) v odvetví Vydavateľských činností. 

Z pohľadu zániku podnikateľských subjektov je najstabilnejším odvetvím kreatívneho 

priemyslu odvetvie Dizajnu a módneho dizajnu, v rámci ktorého v rokoch 2016 až 2020 zaniklo 

len 20 podnikateľských subjektov, pričom tieto zanikli v roku 2016. Od roku 2017 do roku 

2020 v tomto odvetví KP nezanikol ani jeden podnikateľský subjekt.  

Graf 15: Vývoj zániku podnikateľských subjektov v KP na Slovensku (2016 – 2020) 

Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, spracované SBA 

V porovnaní s ostatnými odvetviami národného hospodárstva SR tvorí podiel zaniknutých 

podnikateľských subjektov kreatívneho priemyslu, v sledovanom období od roku 2016 do roku 

2020, v priemere 3,86 %. Pričom najnižší podiel zaniknutých podnikateľských subjektov KP 

na Slovensku, bol zaznamenaný v roku 2019 (3,71 %) a najvyšší podiel v roku 2020  (4,03 %).  

 

Graf 16: Vývoj podielu zaniknutých podnikateľských subjektov KP v porovnaní 

s ostatnými odvetviami v SR (2016 - 2020) v % 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, spracované SBA    

Čistý prírastok podnikateľských subjektov v KP na Slovensku v sledovanom období 

od roku 2016 do roku 2020 nezaznamenal v jednotlivých odvetviach KP výrazné zmeny, 
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s výnimkou roku 2016, kedy bol v jednotlivých odvetviach KP zaznamenaný najnižší čistý 

prírastok podnikateľských subjektov v sledovanom období30. 

Každoročne najväčší čistý prírastok zaznamenávalo odvetvie IT, softvéru a počítačových 

služieb, v ktorom pribudlo priemerne ročne 1 798 podnikateľských subjektov. S menším 

odstupom nasleduje čistý prírastok podnikateľských subjektov v odvetví Reklamy 

a marketingu, v ktorom priemerne ročne pribudlo 1 236 podnikateľských subjektov. Jediným 

odvetvím KP, v ktorom zanikne viac podnikateľských subjektov, ako vznikne, je v sledovanom 

období odvetvie Vydavateľskej činnosti. Z hľadiska podrobnejšieho členenia odvetvia 

Vydavateľskej činnosti, najviac podnikov zaniklo v odvetví vydávania novín a vydávania 

časopisov a periodík. Rovnako tak aj v prekladateľskej a tlmočníckej činnosti. V roku 2020, 

napriek kríze vyvolanej pandémiou vírusu COVID - 19, však v odvetví Vydavateľskej činnosti 

viacej podnikateľských subjektov vzniklo, ako zaniklo. Čistý prírastok podnikateľských 

subjektov v tomto odvetví v roku 2020 dosiahol kladnú hodnotu (pribudlo 26 nových 

podnikateľských subjektov). 

Graf 17: Čistý prírastok podnikateľských subjektov v KP na Slovensku (2016 - 2020) 

  
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR 

V roku 2020, kedy do vývoja ekonomiky nepriaznivo zasiahla pandémia vírusu 

COVID – 19, sa čistý prírastok podnikateľských subjektov v KP na Slovensku znížil 

najmä v odvetviach Reklama a marketing, Architektúra, Film, TV, video, rádio 

a fotografia, ako aj v odvetví IT, softvéru a počítačových služieb. Na zníženie čistého 

prírastku podnikateľských subjektov v jednotlivých odvetviach KP na Slovensku v roku 2020, 

má vo vyššej miere vplyv počet zaniknutých podnikateľských subjektov, ako počet 

novovzniknutých podnikateľských subjektov.  

V porovnaní s ostatnými odvetviami národného hospodárstva SR, tvorí podiel čistého 

prírastku podnikateľských subjektov KP, v sledovanom období od roku 2016 do roku 2020, 

                                                 
30 Rok 2016 bol tretím rokom, kedy boli uplatňované daňové licencie. Efekt daňových licencií mohol spôsobiť 

nízky čistý prírastok podnikateľských subjektov v KP z toho dôvodu, že aj neaktívne podnikateľské subjekty boli 

povinné platiť minimálnu daň, preto viac podnikateľských subjektov zanikalo, ako vznikalo. 
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v priemere 22 %. Pričom najnižší podiel čistého prírastku podnikateľských subjektov KP 

na Slovensku, bol zaznamenaný v roku 2020 (9,09 %) a najvyšší podiel v roku 2016 (41,45 %).  

Graf 18: Porovnanie podielu čistého prírastku podnikateľských subjektov v KP 

na Slovensku(2016-2020)  

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, spracované SBA 

 

Veľkosť, právna forma a sídlo podnikateľských subjektov pôsobiacich v kreatívnom 

priemysle v SR 

Tak, ako v prípade ukazovateľov početnosti podnikateľských subjektov pôsobiacich 

v kreatívnom priemysle v SR aj v rámci analýzy veľkosti, právnej formy a sídla 

podnikateľských subjektov pôsobiacich v KP na Slovensku, vychádzame z klasifikácie 

kreatívnych odvetví anglického Ministerstva pre digitalizáciu, kultúru, médiá a šport z roku 

2013 31  a z celkového počtu podnikateľských subjektov pôsobiacich v rámci odvetví 

kreatívneho priemyslu na Slovensku (37 961) v roku 2020.  

Z hľadiska veľkosti podnikateľských subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle 

na Slovensku, majú najväčšie zastúpenie mikro podniky s podielom 41,5 %, z toho viac ako 

polovica (50,2 %) nezamestnáva žiadneho zamestnanca. Na základe dostupných údajov32 MSP 

nedosahujú ani 1,5 % podiel zo všetkých podnikateľských subjektov pôsobiacich v KP. 

V kreatívnom priemysle pôsobí 469 malých podnikov (1,24 %) a 73 stredných podnikov 

(0,19 %). Z celkového počtu podnikateľských subjektov v KP majú veľké podniky len 0,03 % 

zastúpenie. Až 57 % podnikateľských subjektov pôsobiacich v KP, však neuvádza počet 

zamestnancov. 

 

 

 

 

                                                 
31 Podrobné členenie odvetví KP podľa uvedenej klasifikácie sa nachádza v kapitole 1.1 Odvetvia kreatívneho 

priemyslu, tabuľka č.1. 
32 Register organizácií Štatistického úradu SR za rok 2020. 
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Graf 19: Veľkosť podnikateľských subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle v SR 

(2020) 

Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, spracované SBA 

Analýza údajov veľkosti podnikateľských subjektov v KP na Slovensku potvrdzuje, že pre 

podnikanie v kreatívnom priemysle je charakteristické, že podnikateľské subjekty 

zamestnávajú malý počet zamestnancov alebo žiadnych zamestnancov.33 

Z hľadiska právnej formy podnikania, najviac podnikateľských subjektov v KP podniká ako 

spoločnosť s ručením obmedzeným (51,7 %) a ako živnostník (44,8 %). Zvyšných 3,6 % 

podielu podnikateľských subjektov v KP tvoria slobodné povolania, akciové spoločnosti 

a ostatné právne formy.  

Graf 20: Právna forma podnikateľských subjektov v kreatívnom priemysle na Slovensku 

(2020) 

Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, spracované SBA 

Na základe dostupných údajov ŠÚ SR má najviac podnikateľských subjektov v KP 

na Slovensku sídlo v Bratislavskom kraji. Celkovo v tomto kraji sídli  39,7 % podnikateľských 

subjektov z KP. V ostatných krajoch sa podiel podnikateľských subjektov pôsobiacich 

v kreatívnom priemysle na celkovom počte podnikateľských subjektov v KP na Slovensku 

pohybuje v rozmedzí od 7 do 10 %. Najnižší podiel podnikateľských subjektov v KP pôsobí 

v  Trenčianskom kraji (7,2 %). 

                                                 
33 HOGESCHOOL VOR DE KUNSTEN UTRECHT. 2010. Podnikateľský rozmer kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu. Holandsko. ISBN/EAN: 978-90-817243-1-9. Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-

content/uploads/2020/02/Podnikatelsky_rozmer_kulturneho_a_kreativneho_priemyslu.pdf 
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Graf 21: Sídlo podnikateľských subjektov v kreatívnom priemysle v SR (2020) 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR 

Tržby podnikateľských subjektov v kreatívnom priemysle na Slovensku 

V rámci jednotlivých odvetví kreatívneho priemyslu na Slovensku nie je možné štatisticky 

zachytiť tržby všetkých podnikateľských subjektov, ktoré v KP podnikajú. Dôvodom je to, 

že nie všetky podnikateľské subjekty v KP majú povinnosť predkladať účtovné závierky, a nie 

všetky preložené účtovné závierky podnikateľských subjektov v KP sú kompletné do tej miery, 

aby ich bolo možné posúdiť. V prípade analýzy tržieb podnikateľských subjektov KP 

na Slovensku vychádzame z posledných dostupných údajov z roku  201934, kedy pôsobilo v KP 

36 999 podnikateľských subjektov. K dispozícii sú však len dáta z finančných výkazov 

podvojného účtovníctva od 17 079 podnikateľských subjektov pôsobiacich v kreatívnom 

priemysle v SR.  

V roku 2019 dosahovalo najvyššie tržby odvetvie Reklamy a marketingu. Celkovo dosiahli 

podnikateľské subjekty tohto odvetvia KP  tržby na úrovni 1,9 miliardy Eur. Druhý najvyšší 

objem tržieb v rámci kreatívneho priemyslu dosiahlo odvetvie IT, softvéru a počítačových 

služieb, v ktorom boli zaznamenané tržby na úrovni viac ako 1,73 miliardy Eur. 

Pravdepodobným dôvodom najvyšších tržieb v rámci KP, v odvetviach Reklamy a IT je, 

že v obidvoch odvetviach podniká viac ako polovica podnikateľských subjektov pôsobiacich 

v kreatívnom priemysle v SR. V ostatných odvetviach KP 35  v roku 2019 boli na rozdiel 

od prvých dvoch odvetví zaznamenané výrazne nižšie tržby. V priemere ročné tržby ostatných 

odvetví KP nepresiahli hranicu 200 miliónov Eur, pričom najnižšie tržby boli zaznamenané 

v odvetví Dizajnu a módneho dizajnu, ktoré dosiahli úroveň 49,9 milióna Eur. 

 

 

 

 

                                                 
34 Dáta spracované SBA na základe dostupných finančných výkazov podnikateľských subjektov. 
35  Architektúra, Dizajn a módny dizajn, Film, TV, video, rádio a fotografia, Vydavateľská činnosť, Hudba,  

scénické a vizuálne umenie.  
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Graf 22: Tržby jednotlivých odvetví kreatívneho priemyslu v SR (2019) 

 
Zdroj: dostupné finančné výkazy podnikateľských subjektov, spracované SBA 

Z hľadiska intervalu tržieb sa v roku 2019 na Slovensku  najviac podnikateľských 

subjektov v KP (33,7 %) pohybovalo v intervale tržieb do 10 000 Eur. Viac ako 32 %  

podnikateľských subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle dosiahlo tržby vo výške 

od 10 001 do 50 000 Eur a 15 % podnikateľských subjektov vykázalo tržby v intervale 

od 100 001 do 500 000 Eur. V intervale od 50 001 do 100 000 Eur dosahovalo tržby 11,8 % 

podnikateľských subjektov v KP a 5 % podnikateľských subjektov v KP dosiahlo tržby 

vo výške od 500 001 do 2 000 000 Eur. Zvyšných viac ako 2 % podnikateľských subjektov 

dosiahlo v roku 2019 tržby vo výške 2 000 001 Eur a viac. 

Graf 23: Rozloženie podnikateľských subjektov v kreatívnom priemysle na Slovensku 

podľa výšky tržieb (2019) 

  
Zdroj: dostupné finančné výkazy podnikateľských subjektov, spracované SR 
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Podnikateľské subjekty KP vo vybraných krajinách EÚ 

Pri zisťovaní počtu podnikov pôsobiacich v kreatívnom priemysle v krajinách V4, 

Nemecka a Rakúska bola východiskom klasifikácia odvetvia podľa členenia SK NACE.  

Problémom je, že štatistika nie je jednotná, a tak z kategórie Hudby, scénického a vizuálneho 

umenia je pokryté len odvetvie prípravy a zverejňovania zvukových nahrávok.  

Okrem toho, v prípade Českej republiky nie sú pokryté niektoré ďalšie odvetvia z kategórie 

film, TV, video, rádio a fotografia či z kategórie vydavateľských činností. Z toho dôvodu 

nebude Česka republika pri porovnaniach uvádzaná. Pri ostatných krajinách ako Nemecko, 

Poľsko, Rakúsko a Maďarsko sú pokryté všetky ostatné odvetvia. Najaktuálnejšie dáta sú 

dostupné za rok 2018. 

Vo vybraných krajinách je zastúpenie jednotlivých kategórií odvetví rozdielne. Vo všetkých 

prezentovaných krajinách s výnimkou Rakúska dosahuje najvyššie zastúpenie kategória 

odvetví IT, softvér a počítačové služby. Najväčší podiel dosiahlo v Poľsku (41 %), 

následne v Maďarsku (38 %) a nakoniec v Nemecku (33 %). Najvyššie zastúpenie v Rakúsku 

(viac ako tretinové) dosiahlo odvetvie Reklamy a marketingu (24 %). 

Ostatné krajiny sa z hľadiska druhej najzastúpenejšej kategórie mierne odlišujú. Napríklad 

v Nemecku je druhou najzastúpenejšou kategóriou architektúra (18 %) a treťou reklama 

a marketing (16 %). V Maďarsku je to film, video, rádio a fotografia (14 %) a reklama 

a marketing (16 %). V Rakúsku je tretím najpočetnejším sektorom z kreatívneho priemyslu 

architektúra.  

Najmenej zastúpenou kategóriou odvetví je Hudba, scénické a vizuálne umenie, avšak 

ako bolo spomenuté, tak nie je možné túto kategóriu presne vyhodnotiť, kvôli nedostatku 

údajov. Dizajn a módny dizajn je najmenej zastúpenou kategóriou odvetví v Poľsku (7 %) 

a Rakúsku (5 %) či Maďarsku (7 %). V Nemecku je najmenej zastúpenou kategóriou odvetví 

Vydavateľská činnosť (7 %). 

Graf 24: Zastúpenie odvetví kreatívneho priemyslu vo vybraných štátoch (2018) 

 
Zdroj: Eurostat 

V Poľsku je na druhom mieste Reklama a marketing (20 %) a na treťom rovnako 

Architektúra (12 %). Na poslednom mieste vo všetkých štátoch je Hudba, scénické a vizuálne 

umenie. Dôvodom je to, že v rámci tejto kategórie máme zastúpené v rámci dát len jedno 
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odvetvie, bez odvetví ako umelecké vzdelávanie, scénické umenie, podporné činnosti súvisiace 

so scénickým umením, umelecká tvorba či prevádzka kultúrnych zariadení. 

Pre porovnanie, v roku 2018 boli najsilnejšími kategóriami odvetví na Slovensku, keď 

berieme do úvahy rovnaké odvetvia, za ktoré máme v prípade vybraných krajín dáta, Reklama 

a marketing (33,2 %), IT, softvér a počítačové služby (29,8 %) a Film, TV, video, rádio 

a fotografia (13,6 %).  

Graf 25: Podiel podnikateľských subjektov v jednotlivých odvetviach KP na celkovom 

počte podnikateľských subjektov v KP na Slovensku (2018) 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, spracované SBA 

 

 

2.3 Zhrnutie 

Analýza dostupných údajov, v rámci jednotlivých odvetví kreatívneho priemyslu 

za obdobie rokov 2012 až 2018 z makroekonomického hľadiska, poukazuje na významnosť 

kreatívneho priemyslu v rámci slovenskej ekonomiky. Počas sledovaného obdobia podiel 

kreatívneho priemyslu na HDP Slovenska zaznamenával nerovnomerný vývoj, pričom za celé 

obdobie neprekročil hranicu 1,5 %. Najvyššiu hodnotu dosiahol v roku 2018 (1,32 %) 

s produkciou vo výške 1,18 miliardy Eur a najnižšiu hodnotu podiel kreatívneho priemyslu 

na HDP Slovenska zaznamenal v roku 2013 ( 1,16 % ), čo predstavovalo produkciu vo výške 

864 miliónov Eur. Na tvorbe pridanej hodnoty v slovenskej ekonomike sa podnikateľské 

subjekty pôsobiace v odvetviach kreatívneho priemyslu podieľali v období od roku 

2012 do roku 2018, výškou podielu v rozmedzí od 1,21 % v roku 2014 (836 miliónov Eur) 

do 1,41 % (1,13 miliardy Eur) v roku 2018. Počas sledovaného obdobia však podiel 

kreatívneho priemyslu na pridanej hodnote v slovenskej ekonomike nepresiahol, tak ako 

v prípade podielu kreatívneho priemyslu na HDP Slovenka, výšku 1,5 %.  

Počas sledovaného obdobia podiel kreatívneho priemyslu na zamestnanosti v SR 

zaznamenával mierne rastúci vývoj, kedy jeho hodnoty stúpali od 0,89 % (v roku 2012) 

do 0,97 % (v roku 2017) z celkového objemu zamestnaných v SR. V roku 2017, kedy podiel 

KP na zamestnanosti v SR dosahoval najvyššiu hodnotu počas sledovaného obdobia, pracovalo 

v jednotlivých odvetviach kreatívneho priemyslu na Slovensku 22 595 zamestnaných osôb. 

Počas celého sledovaného obdobia dosahovalo najvyšší podiel na zamestnanosti v KP odvetvie 

umeleckého vzdelávania, v ktorom pracovalo od 3 181 (2013) do 3714 (2018) zamestnaných 
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osôb. Napriek rastúcemu vývoju podiel kreatívneho priemyslu na zamestnanosti v SR v období 

rokov 2012 až 2018 nepresiahol výšku 1%.   

Graf 26: Vývoj podielu kreatívneho priemyslu na HDP, PH a zamestnanosti v SR 

(2012 - 2018) 

Zdroj: INFOSTAT. 2020. Zhrnutie výsledkov satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR (2013–2018),  

spracované SBA 

Z pohľadu ukazovateľa čistého prírastku podnikateľských subjektov v kreatívnom 

priemysle každoročne zaznamenávalo najväčší prírastok podnikateľských subjektov odvetvie 

IT, softvéru a počítačových služieb. V období rokov 2016 až 2020 v tomto odvetví každoročne 

pribudlo v priemere 1 798 podnikateľských subjektov. Naopak v odvetví Vydavateľskej 

činnosti každý rok zanikne viac podnikov, ako vznikne.  

V rámci jednotlivých odvetví kreatívneho priemyslu malo v roku 2020 najväčšie zastúpenie 

odvetvie IT, softvéru a počítačových služieb, v ktorom pôsobila viac ako tretina všetkých 

podnikateľských subjektov v KP (31 %) a odvetvie Reklamy a marketingu (30 %). Najmenšie 

zastúpenie v rámci odvetví kreatívneho priemyslu zaznamenalo v roku 2020 odvetvie Dizajnu 

a módneho dizajnu (3 %). Podiel jednotlivých odvetví kreatívneho priemyslu na KP celkovo 

v Slovenskej republike, sa príliš neodlišuje od podielu jednotlivých odvetví kreatívneho 

priemyslu v krajinách V4, Nemecka a Rakúska, kde tak isto majú najväčšie zastúpenie odvetvia 

IT, softvéru a počítačových služieb a Reklamy a marketingu. 

Najčastejšia forma podnikania subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle na Slovensku 

je podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným (51,7 %) a na základe 

živnostenského oprávnenia - SZČO (44,8 %). Väčšina týchto podnikateľských subjektov však 

nezamestnáva žiadneho zamestnanca, alebo len jedného, či dvoch zamestnancov. Z pohľadu 

veľkosti podnikateľských subjektov mali v kreatívnom priemysle teda najväčšie zastúpenie 

v roku 2020 mikro podniky (41,50 %). Z pohľadu sídla spoločnosti v roku 2020 najviac 

podnikateľských subjektov pôsobilo v Bratislavskom kraji (39,7 %) a najmenej 

v Trenčianskom kraji (7,2 %). 

V roku 2019 podnikateľské subjekty pôsobiace v jednotlivých odvetviach kreatívneho 

priemyslu na Slovensku dosiahli tržby celkovo v objeme 4,66 miliardy Eur, z toho najvyššie 

tržby dosahovali odvetvia Reklamy a marketingu (1,9 miliardy Eur) a IT softvéru 

a počítačových služieb (1,73 miliardy Eur).  

  

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Podiel KP na HDP v SR Podiel KP na PH v SR Podiel KP na zamestnanosti v SR



Vplyv pandémie COVID-19 na postavenie MSP v kreatívnom priemysle                                                                                    SBA 

38 

 

3 Vplyv pandémie COVID-19 na podniky kreatívneho 

priemyslu  

Pandémia ochorenia spôsobeného vírusom COVID-19 mala vplyv na ekonomický vývoj 

krajiny. Jej vplyv na jednotlivé odvetvia národného hospodárstva bol rôzny. Najviac 

postihnutými boli odvetvia, ktoré sú založené na spoločenskom kontakte, a ktorých činnosť 

bola obmedzovaná takmer ihneď po vypuknutí pandémie v krajine. Vo veľkej miere spôsobila 

pandémia obmedzenie, prípadne aj niekoľko mesiacov trvajúce zatvorenie podnikov 

pôsobiacich v oblasti kreatívneho priemyslu. Sila dopadov pandémie na podniky KP 

sa prejavila dvoch vlnách. Negatívnym dopadom prvej vlny pandémie bolo úplné uzavretie 

podnikov na 2 - 3 mesiace. Sila druhej vlny sa prejavila v dĺžke trvania obmedzení viac ako 

4 mesiace.  

3.1 Dopady pandémie a podpora podnikov kreatívneho priemyslu na 

Slovensku  

V polovici roka 2021 môžeme na Slovensku hovoriť zatiaľ o dvoch vlnách pandémie. Prvá 

vlna trvala od marca 2020, kedy sa objavil prvý prípad COVID-19 na Slovensku, do júna 

2020, kedy sa epidemiologická situácia výrazne zlepšila. Za druhú vlnu možno označiť pomalé 

narastanie počtu pozitívnych prípadov od septembra 2020. Nasledujúci prehľad zachytáva 

udalosti a následné prijaté opatrenia, ktoré sa bezprostredne týkajú kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu. 

 

 

Po čiastočnom uvoľnení hygienických opatrení 36  sa na jeseň 2020 znova zhoršila 

epidemiologická situácia na Slovensku. Vláda znova začala zavádzať protipandemické 

                                                 
36  Základné hygienické opatrenia vyžadované Úradom verejného zdravotníctva SR sú: prekrytie horných 

dýchacích ciest, dezinfikovať si ruky alebo použiť jednorazové rukavice, zachovávať minimálne 2-metrové 

rozstupy počas  podujatia, pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, 

držadiel, pultov), kresiel, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, zabezpečiť 

umývanie podláh každý deň na vlhko, obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané 2-metrové 

vzdialenosti sediacich divákov. Dvojsedačka alebo sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie, a to 

pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým 

mydlom a papierovými utierkami, zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov, vo foyeroch sú 

zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné miesta sú odstránené, pevné ohradené páskou). Návštevníci po 

zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále. Ďalšie nariadenia sa týkajú hygienických zariadení 

a používania vzduchotechniky. 
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opatrenia spojené s obmedzovaním až zákazom spoločného stretávania sa a voľného pohybu 

osôb. Druhá vlna pandémie na Slovensku sa pre podniky v KP začala v septembri 2020. 

 

 
 

 

 
 

Dopady pandémie COVID-19 na odvetvie kreatívneho priemyslu 

Spoločenská a sociálna izolácia v roku 2020 spôsobila, že veľká časť kultúrnych 

a kreatívnych inštitúcií bola minimálne 6 mesiacov mimo prevádzku. Aj keď počas leta 2020 

boli protiepidemické opatrenia zmiernené alebo úplne uvoľnené, mnoho plánovaných podujatí 

bolo presunutých na iné obdobie alebo zrušených. V sezóne jar – leto sa usporadúva množstvo 

remeselných trhov. Ich zrušením prišli o finančné prostriedky nielen remeselníci, ktorí 

na trhoch prezentujú svoju produkciu, ale aj organizátori a všetci prevažne malí podnikatelia, 

ktorí na trhoch zabezpečujú servis.  

Počas pandémie sa výraznejšie prejavili aj špecifické problémy podnikov a podnikateľov 

pôsobiacich v KP v oblasti financovania. Spoločnosť Trexima uvádza, že počas pandémie boli 

„najviac postihnutí tí, čo sú nezávislí od štátu a verejných zdrojov“ 37 . Umelci, ale aj 

podnikatelia či podniky, ktoré nie sú v plnej miere financované z verených či štátnych zdrojov, 

sú závislé od grantov, ktoré sú naviazané na konkrétne projekty. Absencia realizácie projektu 

tak následne znamená absenciu finančných prostriedkov. Časť umelcov a SZČO podnikajúcich 

KP nemá dostatočne vytvorené finančné rezervy na preklenutie dlhšieho obdobia (čo môže 

súvisieť aj s malým alebo žiadnym vzdelaním v oblasti finančnej gramotnosti, alebo 

vytvorením rezervy len na krátky čas). Podnikatelia či podniky pôsobiace v oblasti KP nemajú 

                                                 
37 TREXIMA. 2020. Inovácie a dopady na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu počas koronakrízy. Online. 

Dostupné na: https://www.trexima.sk/inovacie-a-dopady-na-sektor-kultury-a-kreativneho-priemyslu-pocas-

koronakrizy/ 

https://www.trexima.sk/inovacie-a-dopady-na-sektor-kultury-a-kreativneho-priemyslu-pocas-koronakrizy/
https://www.trexima.sk/inovacie-a-dopady-na-sektor-kultury-a-kreativneho-priemyslu-pocas-koronakrizy/
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stabilné príjmy, alebo ich nevedia dokladovať, preto často kombinujú zamestnanie 

a podnikanie, prípadne využívajú alternatívne formy zamestnania. Počas prvej vlny pandémie 

sa ich kvôli súbehu príjmov (najčastejšie zo zamestnania a podnikania) netýkala takmer 

žiadna štátna pomoc.  

Podnikatelia pôsobiaci v kreatívnom priemysle od vypuknutia pandémie prešli do online 

priestoru, ale svoju produkciu sa snažia ponúknuť aj inými formami (napríklad živé koncerty 

zo sídliskových priestorov či striech bytoviek, ktoré diváci sledujú z bytov). Mnohé divadlá, 

koncertné domy, galérie, múzeá ponúkajú svoju produkciu prostredníctvom online 

prezentácií.38 Galérie a múzeá ponúkajú virtuálne prehliadky, náučné, informačné a kreatívne 

podujatia online. 39  Okrem dospelých divákov sú mnohé prezentácie ponúkané aj deťom 

rôzneho veku (čítané rozprávky, online kurzy, webináre, návody, vzdelávacie podujatia, 

tréningy...). Na portáli MK SR navstevnik.online je možné zakúpiť si e-vstupenku 

na streamované online podujatia kultúrnych inštitúcií, ktoré sa do projektu zapojili.40  

Pandémia spojená so zákazom zhromažďovania potvrdila v slovenských podnikoch 

v oblasti KP nevyhnutnosť digitalizácie a kombinácie živých s online podujatiami, a to nielen 

v moderných, ale aj v klasických umeniach, ktoré sú súčasťou KP. Podľa spoločnosti Trexima 

„v post-covidovej dobe ešte viac stúpne potreba mäkkých zručností z oblasti marketingu 

a podnikania pre všetky cieľové skupiny umelcov, kreatívcov a kultúrnych inštitúcií“41. Zároveň 

upozorňuje na to, že na základe medzinárodných prieskumov sa potvrdilo, že online podujatia 

sú len doplnkom živých predstavení a dostupnosť online prenosov nezvýšila počet nových 

návštevníkov.  

Napriek prechodu umelcov a kreatívcov prevažne do online priestoru, pre mnohých 

umelcov, ale subjektov z radov MSP znamenalo uzatvorenie prevádzky nulové príjmy. 

Podnikatelia vo všeobecnosti a špeciálne podnikatelia a podniky pôsobiace v KP požadovali 

od štátu aspoň čiastočné kompenzácie výpadku príjmov. 

Dopad pandémie na podniky a podnikateľov v kreatívnom priemysle počas koronakrízy 

Počas pandémie COVID-19 boli medzi podnikmi pôsobiacimi v kultúre a kreatívnom 

priemysle zrealizované dva prieskumy, ktorých výsledky sú verejne dostupné. Prvý zber dát 

a ich následnú analýzu realizovalo občianske združenie Stojíme pri kultúre. Zberu základných 

dát o vplyve pandémie na podniky v KP sa zúčastnilo 269 fyzických a 201 právnických osôb 

a zber bol realizovaný v termíne 10. – 27. marca 2020.  

Druhý dotazníkový prieskum realizoval Inštitút kultúrnej politiky (ďalej „IKKP“) spolu 

s MK SR. Obdobie, ktorého sa dotazníkové otázky týkali, zahŕňalo 6 mesiacov pandémie, teda 

marec – september 2020. Celkovo odpovedalo na otázky viac ako 7 000 respondentov, z nich 

bolo 1 889 právnických osôb a 6 267 fyzických osôb. IKKP uvádza, že po porovnaní 

                                                 
38 Napríklad Slovenská filharmónia ponúka na svojej stránke online koncerty, na ktoré je potrebné si zakúpiť 

vstupenky, ale aj vybrané už realizované koncerty, ktoré sú dostupné v hudobnom archíve. Niektoré slovenské 

divadlá neprestali hrať ani počas pandémie a predstavenia je možné si pozrieť online po zakúpení vstupenky 

(napríklad Slovenské národné divadlo, Štátne divadlo Košice). Viaceré divadlá sprístupnili prostredníctvom služby 

youtube celé záznamy divadelných predstavení, ktoré sa v súčasnosti už nehrajú (napríklad Radošinské naivné 

divadlo, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove). Premietanie filmov sa neskončilo ani v Kine Lumière, kde je 

možné po zakúpení vstupenky sledovať film z domu. 
39 Slovenská národná galéria sprístupnila projekt s názvom Slovenská náhradná galéria, kde prezentuje vybrané 

výtvarné diela, ale aj zaujímavé projekty z regionálnych galérií.  
40 Viac informácií a nákup vstupeniek na https://navstevnik.online/  
41 TREXIMA. 2020. Inovácie a dopady na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu počas koronakrízy. Online. 

Dostupné na: https://www.trexima.sk/inovacie-a-dopady-na-sektor-kultury-a-kreativneho-priemyslu-pocas-

koronakrizy/ 

https://navstevnik.online/
https://www.trexima.sk/inovacie-a-dopady-na-sektor-kultury-a-kreativneho-priemyslu-pocas-koronakrizy/
https://www.trexima.sk/inovacie-a-dopady-na-sektor-kultury-a-kreativneho-priemyslu-pocas-koronakrizy/
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s daňovými priznaniami predstavuje táto vzorka približne 18 – 22 % subjektov (právnických 

osôb), odhadom 14 % fyzických osôb a menej ako 30 % neziskových organizácií42 pôsobiacich 

v oblasti KP.  

Napriek tomu, že v oboch dotazníkoch boli odlišné otázky a rovnako aj štruktúra 

respondentov bola odlišná, porovnaním výsledkov z týchto dvoch zberov informácií 

o podnikoch v KP, je možné naznačiť, ako sa prehlboval dopad pandémie na podniky v KP.  

Podľa predpokladu sa najvážnejšie prejavila pandémia na škodách, ktoré u právnických, 

fyzických osôb a neziskových organizácií pôsobiacich v KP dosiahli v prvej vlne tisícové, 

v druhej miliónové straty.  

V druhej polovici apríla 2020 zverejnil CIF straty vyčíslené jednotlivými zastrešujúcimi 

organizáciami pôsobiacimi v KP nasledovne43: 

- Audiovizuálny priemysel – takmer 60 mil. eur. 

- Vydavateľský priemysel – mesačná strata pri predaji kníh takmer 4 mil. eur. Prepad 

tržieb z inzercie v intervale 50-70 % a prepad tržieb z predaja v intervale 30-95 %. 

- Hudobný priemysel - mesačný výpadok na vstupnom vo výške 800 000 eur, odhad 

výpadku autorských odmien vo výške 2,5 mil. eur.  

- Reklamný priemysel – vysoký výpadok príjmov z reklamy najmä v apríli 2020, od 50 % 

poklesu v TV po 100 % pokles v súkromných rádiách. 

Podpora pre podniky v KP 

Po vypuknutí pandémie na Slovensku nebolo jasné ani aká forma, ani ktorým 

podnikateľským subjektom v rámci odvetví kreatívneho priemyslu bude podpora zo strany 

štátu určená. Vzhľadom na rôznorodosť podnikateľských subjektov a ich právnych foriem 

v odvetví kreatívneho priemyslu na Slovensku, konkrétna pomoc zo strany štátu bola v prvej 

vlne pandémie nesystematická, podnikateľské subjekty pôsobiace v jednotlivých odvetviach 

KP mohli čerpať podporu prevažne prostredníctvom plošných opatrení Ministerstva práce 

sociálnych vecí a rodiny. 

Zložitosť situácie v odvetví kreatívneho priemyslu v SR počas pandémie a zvyšujúcu sa 

potrebu zacieliť podporu na čo najširšie spektrum podnikateľov pôsobiacich v KP zachytáva aj  

prieskum občianskeho združenia Stojíme pri kultúre. Vzhľadom na vyhodnotenie aj 

preferovaných podporných opatrení, mali počas prvej vlny pandémie fyzické a právnické osoby 

v odvetví KP záujem o rôzne formy podpory, čo odzrkadľovalo ich reálne potreby v súvislosti 

s obmedzením ich činnosti počas pandémie a potrebu udržania podnikania. Preferované typy 

opatrení zachytáva nasledujúci graf. 

 

 

 

 

                                                 
42 IKKP a MK SR. 2020. Kultúra a kreatívny priemysel po 6 mesiacoch pandémie Vyhodnotenie formulára. 

Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Sprava-formular-KKP-zber-dat-

20201120-MB-ZD.pdf 
43 Spracované podľa CIF. 2020. Ako zasiahla pandémia COVID-19 kreatívny priemysel a čo s tým? Online. 

Dostupné na: http://www.ciforum.sk/ako-zasiahla-pandemia-covid-19-kreativny-priemysel-a-co-s-tym/  

 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Sprava-formular-KKP-zber-dat-20201120-MB-ZD.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Sprava-formular-KKP-zber-dat-20201120-MB-ZD.pdf
http://www.ciforum.sk/ako-zasiahla-pandemia-covid-19-kreativny-priemysel-a-co-s-tym/
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Graf 27: Preferované podporné opatrenia podnikov v KP podľa právnej formy 

 
Zdroj: BIEŠČAD, M., SVORENČÍK, A., BOROŠOVÁ, Z. 2020. Základná analýza zberu dát „Stojíme pri 

kultúre“. Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-

content/uploads/2020/05/Zakladna_analyza_Stojime_prikulture_20200428.pdf  

 Vzhľadom na vyhodnocovanie podpory v septembri 2020 v dotazníkoch IKKP a MK SR 

už bolo možné vyhodnotiť, koľko respondentov čerpalo nejakú formu štátnej pomoci. 

Pri právnických osobách „štvrtina spoločností (478) čerpala nejakú formu podpory, najmä 

tzv. prvú pomoc Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (441). Podporu nájomného 

využilo 43 podnikov. Cez špeciálne výzvy dotačných fondov bolo podporených 22, z toho 

21 cez Fond na podporu umenia a jeden cez Audiovizuálny fond. Suma celkovej čerpanej 

pomoci (bez ohľadu na zdroj) predstavovala 1,75 mil. eur za celé obdobie marec – september 

2020.“44 Na základe podrobnejšej analýzy vyplynulo, že získaná finančná pomoc pokryla len 

2 % celkových výdavkov prijímateľov. Z podnikateľov – fyzických osôb nejakú formu 

finančnej podpory čerpalo asi 30 % opýtaných. Najčastejšie (1 283 respondentov) získali 

finančné prostriedky prostredníctvom tzv. prvej pomoci z MPSVaR SR. „Podporu nájomného 

využilo 17 respondentov. Zo špeciálnej výzvy Fondu na podporu umenia bolo podporených 

                                                 
44 IKKP a MK SR. 2020. Kultúra a kreatívny priemysel po 6 mesiacoch pandémie Vyhodnotenie formulára. 

Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Sprava-formular-KKP-zber-dat-

20201120-MB-ZD.pdf  
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71 osôb a z Audiovizuálneho fondu 3 osoby. Suma celkovej čerpanej pomoci (bez ohľadu 

na zdroj) predstavovala 2,2 mil. eur za celé obdobie marec – september 2020.“45  

Najmenej  čerpali štátnu podporu neziskové organizácie pôsobiace v oblasti KP (iba 8 %, 

teda 56 respondentov). Napriek tomu, že väčšina neziskových organizácií pôsobiacich v KP 

nemá zamestnancov ani stálu scénu či priestory, 30 subjektov získalo finančnú 

pomoc z MPSVaR SR, 15 na podporu nájomného, 13 z Fondu na podporu umenia a 3 z AVF. 

„Celková suma čerpanej podpory bez ohľadu na zdroj predstavovala za obdobie 

marec – september 2020 asi 200-tisíc eur.“ 46  Finančné prostriedky, ktoré neziskové 

organizácie získali, pokryli asi 10 % ich celkových výdavkov.  

Podľa posledných údajov MK SR k 01.03.2021, v mesiacoch marec – december 2020 

poskytlo MK SR podnikom, podnikateľom a neziskovým organizáciám v nezriaďovanej 

kultúre47 celkovú pomoc vo výške 32 849 580,12 eur a subjektom v zriaďovanej kultúre48 

sumou 9 191 697 eur. Podrobnejšie formy podpory sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 2: Prehľad vyplatenej pomoci pre podniky v KP v SR v € 
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Zriaďovaní kultúra 6 936 189 2 255 508      

Nezriaďovaná kultúra   20 697 475 9 697 393 853 200 1 152 700 448 812 

Zdroj: SBA podľa údajov portálu https://www.pomahamekulture.sk/  

  

                                                 
45 IKKP a MK SR. 2020. Kultúra a kreatívny priemysel po 6 mesiacoch pandémie Vyhodnotenie formulára. 

Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Sprava-formular-KKP-zber-dat-

20201120-MB-ZD.pdf  
46 IKKP a MK SR. 2020. Kultúra a kreatívny priemysel po 6 mesiacoch pandémie Vyhodnotenie formulára. 

Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Sprava-formular-KKP-zber-dat-

20201120-MB-ZD.pdf  
47 Inštitúcie, ktoré neboli zriadené priamo MK SR ani inými verejnými či štátnymi inštitúciami. Väčšinou nezávislí 

podnikatelia či umelci bez priameho financovania z verejných zdrojov. 
48 Inštitúcie zriaďované MK SR alebo inými štátnymi či verejnými inštitúciami, ktoré sú priamo dotované z týchto 

verejných finančných zdrojov. 

https://www.pomahamekulture.sk/
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Sprava-formular-KKP-zber-dat-20201120-MB-ZD.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Sprava-formular-KKP-zber-dat-20201120-MB-ZD.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Sprava-formular-KKP-zber-dat-20201120-MB-ZD.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Sprava-formular-KKP-zber-dat-20201120-MB-ZD.pdf
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Okrem toho MK SR finančne podporilo aj ďalšie aktivity v oblasti kultúry.49 

Online živé 

umenie 

80 termínov vysielaní zo 43 

predstavení; predaných 6 800 

vstupeniek 

 

Divadlo Nová scéna, Slovenský ľudový 

umelecký kolektív/SĽUK, Slovenské národné 

divadlo, Štátna opera Banská Bystrica, Štátne 

divadlo Košice, Štátny komorný orchester Žilina, 

Umelecký súbor Lúčnica, Tanečné divadlo Ifjú 

Szivek 

 

Klubkultúra 

podporená 

sumou 150 000 

eur 

20 koncertov a ich televíznych 

záznamov 

 

Zviditeľnenie nezávislých hudobných klubov a 

komunitných centier, umelcov, ale aj umeleckých 

technických pracovníkov 

 

Ostatné 

opatrenia 

prijaté kvôli 

korone 

Pomoc pre festivaly a kultúrne udalosti 

 

 

Predĺženie platnosti vstupeniek do 30.06.2022; 

predĺženie vrátenie peňazí za zakúpenú 

vstupenku na 13 mesiacov 

 

Pomoc pre rádiá 

Dobrovoľné odvádzanie príspevku do 

umeleckých fondov 

Väčšia podpora cez verejné fondy 

Úprava, aby MK SR mohlo 

poskytovať finančné dotácie 

 

 

 

 

  

 

Štátna podpora a pomoc pre podniky a podnikateľov v oblasti kreatívneho priemyslu 

Počas prvej a druhej vlny koronakrízy ponúkla vláda podnikateľom finančnú pomoc. 

Špecifické opatrenia zamerané na kultúru a kreatívny priemysel počas prvej vlny neexistovali. 

Podnikatelia v KP sa tak mohli uchádzať o plošnú pomoc ponúkanú MPSVaR SR a MH SR.  

Všetkým podnikateľom alebo SZČO pôsobiacim na Slovensku, ktorí zamestnávali 

zamestnancov bola v prvej vlne koronakrízy určená pomoc zameraná na udržanie 

zamestnanosti. Druhá skupina pomoci smerovala pre SZČO, ktoré v dôsledku opatrení 

pozastavili alebo obmedzili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti a splnili ďalšie 

dodatočné podmienky. Zároveň však platilo, že príspevok nie je možné poskytovať SZČO, 

ktorá má zároveň uzatvorený aj pracovný pomer (väčšina umelcov a tvorivých pracovníkov 

v KP tak nemala nárok na pomoc, ale o finančnú podporu mohol požiadať ich zamestnávateľ) 

a/alebo zrušenú, alebo pozastavenú živnosť (podnikateľ so zrušenou alebo pozastavenou 

živnosťou alebo človek pracujúci prevažne na dohody si mohol požiadať o tzv. SOS pomoc 

a výška príspevku bola 210 eur/mesiac, v druhej vlne sa zvýšila na 300 eur/mesačne). 

Podnikatelia mali možnosť získania zvýhodnených úverov vo forme odkladu splátok úveru 

                                                 
49 MK SR. 2021. Informácie o plánovaných a odovzdaných formách pomoci pre odvetvie kultúry a kultúrno-

kreatívneho priemyslu. Online. Dostupné na: https://www.pomahamekulture.sk/  

https://www.pomahamekulture.sk/
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a lízingu, možnosti získania „COVID úveru“, rovnako podnikatelia mohli požiadať o rôzne 

formy záruky za úvery. V prvej aj druhej vlne pandémie si podnikatelia môžu požiadať aj 

o kompenzácie nájomného.50 

Na vyhlásené opatrenia v prvej vlne pandémie reagovala Asociácia nezávislých 

producentov, ktorá upozornila na to, že podnikatelia bez príjmu mali v marci 2020 nárok 

na príspevok maximálne vo výške 270eur, v apríli 540 eur, čo je takmer dvakrát menej 

ako ľudia v zamestnaneckom pomere v uzatvorených prevádzkach. Zároveň podnikatelia 

„nemajú odpustené odvody a nijaký nárok na kompenzáciu fixných nákladov (nájomné, 

lízingy)“51. Asociácia tiež upozorňuje na to, že počas trvania pandémie sa odhaduje výrazný 

pokles príjmov a produkcie a odklad odvodových povinností znamená len presun terajšieho 

finančného zaťaženia do budúcnosti, a to aj napriek tomu, že počet realizovaných projektov 

počas roka bude výrazne nižší ako v predchádzajúcich rokoch.  

Odhaduje sa, že výpadok financií pre ľudí a spoločnosti v sektore audiovízie bude v roku 

2020 predstavovať celkový objem 58 830 000 eur. Audiovizuálna výroba poklesne o 38 % 

celoročného objemu, v prípade filmovej distribúcie to bude pokles o 36 % celoročného 

objemu.  

To, že podnikateľov pôsobiacich v oblasti KP v prvej vlne pandémie pomoc zo strany štátu 

nezachytila, bolo dôvodom na to, aby Asociácia nezávislých producentov spísala svoje 

požiadavky a predložila ich vláde. Hlavné požiadavky asociácie boli: 

 „spravodlivý prístup k všetkým nástrojom  pomoci (naviazaný len na pokles príjmov, 

nie na zatvorenie prevádzky alebo pri SZČO obmedzovaný v prípade súbehu príjmov), 

 zrovnoprávnenie zamestnancov a samozamestnávateľov (SZČO) ohľadne výšky pomoci, 

 odpustenie odvodov na 3 mesiace (zrovnoprávnenie firiem a SZČO), 

 vytvorenie systému rýchlych bezúročných pôžičiek s odkladom splátok o 3-6 mesiacov, 

 odklad platby DPH a preddavkov na daň pre SZČO na obdobie 3 a viac mesiacov, 

 kompenzácia fixných nákladov (okrem osobných nákladov, riešených podporou 

zamestnanosti) pre všetky podniky s poklesom príjmov viac ako 20 %, 

 odklad lízingových splátok aj na technické zariadenia, stroje a technológiu.“52  

Okrem týchto požiadaviek  predkladala asociácia aj ďalšie špecifické požiadavky týkajúce 

sa napríklad súkromných rádií, časopisov a kníh (zníženie DPH), podujatí/predstavení 

(možnosť zakúpené vstupenky nahradiť poukážkou bez vrátenia peňazí), ako aj ďalšie 

krátkodobé a dlhodobé opatrenia, ktoré sa týkali napríklad nových grantových či dotačných 

schém, možnosti získania zvýhodnených úverov.  

                                                 
50 Podrobnejšie informácie o prvej vlne pomoci podnikateľom počas pandémie na Slovensku a vo vybraných 

krajinách EÚ v dokumente SBA. 2020. Podpora zamestnanosti v období koronakrízy v SR a okolitých krajinách. 

Online. Dostupné na: http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/08/Podpora-zamestnanosti-v-

obdob%C3%AD-koronakr%C3%ADzy-v-SR-a-v-okolit%C3%BDch-krajin%C3%A1ch.pdf  
51 ASOCIÁCIA NEZÁVISLÝCH PRODUCENTOV. 2020. COVID-19 má zásadný vplyv na audiovíziu. Online. 

Dostupné na: https://www.asociaciaproducentov.sk/aktuality/2020/dopady-covid-19-na-av-priemysel 
52  Návrhy opatrení pre sektory kreatívneho priemyslu (KP) v súvislosti s krízou COVID-19. 2020. Online. 

Dostupné na: 

https://static1.squarespace.com/static/5a71c132c027d820769d1e6e/t/5e99a5d803457a60bf417dff/158712777029

1/COVID-Opatrenia-Kreativny_priemysel.pdf 

http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/08/Podpora-zamestnanosti-v-obdob%C3%AD-koronakr%C3%ADzy-v-SR-a-v-okolit%C3%BDch-krajin%C3%A1ch.pdf
http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/08/Podpora-zamestnanosti-v-obdob%C3%AD-koronakr%C3%ADzy-v-SR-a-v-okolit%C3%BDch-krajin%C3%A1ch.pdf
https://www.asociaciaproducentov.sk/aktuality/2020/dopady-covid-19-na-av-priemysel
https://static1.squarespace.com/static/5a71c132c027d820769d1e6e/t/5e99a5d803457a60bf417dff/1587127770291/COVID-Opatrenia-Kreativny_priemysel.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a71c132c027d820769d1e6e/t/5e99a5d803457a60bf417dff/1587127770291/COVID-Opatrenia-Kreativny_priemysel.pdf


Vplyv pandémie COVID-19 na postavenie MSP v kreatívnom priemysle                                                                                    SBA 

46 

 

V druhej vlne koronakrízy majú podnikatelia a podniky pôsobiace v oblasti KP možnosť 

požiadať o finančnú podporu z troch ministerstiev – Ministerstva hospodárstva SR 53 , 

Ministerstva kultúry SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 54  a Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a inovácií SR.  

MH SR – okrem štandardnej podpory určenej pre všetky podnikateľské jednotky si podniky 

a podnikatelia pôsobiaci v oblasti KP môžu požiadať o osobitnú dotáciu. Podniky pôsobiace 

v KP môžu od 29.12.2020 do konca marca 2021 požiadať o dotáciu, ktorej cieľom je zachrániť 

podniky v oblasti KP a poskytnúť im finančné prostriedky na zabránenie druhotnej platobnej 

neschopnosti. Dotácia je určená podnikom, ktorých obrat v čase 01.03 – 31.12.2020 

v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka poklesol minimálne o 30 %. Pomoc 

sa vzťahuje na nekryté náklady, teda na tie, ktoré neboli kryté tržbou inou pomocou. „Výška 

dotácie bude v prípade mikro a malých podnikov 90 % nepokrytých fixných nákladov, stredné 

podniky môžu takto získať 70 % nepokrytých fixných nákladov. Ak žiadateľ nevykonával 

činnosť počas celého referenčného obdobia 2019, pre účely výpočtu poklesu obratu sa 

použijú priemerné tržby z mesiacov referenčného obdobia, počas ktorých bola už činnosť 

vykonávaná.“55 V prípade, že v roku 2019 subjekt nevykonával žiadnu podnikateľskú činnosť, 

nemá nárok na túto formu dotácie.  

Všetky podniky môžu požiadať o dotáciu na úhradu nájomného, bez ohľadu na to, či ide 

o žiadosť nájomcu alebo prenajímateľa, a to v čase sťaženého užívania, ktoré je časovo 

vymedzené na stránke MH SR. Termíny na podanie žiadostí za konkrétne sťažené obdobie 

sú dostupné na stránke MH SR.  

MK SR - v druhej vlne poskytuje podnikateľom, podnikom a neziskovým organizáciám 

pôsobiacim v oblasti KP viacero finančných schém.56 Podnikateľ si môže požiadať o viacero 

dotácií. Podmienkou je, že finančná pomoc poskytovaná na jeden účel nemôže byť krytá 

z viacerých zdrojov. Projekt s názvom Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti 

s pandémiou ochorenia COVID – 19 poskytuje dotáciu fyzickým osobám jednotlivcom 

a fyzickým osobám živnostníkom. Dotácia sa poskytuje prostredníctvom príslušnej schémy 

minimálnej pomoci v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Základné podmienky 

na poskytnutie dotácie sú, že fyzická osoba jednotlivec alebo živnostník: 

 dosiahol príjem zo závislej činnosti a/alebo z poberania dávok vyplácaných 

z dôchodkového poistenia a čistý príjem žiadateľa zo závislej činnosti a/alebo 

z poberania dávok vyplácaných z dôchodkového poistenia v kalendárnom mesiaci, 

za ktorý si uplatňuje nárok na dotáciu, nepresiahol hodnotu vyššiu ako 540 eur, 

 je zapísaný v evidencii iných profesionálov v kultúre alebo ku dňu podania 

žiadosti o dotáciu podal žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov 

v kultúre – http://www.fpu.sk, 

 nebol príjemcom finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“, 

                                                 
53  Všetky formy pomoci podnikateľom a podnikateľským subjektom sú dostupné online na: 

https://www.mhsr.sk/koronavirus  
54  Podpora a pomoc podnikom, podnikateľom a zamestnancom a jej rôzne formy sú dostupné online na: 

https://www.pomahameludom.sk/ Tým občanom, ktorí sa ocitli bez práce je určená SOS pomoc, ktorej podmienky 

sú dostupné online na: https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/archiv/2020/sos-

dotacie.html  
55  MH SR. 2020. Dotácia pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu. Online. Dostupné na: 

https://www.mhsr.sk/koronavirus/dotacia-kultura 
56  Prehľad všetkých foriem ponúkanej pomoci dostupnej z MK SR je uvedený na stránke 

https://www.pomahamekulture.sk/#section2  

http://www.fpu.sk/
https://www.mhsr.sk/koronavirus
https://www.pomahameludom.sk/
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/archiv/2020/sos-dotacie.html
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/archiv/2020/sos-dotacie.html
https://www.mhsr.sk/koronavirus/dotacia-kultura
https://www.pomahamekulture.sk/#section2
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 nebol poberateľom dávky v nezamestnanosti za kalendárny mesiac, na ktorý si uplatňuje 

dotáciu, 

 nebol žiadateľom o finančnú podporu v rámci Mimoriadnej výzvy č.2 vyhlásenej dňa 

18.09.2020 Fondom na podporu umenia, 

 nebol žiadateľom o finančnú podporu v rámci Mimoriadnej výzvy č.1 vyhlásenej dňa 

15.10.2020 Fondom na podporu kultúry národnostných menšín. 

Ďalšia výzva MK SR je určená technickým a podporným profesiám v KP. Oprávnenými 

žiadateľmi sú fyzické osoby SZČO a podnikatelia pôsobiaci v slobodnom povolaní, ktorí sú 

zapísaní v Evidencii iných profesionálov v kultúre, ktorú vedie Fond na podporu umenia.  

Za mesiace marec – september 2020 môžu získať mesačnú dotáciu vo výške 540 eur/mesiac, 

pričom maximálna výška dotácie za uvedené obdobie je 3 780 eur. Žiadosť je možné podať 

po splnení nasledovných podmienok: 

 podnikateľ od marca do septembra 2020 nedostal finančný príspevok v rámci 

projektu Prvá pomoc (v dôsledku poberania dôchodkových dávok alebo tzv. súbehu 

príjmov – okrem príjmu zo závislej činnosti mal aj príjem z podnikania, inej samostatnej 

zárobkovej činnosti, vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu, použitia diela 

a použitia umeleckého výkonu podľa § 5 a § 6 zákona č. 595/2003), 

 podnikateľ nepodal žiadosť v rámci mimoriadnej výzvy č. 2 Fondu na podporu umenia, 

ani v rámci mimoriadnej výzvy č.1 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 

 čistý príjem podnikateľa za kalendárny mesiac, za ktorý si uplatňuje nárok na dotáciu, 

nepresiahol 540 eur. 

Dotácia je určená aj tým fyzickým osobám podnikateľom, ktorí okrem podnikania mali aj 

príjem zo závislej činnosti. FO (umelci), ktorí mali súbežne príjem ako SZČO a k tomu úväzok, 

môžu požiadať o pomoc od štátu v prípade, že pokles tržieb v rámci SZČO bol väčší ako 80 %. 

Podnikateľ tak má nárok na príspevok vo výške 810 eur mínus čistá mzda z pracovného 

pomeru.  

MK SR sa snaží podporiť umelcov aj inými formami pomoci. Od mája do konca roka 2020 

sa umelci môžu rozhodnúť, či odvody do umeleckých fondov z vyplateného honorára budú 

do týchto fondov posielať dobrovoľne. Povinné platenie je zatiaľ zrušené.  

Podpora profesionálnym umelcom je ponúkaná aj prostredníctvom Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín - Kultminor. Umelci sa môžu uchádzať o štipendium, 

maximálne na 5 mesiacov a môžu ho získať umelci zo všetkých 13 národnostných menšín. 

Podporu je možné použiť na tvorbu a prezentáciu divadelných, tanečných, hudobných, 

výtvarných a audiovizuálnych diel. 

Pre všetky subjekty pôsobiace v oblasti audiovizuálneho priemyslu existuje pomoc, ktorú 

je možné získať prostredníctvom Audiovizuálneho fondu. Už počas prvej vlny pandémie boli 

prijaté opatrenia na podporu a pomoc pre subjekty pôsobiace v audiovizuálnom priemysle. 

Opatrenia sa týkali: 

 Priamej finančnej podpory pre kiná (v novembri AVF poskytol spolu počas prvej 

a druhej vlny pandémie celkom 539 800 eur 68 prevádzkovateľom kín). Takto získané 

finančné prostriedky môžu prevádzkovatelia kín použiť na propagáciu filmových 

predstavení, ale aj na technické vybavenie, ktoré budú potrebovať po znovuotvorení 

(dezinfekčné zariadenia, termokamery, … ).  

 Zníženia určeného podielu spolufinancovania projektu žiadateľom z doterajších 

10 % na 1 %. 
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 Zrušenia povinnosti distributéra odviesť fondu podiel z obchodného zhodnotenia 

podporených projektov pre rok 2020.57 

Fond na podporu umenia v roku 2020 vyhlásil dve mimoriadne výzvy spojené s dopadom 

korona krízy na umeleckú a kreatívnu obec. Výzva 1/2020 bola zameraná najmä 

na výskum v oblasti kultúrnych a kreatívnych vied. Výzva 2/2020 bola zameraná na fyzické 

osoby – jednotlivcov, ktorí pôsobia vo vybraných oblastiach ako profesionáli. Na základe tejto 

výzvy mohli žiadatelia získať maximálne jedno štipendium vo výške 1 500; 2 000; 2 500 alebo 

3 000 eur. Oblasti na predkladanie žiadosti o štipendium boli tvorba javiskového diela 

(divadlo,tanec), hudobného diela, tvorba a realizácia diel v oblasti tradičných alebo nových 

médií, v oblasti dizajnu, tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež, pôvodnej slovenskej 

umeleckej literatúry, tvorba prekladu umeleckého diela a vo vybraných oblastiach aj výskum 

a odborná reflexia. Žiadatelia mohli svoje projekty predkladať v termíne 18.09. – 08.10.2020 

a termín ukončenia projektu bol 30.06.2021. Celková alokovaná čiastka na poskytnuté 

štipendium bola 9 500 000 eur. 

Koncom februára 2021 vyhlásilo MK SR výzvu na predkladanie projektov určených 

na pomoc občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a nadáciám, ktoré fungujú 

ako divadlá, profesionálne hudobné a tanečné telesá, prevádzkovatelia kultúrnych priestorov, 

organizátori rôznych kultúrnych workshopov a vzdelávania a ktoré neboli zriadené MK SR 

a dlhodobo pôsobia v oblasti KP (boli založené pred 01.01.2020). Pomoc je určená tým 

žiadateľom, ktorých príjem počas koronakrízy v roku 2020 v porovnaní 

s predchádzajúcim obdobím roku 2019 poklesol minimálne o 30 %. Dotácia je zložená 

z dvoch častí – „náhrada 20 % výdavkov nepokrytých zdrojmi z verejných grantov za obdobie 

od 1. 3. 2020 do 31. 12.2020 súvisiacich výhradne s kultúrnou a kreatívnou činnosťou 

žiadateľa. Druhá časť - náhrada 80 % rozdielu príjmov z kultúrnej a kreatívnej činnosti 

žiadateľa za referenčné obdobie roka 2020 voči roku 2019.“58 Minimálna výška pomoci je 

2 000 eur, maximálna 50 000 eur.  

Fyzickým osobám pôsobiacim v kultúre a kreatívnom priemysle je určená výzva MK SR 

na poskytnutie dotácie v období korona krízy. Dotácia je určená pre tie fyzické osoby, ktoré: 

1.  Majú medziročný pokles príjmov minimálne o 30 %.  

2. „K dátumu podania žiadosti o dotáciu musí byť žiadateľ/žiadateľka zapísaný/zapísaná 

v evidencii Fondu na podporu umenia a mať podané daňové priznanie k dani z príjmov 

fyzickej osoby typu B za rok 2019 a rok 2020“59.  

3. V roku 2019 dosiahli minimálny príjem 4 000 eur a v roku 2020 maximálny príjem nie 

vyšší ako 20 394 eur v prípade uplatnenia paušálnych výdavkov, alebo nie viac ako 

13 596 eur pri uplatnení preukázateľných výdavkov.  

4. Výška dotácie je určená na základe podmienky zaplatenia odvodov do Sociálnej 

poisťovne. Ak ich fyzická osoba zaplatila vo výške minimálne 1 007,36 eur, potom môže 

získať dotáciu vo výške 6 000 eur, ak nemá zaplatenú takúto čiastku odvodov, potom 

má nárok dotáciu vo výške 4 000 eur. 

                                                 
57  AVF. 2020. Nové opatrenia Audiovizuálneho fondu. Online. Dostupné na: http://www.avf.sk/news/22-04-

2020/Nov%c3%a9_opatrenia_Audiovizu%c3%a1lneho_fondu.aspx?News=NewsItem  
58 MK SR. 2021. Informácie týkajúce sa COVID dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre. Online. 

Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/covid-dotacia-pre-neziskove-organizacie-

posobiace-v-kulture/  
59 MK SR. 2021. Ministerstvo kultúry spúšťa COVID dotácie pre fyzické osoby v kultúre a kreatívnom priemysle. 

Online. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-

kultury/ministerstvo-kultury-spusta-covid-dotacie-pre-fyzicke-osoby-v-kulture-a-kreativnom-priemysle/ 

http://www.avf.sk/news/22-04-2020/Nov%c3%a9_opatrenia_Audiovizu%c3%a1lneho_fondu.aspx?News=NewsItem
http://www.avf.sk/news/22-04-2020/Nov%c3%a9_opatrenia_Audiovizu%c3%a1lneho_fondu.aspx?News=NewsItem
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/covid-dotacia-pre-neziskove-organizacie-posobiace-v-kulture/
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/covid-dotacia-pre-neziskove-organizacie-posobiace-v-kulture/
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/ministerstvo-kultury-spusta-covid-dotacie-pre-fyzicke-osoby-v-kulture-a-kreativnom-priemysle/
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/ministerstvo-kultury-spusta-covid-dotacie-pre-fyzicke-osoby-v-kulture-a-kreativnom-priemysle/
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MIRRaI SR - vyhlásilo v novembri 2020 výzvu na podporu kultúry, umenia 

a kreatívneho priemyslu v programe Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna 

spolupráca. Projekt je financovaný z grantov EHP a Nórska a jeho celková výška je v sume 

1,5 milióna eur. Výška jedného grantu sa pohybuje v sume 50 – 200 tisíc eur. Granty je 

možné využiť na: 

1. „Aktivity umeleckých a kultúrnych centier a priestorov venujúcich sa živým 

vystúpeniam. 

2. Umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné 

kultúrne činnosti. 

3. Kultúrne, umelecké a vzdelávacie činnosti. 

4. Písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby 

a literatúry, vrátane prekladov. 

5. Podpora bilaterálnej spolupráce v oblasti súčasného umenia a kultúry s Nórskom, 

Islandom a Lichtenštajnskom.“60 

3.2 Dopady pandémie a podpora podnikov kreatívneho priemyslu vo 

vybraných krajinách EÚ 

Členské štáty EÚ rýchlo zareagovali na vyváženie dôsledkov, ktoré sú následkom 

zavádzaných opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Na úrovni EÚ boli zavedené 

opatrenia prevažne na ochranu MSP. Okrem toho bola pozornosť venovaná aj odvetvovým 

opatreniam na ochranu tých najzraniteľnejších vrátane umelcov.61  

Európsky parlament a jeho Výbor pre kultúru a vzdelávanie už v apríli 2020 požadovali 

opatrenia a podporu špecifickú pre jednotlivé odvetvia KP. Vo svojom uznesení 

o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom 
zdôrazňuje, že:  

 „kultúrne a kreatívne odvetvia v členských štátoch boli v dôsledku COVID-19 

zasiahnuté mimoriadne tvrdo, keďže boli zatvorené kiná a divadlá a zrušené hudobné 

podujatia a predaj vstupeniek sa náhle zastavil. 

 Vzhľadom na to, že v týchto odvetviach je veľký počet externých pracovníkov 

a samostatne zárobkovo činných osôb, z ktorých mnohí mali veľké problémy aj 

pred epidémiou, je jej dosah obzvlášť nepriaznivý pre tvorivé povolania, ktorým príjmy 

nečakane klesli na nulu a ktoré v súčasnosti nemajú žiadnu alebo len malú podporu 

zo sociálneho systému“.62 

V jednotlivých krajinách boli prijaté rôzne podporné opatrenia pre MSP, ako napríklad 

platby odloženej dane alebo príspevky na sociálne zabezpečenie a poistenie 

v nezamestnanosti, ktoré sa dotýkajú subjektov v KP, ako aj nezávislých umelcov.63Mnoho 

kultúrnych inštitúcií, ako sú koncertné sály, operné domy, divadlá a múzeá, sprístupnilo svoje 

inscenácie a výstavy online zadarmo.  

                                                 
60  ZMOS. 2020. Granty EHP a Nórska: Výzva v oblasti kultúry otvorená! Online. Dostupné na:  

https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-vyzva-v-oblasti-kultury-otvorena--oznam/mid/405616/.html 
61 Základné opatrenia na podporu EÚ sú uvedené v prílohe B 
62  Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom. 2020. Online. Dostupné na: 

https://www.Europarl.Europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_SK.html 
63 EU support for artists and the cultural and creative sector during the coronavirus crisi. 2020. Online. Dostupné 

na: https://www.Europarl.Europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf 

file:///C:/Users/madzinova/Documents/SBA/Analýzy/Kreatívny%20priemysel/Texty/cudzie%20texty/Online.%20Dostupné%20na:%20%20https:/www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-vyzva-v-oblasti-kultury-otvorena--oznam/mid/405616/.html
file:///C:/Users/madzinova/Documents/SBA/Analýzy/Kreatívny%20priemysel/Texty/cudzie%20texty/Online.%20Dostupné%20na:%20%20https:/www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-vyzva-v-oblasti-kultury-otvorena--oznam/mid/405616/.html
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Podľa výsledkov Štúdie OECD s názvom Evaluating the initial impact of COVID-19 

containment measures on economic activity64(apríl 2020) sa počiatočný vplyv čiastočného 

alebo úplného zastavenia prevádzok prejavil v znížení súkromnej spotreby obyvateľstva 

v rámci tovarov a služieb, ku ktorým nemajú digitálny prístup. Najväčší dopad 

zníženia výdavkov spotrebiteľov na rekreáciu a kultúru sa prejavil vo Veľkej Británii 

(takmer -10 %), Nemecku (-7 %), Francúzsku (-6 %) a Taliansku (-5 %). 

Analýza spoločnosti Ernst & Young uvádza, že na konci roka 2019 sa celkový obrat 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu podieľal na HDP Európskej únie 4,4 %, a podniky 

pôsobiace v tejto oblasti zamestnávali 7,6 milióna ľudí. Viac ako 90 % spoločností pôsobiacich 

v KP sú MSP a 33 % pracovnej sily je tvorenej SZČO. Vplyvom  opatrení na zamedzenie 

šírenia pandémie, nastal aj v tomto odvetví prudký hospodársky prepad. Kríza spôsobená 

pandémiou COVID – 19 zasiahla takmer všetky odvetvia KP v Európskej únii. Obrat 

vo vybraných odvetviach (zachytených v nasledujúcom grafe) ako reklama, architektúra, 

audiovízia, noviny a časopisy, knihy, rozhlas a výtvarné umenie zaznamenal prepad menej 

ako 40 %, pričom obrat v hudobnom priemysle sa znížil  o 76 % a v odvetví múzického umenia 

až o 90 %. V Európskej únii, v roku 2020 tak poklesol obrat v KP celkovo o 31 %.65 

Graf 28: Odhadovaný pokles obratu vo vybraných odvetviach KP v krajinách EÚ 

 
Zdroj: Obnova Európy. Kultúrna a kreatívna ekonomika pred a po Covid-19. Zhrnutie štúdie. 2021. Online. 

Dostupné na: https://1761b814-bfb6-43fc-9f9a 

775d1abca7ab.filesusr.com/ugd/4b2ba2_e039b158f0a1465ba6c86f70bb9bd796.pdf  

Súčasťou analýzy je aj porovnanie prístupu jednotlivých krajín k zmierňovaniu dopadov 

pandémie na podniky pôsobiace v KP. Okrem Slovenska boli analyzované aj ostatné krajiny  

V4 – Česká republika, Maďarsko a Poľsko, ale tiež Nemecko a Rakúsko. Pre Nemecko 

a Rakúsko boli dostupné aj údaje o nezamestnanosti v KP, ktoré boli pri daných krajinách 

vizualizované do grafov.  

Na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu, reagovali vlády krajín V4, Nemecka 

a Rakúska ako aj inštitúcie Európskej únie, vytvorením množstva opatrení na podporu odvetví 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Tieto opatrenia je možné členiť z: 

 

                                                 
64 Evaluating the initial impact of COVID-19 containment measures on economic activity. 2020. Online. Dostupné 

na: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-

measures-on-economic-activity-b1f6b68b/ 
65 Obnova Európy. Kultúrna a kreatívna ekonomika pred a pod Covid-19. Zhrnutie štúdie. 2021. Online. Dostupné 

na: https://www.rebuilding-europe.eu/ 
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časového hľadiska: 

 pomoc počas trvania pandémie (EÚ - program Kreatívna Európa, Dočasný rámec 

pomoci EÚ, Iniciatíva SURE – podpora zamestnanosti v sume 87,4 miliárd Eur, 

Garančný fond Európskej investičnej banky na podporu najmä MSP - 200 miliárd Eur, 

Programy štátnej podpory – opatrenia jednotlivých štátov, ostatné opatrenia 

na regionálnej úrovni), 

 pomoc na obnovu po pandémii (program Plán obnovy pre Európu - Next Generation, 

v rámci ktorého EÚ vyčlenila 750 miliárd Eur). 

finančného hľadiska: 

 priama finančná pomoc (programy na kompenzáciu strát, miezd, nájomného a pod.), 

 nepriama finančná pomoc, ktorá má dve podoby. Prvá je vo forme finančných úľav 

(daňové úľavy pre podnikateľov, odpustenie alebo oddialenie platenia odvodov 

do sociálnych poisťovní, odpustenie úrokov z omeškania, bankové záruky a pod.), 

druhá vo forme spoločných platforiem (platforma Creativ unite, národné platformy 

odvetví KP, klastrov a pod.). 

Napriek všetkým plánom a iniciatívam museli poslanci Európskeho parlamentu v septembri 

2020 opätovne apelovať na EK, aby poskytla bezodkladnú pomoci pre kultúrny sektor, lebo 

v ozdravnom pokrízovom hospodárskom balíku (Next Generation EU) nie sú vymedzené 

žiadne konkrétne prostriedky pre kreatívny priemysel. Preto poslanci žiadajú Komisiu aj 

členské štáty, aby z rozpočtu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vyhradili aspoň 2 % 

na podporu kultúrneho sektora. Taktiež apelujú na zdvojnásobnenie rozpočtu v rámci 

programu Kreatívna Európa.66 Dôvodom je nielen to, že o prácu a financie prichádzajú tvoriví 

umelci, ale zákaz činnosti, predovšetkým pre subjekty pôsobiace v oblasti kultúry - divadlá, 

kiná, galérie, ale aj festivaly má okrem hospodárskeho a ekonomického dopadu aj širší rozmer, 

a to v podobe negatívnych sociálnych dopadov na obyvateľstvo a jeho duševné zdravie.   

Česká republika  

 

Opatrenia počas pandémie COVID-19 

 

 

 

 

Opatrenia a úľavy pre podnikateľov, ale aj zamestnancov počas trvania pandémie v ČR rieši 

priamo vláda, pričom jednotlivé programy podpory realizuje prostredníctvom konkrétnych 

ministerstiev. Podpora kultúry a kreatívneho priemyslu spadá pod Ministerstvo 

kultúry v spolupráci s Ministerstvom priemyslu a obchodu. Nástrojom podpory sa stal program 

COVID – Kultura. 

V rámci prvého balíčka na podporu kultúry, schváleného 9.4.2020 vládou ČR, bola 

alokovaná čiastka 1,07 miliardy Kč (približne 41,5 milióna eur), ktorá bola rozdelená 

nasledovne: 

                                                 
66 EURÓPSKY PARLAMENT. 2020. Poslanci žiadajú cielenú pomoc pre kultúrny sektor po koronakríze. Online. 

Dostupné na:  https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200910STO86854/poslanci-ziadaju-

cielenu-pomoc-pre-kulturny-sektor-po-koronakrize  

Vládne opatrenia 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus/20200513STO79012/ako-po-koronakrize-znovu-nastartovat-europsku-ekonomiku
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/qanda_20_949
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200910STO86854/poslanci-ziadaju-cielenu-pomoc-pre-kulturny-sektor-po-koronakrize
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200910STO86854/poslanci-ziadaju-cielenu-pomoc-pre-kulturny-sektor-po-koronakrize
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 subjekty nezávislej umeleckej scény (divadlo, tanec, hudba, výtvarné umenie a malí 

nakladatelia), 440 mil. Kč, 

 príspevkové organizácie Ministerstva kultúry ČR, 300 mil. Kč, 

 podpora regionálnej kultúry pre profesionálne divadlá, orchestre a zbory, múzea 

a galérie zriaďované obcami a krajmi, 300 mil. Kč, 

 podpora sprístupňovania kultúry prostredníctvom digitálnych médií (nezávislé divadlá, 

klasická a alternatívna hudba, pohybové umenia), 30 mil. Kč.67    

Program COVID – Kultura I bol zameraný na kompenzáciu nákladov vynaložených 

na kultúrne podujatia, ktoré sa nemohli uskutočniť, pričom oprávnenými žiadateľmi boli 

podnikatelia v kultúrnej oblasti, jednotliví umelci, ale aj subjekty poskytujúce technickú 

podporu kultúrnych podujatí s alokáciou vo výške 900 mil. Kč (približne 34,7 milióna Eur).68  

Program COVID – Kultura II bol zameraný na širšie spektrum subjektov pôsobiacich 

v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, žiadosti bolo možné podávať do 22.12.2020. V rámci 

tejto výzvy bola alokovaná čiastka 750 miliónov českých korún (približne 29 miliónov eur), 

ktorá bola do decembra 2020 navýšená na 900 mil. Kč (34,7 mil. eur). Táto čiastka bola určená 

na: 

 kompenzáciu vynaložených nákladov pre subjekty podnikajúce v oblasti kultúry 

(agentúry, umelci, hudobné kluby a telesá, cirkusy, divadlá a múzeá, technické firmy 

a tiež MVO),  

 jednorazovú pomoc pre SZČO, ktoré pôsobia v oblasti kultúry vo výške 60 000 Kč, 

ktorú môžu využiť výkonní umelci a odborné technické profesie.69 

Súčasťou výzvy však nie je sľubovaná nepriama pomoc vo forme kreatívnych voucherov, 

ktoré mali byť zamerané najmä na ostatné odvetvia kreatívneho priemyslu ako napríklad dizajn, 

film a video, fotografia, kultúrne dedičstvo, marketingové stratégie, online marketing a PR, 

práca s textom, web dizajn a pod.70  

Práve kreatívne vouchery sú účinným nástrojom na podporu ostatných odvetví KP, ale aj 

na podporu remesiel a kultúrneho dedičstva a sú realizované v rámci samostatnej podpory. 

O tento typ pomoci sa subjekty pôsobiace v kreatívnom priemysle uchádzať môžu, 

ale na regionálnej úrovni.71  

Samostatná výzva na podporu subjektov pôsobiacich v audiovizuálnom priemysle bola 

riešená špeciálnou výzvou Ministerstva kultúry, ktoré prostredníctvom Štátneho fondu 

kinematografie rozdelí skoro 100 miliónov korún českých (približne 3,9 milióna eur).72  

 

                                                 
67  MK ČR. 2020. Vláda schválila balíček ministra Zaorálka na záchranu kultury. Online. Dostupné na: 

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-balicek-ministra-zaoralka-na-zachranu-kultury-4-

cs3727.html 
68  MPO ČR. 2020. Zveřejňujeme výzvu k programu COVID – Kultura, žádat o podporu bude možné od 18. srpna 

2020. Online. Dostupné na: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zverejnujeme-vyzvu-k-

programu-covid-_-kultura--zadat-o-podporu-bude-mozne-od-18--srpna-2020--256174/ 
69 MPO CZ. 2020. Program COVID – KULTURA. Online. Dostupné na: www.mpo.cz/kultura 
70 MPO ČR. 2020. Kulturně kreativnímu průmyslu pomůže nový dotační program. Online; Dostupné na: 

https://www.mpo.cz 
71 MK ČR. 2021. Nástroje podpory. Online. Dostupné na: https://www.mkcr.cz/nastroje-podpory-

2315.html?searchString=nástroje%20podpory 
72INTERGRAM. 2020. Program KOVID – KULTURA II: druhá výzva programu spustená. Online. Dostupné na: 

www.intergram.cz/spustena-2-vyzva-programu-covid-kultura/ 

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-balicek-ministra-zaoralka-na-zachranu-kultury-4-cs3727.html
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-balicek-ministra-zaoralka-na-zachranu-kultury-4-cs3727.html
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zverejnujeme-vyzvu-k-programu-covid-_-kultura--zadat-o-podporu-bude-mozne-od-18--srpna-2020--256174/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zverejnujeme-vyzvu-k-programu-covid-_-kultura--zadat-o-podporu-bude-mozne-od-18--srpna-2020--256174/
http://www.mpo.cz/kultura
https://www.mpo.cz/
https://www.mkcr.cz/nastroje-podpory-2315.html?searchString=nástroje%20podpory
https://www.mkcr.cz/nastroje-podpory-2315.html?searchString=nástroje%20podpory
http://www.intergram.cz/spustena-2-vyzva-programu-covid-kultura/
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Subjekty pôsobiace v odvetviach KP môžu žiadať o finančnú a nefinančnú podporu, 

v rámci všeobecných podporných opatrení, v prípade že podnikajú na základe živnostenského 

zákona alebo iného zákona a spĺňajú podmienky oprávnenosti v podobe: 

 príspevkov na nájomné,  

 kompenzácie mzdy prostredníctvom programu Antivirus A a B,  

 ošetrovného pre SZČO,  

 možnosti financovania podnikateľov v podobe priameho úveru prostredníctvom 

programu COVID v spolupráci s Českomoravskou záručnou a rozvojovou bankou 

a/alebo formou záruky prostredníctvom záručného programu COVID II vyhláseného 

Ministerstvom priemyslu a obchodu, 

 úľavy na dani (najmä DPH, odklady splatnosti, odpustenie penále, odloženie vrátenia 

vstupného a pod.), 

 oddialenia povinnosti používať elektronickú evidenciu tržieb až do roku 2022, 

 legislatívnych zmien umožňujúcich rýchle čerpanie finančných prostriedkov 

a podávanie elektronických zjednodušených žiadostí, 

 odloženia vrátenia vstupného za neuskutočnené akcie do 30.09.2021.73 

 

                                             74 

 

Na úrovni krajov sú v ČR štandardným nástrojom podpory „Kreatívne vouchery“. 
Jedná sa o jednorazovú finančnú podporu, ktorej cieľom je zvýšenie miery spolupráce 

kreatívneho sektora s MSP v regióne. Spočíva v návrhu nového produktu alebo služby, 

prípadne ich inovácie, a v tejto súvislosti s vytvorením novej marketingovej stratégie 

spoločnosti, propagácie a pod. Význam podpory KP prostredníctvom kreatívnych voucherov 

spočíva v ich širokom zábere odvetví kreatívneho priemyslu. Rozsah odvetví, v ktorých 

subjekty pôsobia, a môžu žiadať o tento druh podpory záleží od priorít jednotlivých krajov. 

O podporu môžu umelci a podnikatelia pôsobiaci v týchto odvetviach žiadať v Juhomoravskom 

kraji, Moravsko – Sliezskom kraji, Stredočeskom kraji, Karlovarskom kraji, Královehradeckom 

kraji a v Prahe. Výšku finančnej podpory určujú kraje s ohľadom na svoje možnosti 

a schválený rozpočet. 75  Výzvy na predkladanie žiadostí o podporu prostredníctvom 

kreatívneho voucheru na rok 2021 sú zatiaľ vyhlásené v Juhomoravskom kraji (kreatívní 

vouchery Brno) a Stredočeskom kraji.  

 

 

 

 

                                                 
73 Vláda ČR, Podpora a úlevy pro podnikatele a zaměstnance, Online; Dostupné na: 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/podpora-a-ulevy-pro-podnikatele-a-

zamestnance-180601/#podnikatele 
74 MK ČR. 2021. Nástroje podpory. Online. Dostupné na: https://www.mkcr.cz/nastroje-podpory-

2315.html?searchString=nástroje%20podpory 
75 Program rozvoje konkurerncieschopnosti Karlovarského kraje-Inovační a kreativní vouchery; 2020. Online. 

Dostupné na: https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/vouchery.aspx 

Všeobecné vládne opatrenia 

Regionálne opatrenia       

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/podpora-a-ulevy-pro-podnikatele-a-zamestnance-180601/#podnikatele
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/podpora-a-ulevy-pro-podnikatele-a-zamestnance-180601/#podnikatele
https://www.mkcr.cz/nastroje-podpory-2315.html?searchString=nástroje%20podpory
https://www.mkcr.cz/nastroje-podpory-2315.html?searchString=nástroje%20podpory
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/vouchery.aspx
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Program COVID – Kultura III  je zameraný na pomoc umeleckým profesiám, ktorým 

na základe vládnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu COVID – 19, bolo zabránené 

vykonávať činnosť. Ide najmä o profesionálnych umelcov a autorov pôsobiacich v oblasti 

hudba, divadlo, tanec a literatúra, ale aj o umelecko-technické profesie (napr. umeleckí zvukári, 

lightdesigneri, umeleckí manažéri). Títo podnikatelia môžu žiadať o jednorazovú podporu 

na svoju činnosť, v prípade že podnikajú ako SZČO, od 15.2.2021. Na tento program je zatiaľ 

vyčlenených 800 mil. Kč (približne 30,1 mil. eur).76  

Program COVID - KULTURA/AUDIOVIZE, prostredníctvom ktorého môžu fyzické 

a právnické osoby podnikajúce v oblasti tvorby audiovizuálnych diel žiadať o finančnú 

podporu na činnosť, kompenzáciu vynaložených alebo neuhradených nákladov. O túto dotáciu 

môžu podnikatelia žiadať od 1.3.2021 do 30.4.2021.77 

Státní fond kinematografie samostatnou výzvou podporí v roku 2021 producentské 

spoločnosti, prevádzkovateľov kín a distribútorov v oblasti výskumu a inovácií v meniacom sa 

prostredí audiovízie. Celkovo bolo vybraných 212 projektov s celkovou finančnou alokáciou 

127 miliónov Kč (približne 4,9 milióna eur).  

Všeobecné vládne opatrenia - programy na kompenzáciu miezd, nájomného, ošetrovné 

pre SZČO, daňové úľavy a podpora vo forme úverov a úverových garancií sú priebežne 

aktualizované a trvajú. 

Poľsko  

V Poľsku najväčšiu časť subjektov pôsobiacich v odvetviach KP tvoria fyzické osoby 

podnikajúce ako SZČO, jednoosobové alebo dvojosobové podniky, prípadne malé podniky, 

pričom sa nejedná len o autorov a umelcov, ale aj o ostatné profesie v oblasti KP. Ich 

podnikanie je založené na vysokej úrovni špecializácie v danom obore (dizajn, architektúra, 

móda, IT, komunikácia, marketing, PR, reklamné agentúry a pod.), na vzťahoch a na tvorbe 

sietí. Väčšina subjektov pôsobiacich v KP sa venuje poskytovaniu služieb a vzhľadom to, že ide 

o malé podniky, dovoľuje im to pružnejšie reagovať na vzniknutú situáciu. V najväčšom 

ohrození sú, tak ako v iných krajinách, mladí začínajúci podnikatelia a podniky.78  

Opatrenia počas pandémie COVID-19 

 

 

 

 

Vládna pomoc a opatrenia na podporu Kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

boli už od vypuknutia prvej vlny pandémie logicky smerované na najviac postihnuté 

odvetvia – kultúrne inštitúcie, autorov a umelcov, ale aj na ostatné subjekty a profesie z oblasti 

kreatívneho priemyslu. Pomoc je koordinovaná prostredníctvom Ministerstva kultúry 

                                                 
76  MK ČR. 2021. 3.výzva pro OSVČ v programu COVID-KULTURA. Online. Dostupné na: 

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/3-vyzva-pro-osvc-covid-kultura-4-cs4136.html 
77 STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE. 2021. COVID-KULTURA3.2., Platné znenie výzvy. Online. Dostupné 

na : https://fondkinematografie.cz/covid-kultura-3.2-audiovize-platne-zneni.html 
78  Sektor Kreatywny W Czasach Koronawirusa, 2020. Online. Dostupné na: http://mediadizajn.pl/sektor-

kreatywny-w-czasach-koronawirusa/ 

Vybrané opatrenia na rok 2021 

 

Vládne opatrenia 

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/3-vyzva-pro-osvc-covid-kultura-4-cs4136.html
https://fondkinematografie.cz/covid-kultura-3.2-audiovize-platne-zneni.html
http://mediadizajn.pl/sektor-kreatywny-w-czasach-koronawirusa/
http://mediadizajn.pl/sektor-kreatywny-w-czasach-koronawirusa/
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a národného dedičstva, ktoré iniciuje, navrhuje a realizuje v rámci vlastných mechanizmov 

opatrenia na podporu KP.  

Pôvodných 32 programov (príloha B) bolo rozšírených o ďalšie oprávnené aktivity, 

na ktoré môžu umelci, podnikatelia a združenia pôsobiace v odvetviach kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu žiadať dotáciu. Sú to predovšetkým aktivity v oblasti umeleckého 

a kultúrneho vzdelávania, podpora múzeí, literatúry a hudby. Z dôvodu zmien v programoch 

na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu, potrebných na riešenie situácie spôsobenej 

pandémiou v tomto sektore, boli navýšené alokácie finančných prostriedkov v týchto 

programoch o 55 miliónov PLN na 309 miliónov PLN (približne 86,6 milióna eur).79 

Program Rozvoja kreatívnych sektorov je jedným z pôvodných programov, 

prostredníctvom ktorých Ministerstvo kultúry a národného dedičstva podporuje kreatívne 

odvetvie. V rámci tohto programu bolo možné žiadať o podporu na aktivity v rámci všetkých 

kreatívnych odvetví, pričom prioritu majú aktivity v oblasti dizajnu, hudby, videohier a nových 

médií.80 

 

 

 

Na to, aby bolo možné v krátkom čase a bez zbytočnej administratívnej záťaže poskytnúť 

pomoc subjektom pôsobiacim v KP bolo treba zmeniť legislatívu. Ministerstvo kultúry 

a národného dedičstva v pomerne krátkej dobe zareagovalo a vyvinulo iniciatívu na zmenu 

legislatívy tak, aby bolo možné meniť podmienky v programoch podpory, navyšovať v nich 

alokácie finančných prostriedkov a zjednodušiť žiadosti o podporu tak, aby neboli zbytočnou 

administratívnou záťažou pre žiadateľov. Od marca do decembra 2020 sa podarilo ministerstvu 

presadiť zmenu alebo doplnenie celkom šiestich zákonov tzv. Protikrízových štítov 1.0 – 6.0, 

tieto umožnili podporu KP v oblastiach81: 

 Administratívy a legislatívy (legislatívne upravená dostupnosť finančných nástrojov 

podpory pre širšie spektrum podnikateľov a neziskové organizácie pôsobiacich v oblasti 

KP, odbúranie administratívnej záťaže pri žiadostiach o podporu). 

 Zamestnanosti v podobe spolufinancovania mzdových nákladov aj zamestnancov 

kultúrnych inštitúcií a zamestnancov pracujúcich na home office, oslobodenie 

od odvodov do Sociálnej poisťovne a navyšovanie alokovanej čiastky v rámci 

novovytvoreného programu „Sociálna pomoc“ pre umelcov a autorov.   

 Udržania likvidity prostredníctvom možnosti získania revolvingových pôžičiek 

na prevádzkové náklady s nízkym úrokom alebo bankových záruk. 

 Filmového priemyslu navýšením alokácie finančných prostriedkov na štipendiá, 

propagáciu a produkciu vo filmovom priemysle o 26,5 milióna eur a o 8,8 milióna eur 

pre producentov, kiná a distribútorov. 

                                                 
79  MKiDN. 2020. Zmiany w zakresie zasad realizowania porjektów w Programoch MKiDN 2020. Online. 

Dostupné na: https://www.gov.pl/web/kultura/zmiany-w-zakresie-zasad-realizowania-projektow-w-programach-

mkidn-2020 
80 MKiDN. 2020. Rozwój sektorów kreatywnych. Online. Dostupné na: https://www.gov.pl/web/kultura/rozwoj-

sektorow-kreatywnych2 
81  MKiDN. 2021. Ogólna informacija. Online. Dostupné online: https://www.gov.pl/web/archiwum-

kultura/ogolna-informacja 

  Odvetvové opatrenia vlády 

https://www.gov.pl/web/kultura/zmiany-w-zakresie-zasad-realizowania-projektow-w-programach-mkidn-2020
https://www.gov.pl/web/kultura/zmiany-w-zakresie-zasad-realizowania-projektow-w-programach-mkidn-2020
https://www.gov.pl/web/kultura/rozwoj-sektorow-kreatywnych2
https://www.gov.pl/web/kultura/rozwoj-sektorow-kreatywnych2
https://www.gov.pl/web/archiwum-kultura/ogolna-informacja
https://www.gov.pl/web/archiwum-kultura/ogolna-informacja
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 Podpory kultúry formou dodatočných dotácií pre kultúrne inštitúcie vo výške 

30,86 milióna eur, zavedenia poukážok na výmenu za vstupenky na kultúrne podujatia 

a vytvorením fondu na podporu kultúry s alokáciou 88,16 milióna eur. 

 Kreatívneho priemyslu, zvýšením alokácie finančných prostriedkov na štipendiá 

a na implementáciu kreatívnych projektov na 1,4 milióna eur. 

 Literárneho umenia prostredníctvom navýšenia rozpočtu Ústavu literatúry 

o 507 tisíc eur. 

 

Príkladom využitia digitálnej transformácie KP počas pandémie COVID – 19 je 

vytvorenie špeciálneho programu „Kultúra na webe“ 82  na podporu autorov a umelcov 

z dôvodu dočasného zatvorenia múzeí, filharmónií, opier, divadiel, knižníc a galérií 

na popularizáciu a prezentáciu svojho umenia pomocou IT technológií a vytvorenie online 

ponuky (virtuálne koncerty, predstavenia, prehliadky múzeí a pod.) s alokáciou 17,6 mil. eur 

(80 mil. PLN) 

Celková hodnota štátnej pomoci pre KP sa odhaduje na 6 miliárd PLN (približne  

1,3 miliardy eur).83  

 

 

 

 

 

Varšava 
Hlavné mesto Poľska a Mazovského vojvodstva nemá špeciálne programy na podporu 

kreatívneho priemyslu počas koronakrízy. Mesto však má vytvorené dve kreatívne centrá 

a jeden inkubátor, centrum pre architektúru, ktoré disponujú priestormi, technickým vybavením 

a poradenstvom pre začínajúcich podnikateľov, podnikateľov v oblasti kreatívneho priemyslu 

a inovácií. V čase pandémie sú podnikatelia vo Varšave oslobodení od množstva poplatkov, 

nájomného v mestských komerčných priestoroch až do výšky 90 % v prípade že museli utlmiť 

svoju činnosť úplne. Mesto tiež poskytuje úľavy na miestne dane.84  

Krakov  

Projekt SPIN – ponúka podporu v oblasti poradenských služieb pre subjekty pôsobiace 

v oblasti KP (umelcov, remeselníkov, miestnych výrobcov suvenírov, hračiek, pomôcok, 

návrhárov, architektov sprievodcov a pod.), a to pri zmene odvetvia, ako aj pri zotrvaní 

v odvetví počas pandémie, pomocou tvorby analýz, marketingových stratégií, propagácie, 

budovania rozvojových stratégií, vývoj IT nástrojov, prieskumov a pod. Projekt je financovaný 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci pomoci de minimis, so zameraním 

na zmiernenie ekonomických dopadov krízy spôsobenej pandémiou. Jednotlivé aktivity sú 

realizované a koordinované prostredníctvom Malopoľského centra pre prenos vedomostí 

v spolupráci s Malopoľským vojvodstvom, ktorého hlavným centrom je Krakov.85 

                                                 
82MKiDN. 2020. Kultura w sieci. Online. Dostupné na: https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci 
83 MKiDN. 2021. Podsumowanie działań MKiDN na rzecz kultury w 2020 r. w związku z epidemią COVID-19. 

Online. Dostupné na: https://www.gov.pl/web/archiwum-kultura/podsumowanie-dzialan-mkidn-na-rzecz-

kultury-w-2020-r-w-zwiazku-z-epidemia-covid-19 
84 Koronavirus - ako Waršava podporuje podnikateľov. 2020. Online. Dostupné na: www.firma.um.warszawa.pl 
85  Projekt SPIN wspiera branżę kreatiwną w czasie epidemii. 2020. Online. Dostupné na: 

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/projekt-spin-wspiera-branze-kreatywna-w-czasie-

epidemii 

Regionálne opatrenia 

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/archiwum-kultura/podsumowanie-dzialan-mkidn-na-rzecz-kultury-w-2020-r-w-zwiazku-z-epidemia-covid-19
https://www.gov.pl/web/archiwum-kultura/podsumowanie-dzialan-mkidn-na-rzecz-kultury-w-2020-r-w-zwiazku-z-epidemia-covid-19
http://www.firma.um.warszawa.pl/
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/projekt-spin-wspiera-branze-kreatywna-w-czasie-epidemii
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/projekt-spin-wspiera-branze-kreatywna-w-czasie-epidemii
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Mesto Krakov tiež financuje „Kreatívne štipendiá“, prostredníctvom ktorých financuje 

fyzické osoby, ktoré sa venujú tvorbe v širokom spektre kreatívneho priemyslu 

(umelci, dizajnéri, návrhári, architekti a pod.). 

„Odolná kultúra“ – program realizovaný mestom Krakov s alokáciou necelých 

2,7 mil. eur (12 mil. PLN) na podporu subjektov a MVO pôsobiacich v kultúre a kreatívnom 

priemysle.86  

Lodž 

Projekt „Zdravá kultúra“ – realizovaný a financovaný mestom Lodž, hlavným centrom 

Lodžského vojvodstva. Mesto vyčlenilo 330,6 tis. eur (1,5 mil. PLN), predovšetkým 

na podporu kultúry a umelcov, ktorých tvorba a aktivity boli obmedzené šíriacou 

sa pandémiou, celkovo v štyroch podprogramoch. V rámci programov 1.0 a 2.0 boli 

rozdelené finančné prostriedky na kultúrne aktivity, ale aj na podporu aktivít realizovaných 

na internete – workshopov, webinárov, virtuálnych prechádzok a prehliadok, ale aj divadelných 

predstavení. Program 3.0 slúži ako podporný a ide o zakúpenie „kultúrnych pasov“, vstupeniek 

na budúce predstavenia. Prostredníctvom podprogramu 4.0 si mohli umelci, kluby, inštitúcie 

a pod. za mesačné nájomné 1 PLN prenajať mestské komerčné priestory v mesiacoch apríl 

a máj 2020. Mesto tiež prostredníctvom svojich sociálnych médií, webových stránok, profilu 

spravovaného ministerstvom kultúry – „Lodž plná kultúry“, garantuje propagovanie lokálnych 

umelcov, kultúrnych a kreatívnych aktivít zdarma.87 

 

 

 

Záruky EÚ COVID – 19 aj pre kreatívne a kultúrne odvetvie budú predĺžené 

do 30.6.2021 – prostredníctvom piatich komerčných bánk môžu podnikatelia v oblasti 

kreatívneho priemyslu žiadať úver do výšky 8,4 mil. PLN (približne 1,9 milióna eur) so zárukou 

až do výšky 80 %. Tieto bankové záruky sa poskytujú na základe pomoci de minimis v rámci 

programu Kreatívna Európa.88 

Program pre sociálnu pomoc pre tvorcov a umelcov na zmiernenie zložitej finančnej 

situácie. Výzva vyhlásená Ministerstvom kultúry a národného dedičstva, v rámci ktorej môžu 

oprávnené subjekty predkladať žiadosti aj v roku 2021.89 

Ostatné programy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu – v rámci 

jednotlivých podprogramov bolo možné žiadať o podporu až do 31.12.2020, nové výzvy zatiaľ 

nie sú vyhlásené.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86Miasto Kraków. „Kultura odporna“. 2020. Online. Dostupné na: www.bip.krakov.pl/?dok_id=124316&vReg=1 
87  „Zdorowa kultura“. Wspracie w czasie epidemii. 2020. Online. Dostupné na: 

www.uml.lodz.pl/en/aktualnosci/news/34097/2020/4/20 
88 Krajowy Punkt Kontaktowy. Gwarancije UE COVID-19-także dla sektorów kreatywnych i kultury. Online. 

Dostupné na: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/gwarancje-ue-covid-19-takze-dla-sektorow-kreatywnych-i-

kultury 
89  MKiND, 2020. Pomoc socjalna dla twórców i artistów. Online. Dostupné na: 

https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow 

Vybrané opatrenia na rok 2021 

http://www.bip.krakov.pl/?dok_id=124316&vReg=1
http://www.uml.lodz.pl/en/aktualnosci/news/34097/2020/4/20
https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/gwarancje-ue-covid-19-takze-dla-sektorow-kreatywnych-i-kultury
https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/gwarancje-ue-covid-19-takze-dla-sektorow-kreatywnych-i-kultury
https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow
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Maďarsko 

 

Opatrenia počas pandémie COVID-19 

 

 

 

 

Podporu MSP a ostatným subjektom kreatívneho priemyslu v časoch krízy spôsobenej 

pandémiou riadi vláda Maďarskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom ľudských zdrojov, 

ktoré má v kompetencii kultúru a Ministerstvom priemyslu a inovácií. Tak ako v iných 

krajinách, aj v Maďarsku má vláda eminentný záujem na zachovaní zamestnanosti a fungovaní 

podnikateľských subjektov, a preto jej podpora spočíva hlavne v dotáciách na mzdy a daňových 

úľavách pre podnikateľské subjekty.   

Podpora kreatívneho priemyslu, v súlade s vládnou stratégiou zachovania čo najviac 

pracovných miest počas pandémie, zahŕňa: 

 Program podpory miezd pre výskumníkov a vývojových pracovníkov (s alokáciou 

viac ako 17 mld. HUF/47,5 mil. eur v prvej vlne pandémie).90  

 Program podpory módneho a kreatívneho priemyslu pre MSP, prostredníctvom ktorého 

môžu malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu žiadať 

o podporu do výšky až 150 miliónov HUF (420 tisíc eur), s alokáciou 7 miliárd HUF 

(približne 19,5 milióna eur), a to najmä na technologický rozvoj, mzdové náklady, 

marketingové aktivity a poradenstvo v oblasti priemyselného vlastníctva.91  

 Program na podporu kultúry, v rámci ktorého mohli o dotáciu žiadať divadlá, nezávislí 

umelci, ľudoví umelci, tanečné súbory, hudobníci a cirkusy s alokáciou 1 mld. HUF 

(2,7 mil. eur). 

 Program podpory hudobných a iných festivalov s alokáciou 2,12 mld. HUF 

(5,9 mil. eur). 

Na pomoc kultúrnym a umeleckým inštitúciám, ale aj umelcom a technickým pracovníkom 

pôsobiacim v odvetví KP, na základe uznesenia č. 1290/2020 vláda vyčlenila 

5 108 000 000 HUF (takmer 14,3 mil. eur).92  

MSP pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu mohli čerpať výhody aj z balíka 

špecifických opatrení prijatých už v prvej vlne pandémie. Opatrenia spočívali v nepriamej 

finančnej pomoci prostredníctvom odpustenia platenia paušálnej dane z príjmov, 

znížených platieb na zdravotné poistenie zamestnancov a odpustenia platieb do sociálnej 

poisťovne.93 

Zákaz ukončenia alebo zvýšenia nájmu – opatrenie je zamerané na podporu filmového 

priemyslu a scénického umenia v čase neschopnosti uhrádzať nájom v dôsledku zníženia 

tržieb.94 

                                                 
90 ITM: hétfőtől újra igényelhető a KFI bértámogatás. 2021. Online. Dostupné na: 

www.koronavirus.gov.hu/cikkek/itm-hetfotol-ujra-igenyellheto-kfi-bertamogatas 
91 Támogatást kap a divat-és kreativ ipar. 2020. Online. Dostupné na: https://kormany.hu/hirek/tamogatast-kap-a-

divat-es-kreativ-ipar 
92 Rozdelenie finančných prostriedkov do jednotlivých odvetví KP v Maďarsku je uvedené v prílohe  
93 Parlamentní institut. 2020. Vybraná témata č.33/2020. Přehled opatření na podporu kultury v souvislosti 

s onemocněním covid-19 v roce 2020. Online. Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=40 
94 PARLAMENTNÍ INSTITUT. 2020. Vybraná témata č.33/2020. Přehled opatření na podporu kultury 

v souvislosti s onemocněním covid-19 v roce 2020. Online. Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=40 

Vládne opatrenia 

http://www.koronavirus.gov.hu/cikkek/itm-hetfotol-ujra-igenyellheto-kfi-bertamogatas
https://kormany.hu/hirek/tamogatast-kap-a-divat-es-kreativ-ipar
https://kormany.hu/hirek/tamogatast-kap-a-divat-es-kreativ-ipar
https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=40
https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=40
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Národný filmový inštitút vytvoril krízový fond na podporu nezávislých pracovníkov 

pôsobiacich vo filmovom priemysle s alokáciou 50 mil. HUF (približne 142 tis. eur) 

a pre podporu televíznej produkcie s alokáciou vo výške 100 mil. HUF (približne 284 tis. eur). 

Program „Koncerty do zásoby“ organizovaný Maďarskou agentúrou pre turizmus, 

v rámci ktorého mohli hudobníci žiadať dotáciu na výrobu online koncertov, ktoré sú 

uverejňované na jednotnej webovej stránke s názvom totožným s programom, s alokáciou 

5,3 mld. HUF (14,4 mil. eur). 

Príkladom využitia digitálnej transformácie kultúry počas pandémie COVID–19 

v Maďarku je program Ministerstva ľudských zdrojov na podporu digitalizácie 

kultúry, prostredníctvom ktorého mohli žiadať herci, hudobníci a spisovatelia dotáciu vo výške 

50 tis. HUF (140 eur) na výrobu krátkeho predstavenia buď samostatne, alebo v skupine najviac 

5 ľudí. Princíp podpory spočíva v propagácii takto vyrobených predstavení prostredníctvom 

verejnoprávnej televízie a sociálnych sietí.   

Nemecko 

 

Opatrenia počas pandémie COVID-19 

V marci 2020 prisľúbilo Nemecko podporu štátom sponzorovaných aktivít 

(divadlá, výstavy koncertné sály a operné domy), pričom sa podľa možnosti navrhovalo, aby sa 

udalosti nahrádzali ich digitálnymi verziami. Iniciatívu podporila Rada kultúry v Nemecku 

(Deutsche Kulturrat), ktorá tiež zdôraznila význam, veľkosť a vysoký podiel nezávislých 

pracovníkov, MSP a neistú povahu zamestnania v tomto sektore. Okrem štátnej podpory sa 

prijímali aj rozhodnutia o podpore na regionálnych úrovniach.  

Príkladom využitia digitálnej transformácie počas pandémie COVID-19 je orchester Berliner 

Philharmoniker, ktorý ako prvý zo série koncertov dostupných zadarmo, živo vysielal zrušený 

koncert vo svojej Digitálnej koncertnej sieni v marci 2020.96 

V marci 2020 prijali spolková vláda, parlament a rada opatrenia na podporu KP. 

Spolkové ministerstvo pre kultúru a média, Spolkové ministerstvo hospodárstva 

a energetiky, Spolkové ministerstvo financií a Spolkové ministerstvo práce poskytli 

podporu aj kreatívneho priemyslu na preklenutie nepriaznivej situácie súvisiacej 

s COVID-19.  

V nasledujúcom texte sú prezentované opatrenia prijaté v priebehu roka 2020. Avšak, 

platnosť niektorých z nich môže presahovať aj do obdobia 2021. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 PARLAMENTNÍ INSTITUT. 2020. Vybraná témata č.33/2020. Přehled opatření na podporu kultury 

v souvislosti s onemocněním covid-19 v roce 2020. Online. Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=40 
96 EU support for artists and the cultural and creative sector during the coronavirus crisi. 2020. Online. Dostupné 

na: https://www.Europarl.Europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf 

  Odvetvové opatrenia 

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=40
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
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 Balík pomoci pre živnostníkov a malé podniky vo výške 50 mld. eur. Okamžitá 

finančná pomoc vo forme grantov (na prevádzkové náklady) po dobu 3 mesiacov.   

Pre malé podniky s max. počtom 5 zamestnancov 9 000 eur a pre spoločnosti 

s max. počtom 10 zamestnancov 15 000 eur.97 

 Nemecká vláda poskytla v júni 2020 sektoru kultúry ďalšiu finančnú pomoc vo výške  

1 mld. eur na obdobie 2020 – 2021 prostredníctvom programu Neustart Kultur98: 

o Núdzová pomoc pre malé, stredné inštitúcie a projekty 

v oblasti kultúry 

480 mil. eur 

o Podpora znovuotvorenia divadiel, kín a literárnych 

inštitúcií 

250 mil. eur 

o Finančné prostriedky pre (digitálne) projekty na zlepšenie 

komunikácie a vytváranie sieti 

150 mil. eur 

o Kompenzácia strát z príjmu a ďalších výdavkov 100 mil. eur 

o Podpora malých regionálnych subjektov v oblasti 

vysielania z dôvodu straty príjmu z reklamy 

  20 mil. eur 

 Predĺženie dávky v nezamestnanosti. V rámci druhého balíka sociálnej ochrany bolo 

vyplácanie dávky v nezamestnanosti predĺžené o 3 mesiace pre tých, ktorým nárok  

na dávku skončil v období od 01.05 do 31.12. 2020.99 

 Daňové úľavy. Odklad dane z príjmu a zníženie preddavkov na daň do roku 2020. 

 Zníženie alebo odklad príspevkov do Fondu sociálneho poistenia umelcov  

(KSVF - Artists’ Social Insurance Fund ). Následne opatrenie platné aj v roku 2021. 

 Príspevok na skrátený pracovný čas. V niektorých prípadoch je možné jeho 

vyplácanie až po dobu 24 mesiacov. Podmienky navýšenia príspevku:100 

o Skrátený pracovný čas: 1. – 3. mesiac 60 % - 67 % čistej mzdy 

o Skrátený pracovný čas: od 4. mesiaca 70 % - 77 % čistej mzdy 

o Skrátený pracovný čas: od 7. mesiaca 80 % - 87 % čistej mzdy 

 Podporný fond na konzultačné služby do výšky 4 000 eur pre MSP a slobodné 

povolania  do konca roka 2020.101 

 Úprava „Zákona o zmluve o podujatí“. Organizátori môžu namiesto refundácie 

vstupenky na podujatia (zakúpenej pred 8. 3. 2020), ktoré sa nedajú zrealizovať  

                                                 
97 COMPENDIUM OF CULTURAL POLICIES & TRENDS. Comparative overview: Financial measures covid-

19. 2020. Online. Dostupné na: https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-

profile/?id=15 
98  THE FEDERAL GOVERNMENT. One billion euros for NEUSTART KULTUR. Online. Dostupné na: 

https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/neustart-kultur-1761588 
99 Bundesagentur für Arbeit. Dostupné na: https://www.arbeitsagentur.de/news 
100 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT. 2021. Geringere Entgeltkosten dank Kurzarbeitergeld. Online. Dostupné 

na: https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/ 
101 FEDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC AFFAIRS AND ENERGY. 2020. Up to € 4000 for consulting costs 

without any company own contribution for SMEs and members of the liberal professions in the coronavirus crisis. 

Online.   Dostupné na: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2020/20200403-up-to-euro-4000-

for-consulting-costs-without-any-company-own-contribution-for-smes-and-members-of-the-liberal-professions-

in-the-coronavirus-crisis.html 

Vládne opatrenia 

https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=15
https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=15
https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/neustart-kultur-1761588
https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2020/20200403-up-to-euro-4000-for-consulting-costs-without-any-company-own-contribution-for-smes-and-members-of-the-liberal-professions-in-the-coronavirus-crisis.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2020/20200403-up-to-euro-4000-for-consulting-costs-without-any-company-own-contribution-for-smes-and-members-of-the-liberal-professions-in-the-coronavirus-crisis.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2020/20200403-up-to-euro-4000-for-consulting-costs-without-any-company-own-contribution-for-smes-and-members-of-the-liberal-professions-in-the-coronavirus-crisis.html
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z dôvodu COVID-19, vydať poukaz. Ak sa poukaz nebude dať uplatniť do konca roka 

2021 vzniká nárok na vyplatenie jeho hodnoty.102 

 Zabezpečenie likvidity a okamžité pôžičky prostredníctvom nemeckej štátnej 

rozvojovej banky (KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau). Následne opatrenia platné aj 

v roku 2021. 

 

                                  103 

  

 

Baden-Württemberg 

 Program núdzovej pomoci pre MSP s 11 až 50 zamestnancami na zabezpečenie obživy 

a likvidity po dobu 3 mesiacov vo výške 30 000 eur. 

 Podpora vo výške 1 180 eur na obyvateľa po dobu 3 mesiacov prostredníctvom štátneho 

programu.  

Severné Porýnie-Vestfálsko 

 Jednorazová núdzová pomoc pre umelcov vo výške 2 000 eur.  

 Program núdzovej pomoci pre MSP s 11 až 50 zamestnancami na zabezpečenie obživy 

a likvidity po dobu 3 mesiacov vo výške 25 000 eur. 

 Pokračovanie financovania projektov, napriek ich zrušeniu alebo odkladu. 

Hamburg 

 Bezúročné odloženie nájomného pre nájomcov mestských nehnuteľností. 
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Sociálno-kultúrne odvetvie 

 Program núdzovej pomoci „Land INTAKT“, pre kultúrne centrá vo vidieckych 

oblastiach (do 20 000 obyvateľov), poskytuje finančné prostriedky na modernizačné 

opatrenia a investície spojené s programom na jednu inštitúciu v maximálnej výške 

25 000 eur (Spolkové združenie sociokultúrnych centier). 

Hudobné odvetvie 

 Organizácia GEMA starajúca sa o autorské práva digitálnych diel v Nemecku, zriadila 

pohotovostné prostriedky vo výške 40 miliónov eur pre textárov a skladateľov. 

Odvetvie múzických umení 

 Program podpory financovania múzických umení „Postarajte sa“ do výšky 5 000 eur 

na projekt (Fond múzických umení) 

Odvetvie literatúry 

 Program pomoci pre knižnice vo vidieckych oblastiach „Na mieste  

pre každého“. Poskytnutie finančných prostriedkov na vylepšenie digitálneho 

                                                 
102  EUROPEAN CONSUMER CENTRE GERMANY. 2020. Coronavirus: Cancelled events - voucher or 

refund?. Online. Dostupné na: //www.evz.de/en/shopping-internet/coronavirus-cancelled-events.html 
103Spracované na základe: COMPENDIUM OF CULTURAL POLICIES & TRENDS. Comparative overview: 

Financial measures covid-19. 2020. Online. Dostupné na: https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-

country/country-profile/?id=15 
104Spracované na základe: COMPENDIUM OF CULTURAL POLICIES & TRENDS. Comparative overview: 

Financial measures covid-19. 2020. Online. Dostupné na: https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-

country/country-profile/?id=15 

Regionálne opatrenia 

Odvetvové opatrenia 

https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=15
https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=15
https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=15
https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=15
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vybavenia a implementáciu moderných koncepcií do výšky 25 000 eur na jednu 

inštitúciu (Nemecká asociácia knižníc). 

Múzeá 

 Program núdzovej pomoci pre múzeá miestnej histórie vo vidieckych oblastiach 

max. do výšky 25 000 eur na jednu inštitúciu (Nemecká asociácia pre archeológiu). 

Film a televízia 

 Program pomoci vo výške 15 mil. eur na  podporu produkcie, distribúcie a videa. 

 

 

V nasledujúcom boxe sú prezentované zmeny v opatreniach súvisiacich s COVID-19  

na obdobie 2021 v porovnaní s obdobím 2020.105 Následne sú niektoré zmeny opatrení stručne 

popísané.  

Žiadne rozlišovanie v poskytovaní podpory podľa rôznych prepadov (poklesov) predaja 

a časových období, dĺžky uzatvorených prevádzok, či priameho, alebo nepriameho vplyvu 

 Jednotné kritérium oprávnenosti žiadosti. Všetky spoločnosti s poklesom tržieb o viac 

ako 30 % môžu dostať odstupňované preplatenie fixných nákladov. Vrátane spoločnosti 

s ročným obratom do 750 mil. eur za rok 2019. V období 2020 to boli spoločnosti 

s obratom od 200 mil. eur do 500 mil. eur za rok 2019. To znamená, že k tejto pomoci 

majú prístup aj väčšie stredné spoločnosti. Rovnako ako predtým, konkrétna výška 

dotácie vychádza z poklesu predaja v porovnaní s príslušným mesiacom 2019.106  

Navýšenie mesačnej výšky financovania na pokrytie fixných nákladov 

 Ide o zvýšenie maximálneho limitu financovania až na 1,5 mil. eur na mesiac  

(týka sa to obdobia  november 2020 až jún 2021). 

Zjednodušené podmienky vyplácania preddavkov 

 Preddavky sa budú vyplácať za všetky oprávnené spoločnosti, nielen za tie, ktorých  

sa týka uzatvorenie prevádzky. Ich výška sa bude pohybovať max. do 100 000 eur 

na mesiac, namiesto pôvodne plánovaných 50 000 eur na mesiac. Navýšená max. výška 

preddavkov tak môže rýchlo a efektívne pomôcť spoločnostiam.  

Uznanie ďalších nákladových položiek 

 Jednou z nich sú investície do digitalizácie a modernizácie, čo predstavuje napríklad 

investície do výstavby alebo rozšírenia online obchodu. Na digitálne investície je možné 

poskytnúť jednorazové financovanie až do výšky 20 000 eur. 

Zjednodušené podmienky pre získanie grantov 

 V prípade grantov v celkovej výške do 1 mil. eur možno uplatniť štátne nariadenie  

o drobnej pomoci a nariadenie de minimis bez preukázania strát. To je dôležitý rozdiel 

                                                 
105 BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE. 2021. Vereinfachung und Aufstockung der 

Überbrückungshilfe III – Überblick. Online. Dostupné na: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/V/vereinfachung-und-aufstockung-der-ueberbrueckungshilfe-

lll.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
106 Pokles predaja o 30 až 50 % = úhrada do 40 % oprávnených fixných nákladov, pokles predaja o 70 % = úhrada 

až do 60 % oprávnených fixných nákladov  a pokles predaja o viac ako 70 % = úhrada až 90 % oprávnených 

fixných nákladov. 

Vybrané opatrenia na rok  2021 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/V/vereinfachung-und-aufstockung-der-ueberbrueckungshilfe-lll.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/V/vereinfachung-und-aufstockung-der-ueberbrueckungshilfe-lll.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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od preklenovacej pomoci II, ktorá je založená výlučne na regulácii fixných nákladov, 

pri ktorej je vždy potrebné predložiť dôkaz o poklese príjmu.  

Mimoriadna ekonomická pomoc - nemecká vláda podporuje všetkých postihnutých 

pandémiou COVID-19 „mimoriadnou ekonomickou pomocou“, známou ako novembrová 

a decembrová pomoc. Dotácia predstavuje 75 % obratu v novembri a decembri 2019. Pre tých, 

ktorí začali vykonávať svoje podnikateľské aktivity po 31. októbri alebo 30. novembri 2019, 

je možné ako porovnávací obrat zvoliť mesačný obrat v októbri 2020 alebo priemerný mesačný 

obrat od začatia podnikania do 31. októbra 2020 vrátane. Decembrovú pomoc je možné podať  

do 30. apríla 2021107 (Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky, Spolkové ministerstvo 

financií). 

Preklenovacia pomoc III  - uplatňuje sa od januára do júna 2021. Okrem toho poskytuje 

možnosť spätnej splatnosti pomoci v prípade poklesu predaja za mesiace november a december 

2020 (v prípade, že neboli podporení v roku 2020). Úpravy vykonané v januári 2021 

zjednodušujú a zvyšujú preklenovaciu pomoc a sprístupňujú ju väčšej skupine uchádzačov.  

Ide o tzv. pomoc pri opätovnom spustení, ktorá obsahuje aj opatrenie zamerané  

na samostatne zárobkovo činné osoby, a teda výslovne na odborníkov v oblasti umenia  

a tvorivej činnosti, ktorí často nemajú žiadne fixné prevádzkové náklady. Samostatne 

zárobkovo činné osoby môžu v rámci preklenovacej pomoci uplatniť namiesto 

individuálnej náhrady fixných nákladov jednorazové paušálne prevádzkové náklady 

do výšky max. 7 500 eur (v prechádzajúcom období za mesiac november a december bola 

max. výška 5 000 eur). 

Pomoc na preklenutie nepriaznivej situácie formou dotácie na fixné náklady 

max. 1,5 mil. eur na mesiac (predtým za mesiace november a december 200 000 eur až 

500 000 eur, resp. 75 % medziročného obratu uvedených mesiacov). 

Oprávnenosť na uplatnenie pomoci nastáva v prípade, že dôjde k poklesu predaja 

súvisiaceho s pandémiou COVID-19 o najmenej 30 % v porovnaní s medziročným obratom. 

Očakáva sa, že prvé platby budú vyplácané v prvom štvrťroku 2021108(Spolkové ministerstvo 

financií). 

Zjednodušený prístup k základnej bezpečnosti - pre tých, ktorí pracujú v odvetví umenia 

a médií a ktorí v dôsledku súčasnej krízy prišli o príjem, sa zjednoduší prístup k základným 

dávkam sociálneho zabezpečenia. Ak nie je možné zaplatiť poistné z dôvodu 

pandémie COVID-19, dobrovoľné poistenie v súčasnosti automaticky nekončí. V takom 

prípade je platba odložená do júla 2021. Následne vzniká povinnosť obnovenia 

prebiehajúcich mesačných platieb a úhrady nezaplatených príspevkov. Dodatočná platba 

môže byť realizovaná v splátkach najmenej 20 eur. Pri poklese nezamestnanosti medzi 

30. marcom 2020 a 30. júnom 2021 je možné dobrovoľné poistenie obnoviť. To znamená, že 

v prípade návratu k tej istej samostatnej zárobkovej činnosti po 30.06.2021 je možné opätovne 

sa poistiť proti nezamestnanosti bez ohľadu na to, či pred poslednou nezamestnanosťou bol 

                                                 
107  DIE BUNDESREGIERUNG. 2021. Weitere Hilfen für Künstler und Kreative. Online. Dostupné na: 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/hilfen-fuer-kuenstler-und-kreative-1732438 
108  BUNDES MINISTERIUM DER FINANZEN. 2021. Corona – Schutzschild. Online. Dostupné na:  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-

Schutzschild/2021-01-19-ueberbrueckungshilfe-verbessert.htmlSchutzschild/2021-01-19-ueberbrueckungshilfe-

verbessert.html 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/hilfen-fuer-kuenstler-und-kreative-1732438
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2021-01-19-ueberbrueckungshilfe-verbessert.htmlSchutzschild/2021-01-19-ueberbrueckungshilfe-verbessert.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2021-01-19-ueberbrueckungshilfe-verbessert.htmlSchutzschild/2021-01-19-ueberbrueckungshilfe-verbessert.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2021-01-19-ueberbrueckungshilfe-verbessert.htmlSchutzschild/2021-01-19-ueberbrueckungshilfe-verbessert.html
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alebo nebol nárok na dávku v nezamestnanosti. Žiadosti je možné podávať do 31.03.2021109 

(Spolkové ministerstvo práce).  

Pokračovanie zabezpečenia likvidity prostredníctvom nemeckej štátnej rozvojovej 

banky (KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau) - banka podporuje spoločnosti pri zvládaní 

následkov pandémie COVID-19 uľahčením krátkodobých dodávok likvidity. Spoločnosti môžu 

požiadať o tieto rýchle pôžičky do výšky 300 000 eur prostredníctvom svojich domovských 

bánk, v závislosti od obratu dosiahnutého v roku 2019. Spolková vláda preberá na seba úplné 

riziko a zbavuje domáce banky zodpovednosti. Tieto ponuky pomoci sú dostupné aj 

spoločnostiam, samostatne zárobkovo činným osobám a nezávislým pracovníkom v kultúrnom 

a kreatívnom priemysle.110 Pomoc je určená aj pre MSP, ktoré sú na trhu minimálne od januára 

2019. Okrem toho bude k dispozícií expresná pôžička KfW pre samostatne zárobkovo 

činné osoby a podniky do 10 zamestnancov.111 Spoločnosti do 50 zamestnancov dostanú 

najviac 500 000 eur, zatiaľ čo spoločnosti nad 50 zamestnancov maximálne 800 000 eur.  

Pokračovanie pomoci prostredníctvom Fondu sociálneho poistenia pre umelcov  

a kultúrnych pedagógov (KSVF - Artists’ Social Insurance Fund) - Fond v dôsledku 

pandémie COVID-19 prijal rôzne opatrenia na preklenutie nepriaznivej situácie. Od začiatku 

pandémie poskytol svojim poistencom aj spoločnostiam rozsiahle úľavy, a to najmä v podobe 

odkladu (prípadného zníženia) splátok alebo príspevkov. Za normálnych okolnosti 

pri posudzovaní žiadosti o odklad príspevkov alebo splátok je povinnosť spravidla účtovať 

úroky z omeškania. Avšak, v súčasnosti fond zohľadňuje existujúce obmedzenia.  

V prípade očakávanej zmeny (zníženia) príjmu z práce môžu dotknuté subjekty 

upraviť správu o svojom predpokladanom ročnom príjme zo samostatnej umeleckej 

alebo novinárskej činnosti. Na základe správy budú môcť odložiť, prípadne znížiť 

príspevky do fondu. Zmeny nadobudnú účinnosť od mesiaca nasledujúceho po prijatí správy 

fondom.112 

Opatrenia počas pandémie COVID-19 

V marci 2020 prijala spolková vláda všeobecné a špecifické opatrenia na podporu 

kreatívneho priemyslu. Spolkové ministerstvo pre umenie, kultúru, štátnu službu a šport okrem 

finančnej podpory spustilo online poradňu pre často kladené otázky súvisiace s pandémiou 

COVID-19. Spolkové ministerstvo pre digitálne a hospodárske záležitosti a regionálne vlády 

prispelo ďalšími podpornými opatreniami.  

V nasledujúcom texte sú prezentované opatrenia prijaté v priebehu roka 2020. Avšak 

platnosť niektorých z nich môže presahovať aj do obdobia 2021. 

 

 

 

 

                                                 
109 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT. 2021. Corona-Krise: Infos zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung. 

Online. Dostupné na: https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/corona-informationen-freiwillige-

arbeitslosenversicherung 
110  DIE BUNDESREGIERUNG. 2021. Weitere Hilfen für Künstler und Kreative. Online. Dostupné na: 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/hilfen-fuer-kuenstler-und-kreative-1732438 
111 DIE BUNDESREGIERUNG. 2021. Unterstützung für Selbstständige und Unternehmen. Online. Dostupné na: 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/info-unternehmen-selbstaendige-1735010 
112 Corona-Krise: Hinweise für selbständige Künstler und Publizisten und abgabepflichtige Unternehmen (Stand 

22.12.2020 mit Anpassung unter Ziff. 3 Versicherte vom 14.01.2021). 2021. Online. Dostupné na: 

https://www.kuenstlersozialkasse.de/die-ksk/meldungen.html 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/corona-informationen-freiwillige-arbeitslosenversicherung
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/corona-informationen-freiwillige-arbeitslosenversicherung
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/hilfen-fuer-kuenstler-und-kreative-1732438
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/info-unternehmen-selbstaendige-1735010
https://www.kuenstlersozialkasse.de/die-ksk/meldungen.html
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 Fond na podporu neziskových organizácií v oblasti kultúry, športu, náboženských 

spoločenstiev a dobrovoľníctva bol zriadený v máji 2020 v celkovej výške 

700 miliónov eur. Žiadatelia mohli získať dotácie po dobu 6 mesiacov na 100 % 

pokrytie fixných nákladov od marca do decembra 2020 a na paušálne výdavky spojené 

s údržbou.113 

 Núdzový (záložný fond) pre samostatnú zárobkovú činnosť 
(WKO - Wirtschaftskammer Österreich) fungujúci od marca 2020 s celkovým 

objemom 2 mld. eur. Prostredníctvom fondu môžu spoločnosti s jednou osobou, 

mikropodniky a zamestnanci na voľnej nohe požiadať o čiastočnú náhradu straty čistého 

príjmu po dobru 6 mesiacov (následne predĺžená na 12 mesiacov, t.j. do marca 2021). 

Žiadatelia mohli získať nenávratné granty od 12 000 eur do 30 000 eur. Je určený 

pre nezávislých umelcov a kultúrne MSP114.  

 Práca na kratší pracovný čas. Uvedený pracovný model sa dvakrát predĺžil.  

V súčasnosti do 31. marca 2021.115  

 Zníženie alebo odklad príspevkov do Fondu sociálneho poistenia umelcov  

(KSVF - Artists’ Social Insurance Fund ).116 Následne opatrenie platné do 31. marca 

2021. 

 Odklady daní (daň z príjmu, daň z príjmu právnických osôb atď.).117 

 Pomocný fond (Corona-Hilfs-Fonds) poskytuje podporu aj subjektom v kreatívnom 

priemysle. Prostredníctvom zabezpečenia likvidity vo forme záruky Rakúskej vlády 

pre zabezpečenie pôžičiek na prevádzkový kapitál, ako aj dotácie na fixné náklady 

v prípade poklesu predaja o viac ako 40 % (následne predĺžená doba vyplácania 

podpory do júna kreatívneho  priemyslu od júla 2020 do konca roka 2021).118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 COMPENDIUM OF CULTURAL POLICIES & TRENDS. Country reports – Austria. 2020. Online. Dostupné 

na: https: https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/austria/ 
114  KREATIVWIRTSCHAFT AUSTRIA. 2021. Covid-19 Unterstützungen. Online. Dostupné na: 

https://www.kreativwirtschaft.at/covid-19/ 
115 COMPENDIUM OF CULTURAL POLICIES & TRENDS. Country reports – Austria. 2020. Online. Dostupné 

na: https: https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/austria/ 
116 COMPENDIUM OF CULTURAL POLICIES & TRENDS. Country reports – Austria. 2020. Online. Dostupné 

na: https: https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/austria/ 
117 COMPENDIUM OF CULTURAL POLICIES & TRENDS. Country reports – Austria. 2020. Online. Dostupné 

na: https: https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/austria/ 
118 COMPENDIUM OF CULTURAL POLICIES & TRENDS. Country reports – Austria. 2020. Online. Dostupné 

na: https: https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/austria/ 

Vládne opatrenia 

https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/austria/
https://www.kreativwirtschaft.at/covid-19/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/austria/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/austria/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/austria/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/austria/
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Steiermark 

 Predĺženie dotácií v oblasti kultúry o jeden rok. Poskytnutie balíka opatrení  

na finančné a ekonomické zabezpečenie viacročných zmlúv o financovaní umeleckých 

a kultúrnych iniciatív, združení a inštitúcií.  

 Fond na podporu subjektov v kreatívnom priemysle, ktorí nezískali nárok na štátnu 

podporu. 

Dolné Rakúsko – Niederösterreich 

 Grant COVID-19 pre umelcov vo výške 3 000 eur na jednu žiadosť. Opatrenie  

je dotované vo výške 1 mil. eur. 

Kärnten 

 Fond solidarity poskytujúci grant vo výške od 500 eur do 1 000 eur (vo výnimočných 

prípadoch 2 000 eur) subjektom v kreatívnom priemysle. 

 36 Pracovných grantov COVID-19 vo výške 2 760 eur sa vypláca umelcom na voľnej 

nohe a kultúrnym subjektom, ktorí neboli schopní realizovať alebo pokračovať  

v umeleckých projektoch.  

Vorarlberg 

 Poskytuje grant na ateliér nezávislým umelcom vo výške max. 180 eur na mesiac 

po dobu max. 6 mesiacov alebo pracovný grant vo výške max. 1 000 eur na projekt.  

 

                                  120 

 

 

Preklenovacie financovanie pre umelcov 

 Fond bol zriadený v júli 2020 s objemom 110 miliónov eur na podporu nezávislých 

umelcov, ktorí sú vo finančnej núdzi kvôli strate príjmu. Žiadosti spravuje inštitúcia 

sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby (SVS - Social 

Insurance Institution for the Self-Employed) do 31. marca 2021 a žiadatelia musia 

byť touto inštitúciou poistení. V roku 2020 bolo možné získať podporu 1 000 eur  

na mesiac na osobu a doba vyplácania bola max. 6 mesiacov. Okrem toho mohli 

žiadatelia získať ďalší bonus za pozastavenie činnosti/prevádzky vo výške 2 000 eur.  

Umenie a kultúra 

 Podpora umelcov a kultúrnych pedagógov prostredníctvom Fondu sociálneho 

poistenia pre umelcov a kultúrnych pedagógov (KSVF - Artists’ Social Insurance 

Fund), ktorí nie sú oprávnení uchádzať sa o podporu v rámci núdzového fondu a ani  

o preklenovacie financovanie umelcov. Poskytnutá pomoc predstavovala  v roku 2020 

jednorazovú platbu vo výške 3 500 eur. Fond mal pôvodne hodnotu 5 mil. eur  

a následne bol v priebehu roka 2020 dvakrát navýšený až do výšky 20 mil. eur.  

 

 

 

                                                 
119  Spracované na základe: KREATIVWIRTSCHAFT AUSTRIA. 2021. Covid-19 Unterstützungen. Online. 

Dostupné na: https://www.kreativwirtschaft.at/covid-19/ 
120 Spracované na základe: COMPENDIUM OF CULTURAL POLICIES & TRENDS. Country reports – Austria. 

2020. Online. Dostupné na: https: https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/austria/ 

Odvetvové opatrenia 

Regionálne opatrenia 

https://www.kreativwirtschaft.at/covid-19/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/austria/


Vplyv pandémie COVID-19 na postavenie MSP v kreatívnom priemysle                                                                                    SBA 

67 

 

Uplatnenie poukážky na zrušené udalosti.  

 Zákon o zrušených podujatiach z dôvodu pandémie COVID-19 má za cieľ zabezpečiť 

likviditu pre organizátorov podujatí. Za vstupenky do hodnoty 70 eur môže organizátor 

vydať poukaz na celú sumu. Pri vstupenkách vo vyššom cenovom rozpätí je možné 

uplatniť poukaz s čiastočnou úhradou vstupenky. V prípade nevyužitia poukazu vzniká 

nárok na vyplatenie jeho hodnoty. Uvedený spôsob refundácie vstupenky je možné 

uplatniť do 31. decembra 2022.121  

Film a televízia 

 Vláda poskytla 25 miliónov eur na filmovú a televíznu produkciu (audiovizuálnu), ktorá 

bola prerušená z dôvodu pandémie Covid-19. Filmoví producenti môžu získať 

nenávratný grant až do výšky 75 % nákladov, ktoré vznikli od 16. marca 2020. 

Podporu je možné uplatniť do konca roka 2021 (Ministerstvo pre digitálne  

a hospodárske záležitosti a ministerstvo pre umenie, kultúru, štátnu službu a šport). 

 

 

 

V nasledujúcom boxe sú prezentované zmeny v opatreniach súvisiacich s COVID-19 

na obdobie 2021 v porovnaní s obdobím 2020. Následne sú niektoré zmeny opatrení stručne 

popísané.  

Predĺženie lehoty vyplácania podpory prostredníctvom Núdzového (založeného) fondu 

(WKO - Wirtschaftskammer Österreich) 

 Obdobie vyplácania podpory zo 6 na 12 mesiacov 

Predlženie lehoty vyplácania dotácie na fixné náklady prostredníctvom Pomocného fondu 

(Corona-Hilfs-Fonds ) 

 Obdobie vyplácania dotácie na pokrytie fixných nákladov z max. 3 mesiacov 

na  10 mesiacov  

Pokračovanie (zníženého) preklenovacieho financovania pre umelcov na prvý štvrťrok 

2021 prostredníctvom Inštitúcie sociálneho poistenia (SVS - Social Insurance Institution 

for the Self-Employed) 

Pokračovanie (zníženej) pomoci prostredníctvom Fondu sociálneho poistenia pre umelcov 

a kultúrnych pedagógov (KSVF - Artists’ Social Insurance Fund) na obdobie január  

až marec 2021 

 Zníženie jednorazovej platby pre rok 2021 na 1 500 eur oproti pôvodnej výške 3 500 eur 

v roku 2020 (1. fáza – 1 000 eur, 2. fáza – 3 500 eur a 3. fáza 1 500 eur) 

Pokračovanie zníženej sadzby DPH na 5 % do konca roka 2021 

Finančné prostriedky na pokrytie strát vo forme grantov prostredníctvom Ministerstva 

umenia, kultúry, verejnej služby a športu (výzva sa uskutoční v roku 2021) 

 pre štátne múzea (23,1 mil. eur), štátne divadlá (10,4 mil. eur) a podpora digitálnych 

projektov vo výške 1 mil. eur.  

 

                                                 
121  EUROPEAN CONSUMER CENTRE GERMANY. 2020. Coronavirus: Cancelled events - voucher or 

refund?. Online. Dostupné na: https://www.evz.de/en/shopping-internet/coronavirus-cancelled-events.html 

Vybrané opatrenia na rok 2021 

https://www.evz.de/en/shopping-internet/coronavirus-cancelled-events.html
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Nový nástroj vo forme Ochranného fondu (Protective shield fund) od roku 2021 

 Refundácia nezrušiteľných nákladov (náklady súvisiace s technickým vybavením, 

plánovaním a realizáciou podujatia atď.) 

Nové opatrenie vlády v podobe prevzatia nákladov spôsobených COVID-19 pre filmové 

produkcie až do výšky 25 mil. eur. 

Núdzový (záložný) fond (WKO - Wirtschaftskammer Österreich) 122  - fond je 

financovaný spolkovou vládou pre samostatne zárobkovo činné osoby. Prostredníctvom 

nástroja financovania by mali podnikatelia dostať podporu na pokrytie životných nákladov. 

Doteraz bolo financovanie z fondu možné na 6 mesiacov  

(v období od polovice marca do polovice decembra 2020). Vzhľadom na to je možné o ňu 

požiadať až na 12 mesiacov, t.j. od polovice marca 2020 do polovice marca 2021. Žiadatelia 

môžu získať nenávratné granty od 12 000 eur do 30 000 eur. Je určený pre nezávislých umelcov 

a kultúrne MSP. 

Pomocný fond (Corona-Hilfs-Fonds) 123  - fond sa skladá z dvoch zložiek: podpora 

likvidity vo forme záruky Rakúskej republiky na zabezpečenie pôžičiek na prevádzkový 

kapitál, ako aj dotácie na fixné náklady v prípade poklesu predaja o viac ako 40 %. Fond 

spravuje novozaložená finančná agentúra COFAG - Covid-19 spolkovej (štátnej) rozvojovej 

banky (aws - Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH). 

 Preklenovacia záruka spolkovej (štátnej) rozvojovej banky poskytuje potrebné 

zabezpečenie pôžičky na prevádzkový kapitál od komerčnej banky. Podpora  

sa poskytuje spoločnostiam, ktoré majú problémy s financovaním prebiehajúcich 

operácií v dôsledku súčasnej krízy (napr. nákup tovaru, osobné náklady, nájomné, 

splátky pôžičky).  

- Miera záruky sa zvýšila na 100 % pri pôžičkách do 500 tis. eur (aj pre veľké 

spoločnosti). 

-  Miera záruky 90 % pri pôžičkách do 27,7 mil. eur. 

 Dotácia na fixné náklady 

Na fixné náklady vzniknuté v období od 16. marca do 15. septembra 2020 (počas 1 fázy) 

bolo možné požiadať o dotáciu na tieto náklady najviac na 3 mesiace. Dotácia je 

poskytovaná v závislosti od výšky straty z predaja, t.j. do 75 % fixných nákladov. 

Prihlásiť sa je možné do 31. augusta 2021. Na fixné náklady vzniknuté v období 

od 16. septembra 2020 do 30. júna 2021 (počas 2 fázy) je možné požiadať o dotáciu 

fixných nákladov vo výške max. do 800 000 eur, a to až na 10 mesiacov (vrátane pol 

mesiaca september 2020). Požiadať o podporu je možné v tzv. 2 blokoch, 

za predpokladu, že dôjde k strate tržieb najmenej o 30 %, výška grantu zodpovedá 

percentuálnemu podielu poklesu tržieb vo vybraných mesiacoch. 

Práca na kratší pracovný čas - od októbra 2020 platí nové šesťmesačné pravidlo 

(do 31.03.2021) pre prácu na kratší pracovný čas. Pracovný čas je možné skrátiť na min. 20 % 

a max. na 70 % predchádzajúceho pracovného času, vo výnimočných prípadoch 90 % 

(za obdobie 2020 bolo možné skrátiť pracovný čas na min. 10 % a max. 90 %). Výška mzdy sa 

                                                 
122  KREATIVWIRTSCHAFT AUSTRIA. 2021. Covid-19 Unterstützungen. Online. Dostupné na: 

https://www.kreativwirtschaft.at/covid-19/ 
123 Liquidität rasch sichern. 2021. Online. Dostupné na: 

https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Sonstiges/Liquiditaet_rasch_sichern_202000609_FINAL.

pdf 

https://www.kreativwirtschaft.at/covid-19/
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Sonstiges/Liquiditaet_rasch_sichern_202000609_FINAL.pdf
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Sonstiges/Liquiditaet_rasch_sichern_202000609_FINAL.pdf
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pohybuje od 80 % do 90 % predchádzajúcej hrubej mzdy. Napriek tomu, že uvedený model 

práce je zavádzaný aj v ostatných odvetviach, v rámci kultúrnych inštitúcií  je využívaný najmä 

v rámci múzeí a divadiel.124 

Pokračovanie preklenovacieho financovania pre umelcov prostredníctvom 

Inštitúcie sociálneho poistenia (SVS - Social Insurance Institution for the 

Self- Employed) - od 15. januára 2021 môžu poistení samostatne zárobkovo činní umelci 

požiadať Inštitúciu sociálneho poistenia o podporu vo výške 3 000 eur za prvý štvrťrok 

2021. 

Pokračovanie pomoci prostredníctvom Fondu sociálneho poistenia pre umelcov  

a kultúrnych pedagógov (KSVF - Artists’ Social Insurance Fund) - pomoc pre zárobkovo 

činných umelcov, ktorí nie sú schopní pokryť svoje prevádzkové ani životné náklady alebo je 

ohrozená ich podnikateľská činnosť. Majú trvalé bydlisko v Rakúsku a nie sú poberateľmi 

dávky v nezamestnanosti. Podmienkou získania podpory je povinné poistenie z dôvodu 

umeleckej činnosti, avšak v niektorých prípadoch postačí zdravotné poistenie. Pri žiadosti 

o podporu nie sú potrebné žiadne písomné dohody ani záznamy o strate príjmu. V roku 2021 je 

poskytovaná pomoc v podobe jednorazovej platby vo výške 1 500 eur na osobu za obdobie 

január až marec 2021. Avšak, do 31. marca 2021 je možné taktiež požiadať o jednorazovú 

podporu platnú pre rok 2020 (3 500 eur) v závislosti od voľných rozpočtových prostriedkov.125  

Domáci filmový priemysel - záväzok vlády prevziať náklady (ktorých úhrada je 

z poistných zmlúv filmových producentov vylúčená) spôsobené COVID-19 pre filmové 

produkcie až do výšky 25 mil. eur. Prevzatie nákladov prostredníctvom grantu COVID-19 

umožňuje nezávislým filmovým produkčným spoločnostiam pokračovať v natáčaní 

kinematografických a televíznych produkcií, ktoré boli prerušené alebo odložené z dôvodu 

COVID-19, a pomáha tak stabilizovať spoločnosti a zlepšovať situáciu v oblasti 

zamestnanosti.126 

 Podporu je možné poskytnúť so spätnou účinnosťou od 16. marca 2020  

na už začaté/zrušené filmovanie prostredníctvom nenávratného grantu až do výšky  

75 % celkových oprávnených výrobných nákladov. 

 Podpora je uplatniteľná za obdobie od 16.03.2020 do 31.12.2021. 

 Opatrenie pokrýva celé spektrum rakúskej filmovej tvorby: kino, televízia, 

dokumentárne a reklamné filmy.127 

Ochranný fond (Protective shield fund) 128  - ide o druh poistného fondu s dotáciou 

300 miliónov eur, ktorý poskytuje pomoc v prípade zrušenia udalostí alebo obmedzenia počtu 

návštevníkov. Organizátori podujatia budú môcť požiadať o refundáciu nezrušiteľných 

nákladov (náklady súvisiace s technickým vybavením, plánovaním a realizáciou podujatia 

atď.) týkajúcich sa podujatí v oblasti kultúry a športových kongresov a veľtrhov naplánovaných 

                                                 
124  Updates on Covid-19 support measures – Jan 2021. 2021. Online. Dostupné na: https://www.smart-

at.org/blog/updates-on-covid-19-support-measures/?lang=en#.YCzQEWhKhPY 
125 Informationen für KünstlerInnen und Kunstschaffende. 2021. Online. Dostupné na: 

https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.859358 
126 BUNDESMINISTERIUM FÜR DIGITALISIERUNG UND WIRTSCHAFTSSTANDORT. 2020. Comeback 

- Zuschuss für Film- und TV-Dreharbeiten. Online. Dostupné na: 

https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Foerdermanager/ab_20206_Comeback-RL-DE.pdf 
127  BUNDESMINISTERIUM FÜR KUNST, KULTUR, ÖFFENTLICHEN DIENST UND SPORT. 2020. 

Ausfallskosten-Übernahme für Filmproduktionen in Höhe von 25 Millionen Euro. Online. Dostupné na: 

https://www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-Kultur/Neuigkeiten/Ausfallhaftungen-Film.html 
128  Updates on Covid-19 support measures – Jan 2021. 2021. Online. Dostupné na: https://www.smart-

at.org/blog/updates-on-covid-19-support-measures/?lang=en#.YCzQEWhKhPY 

https://www.smart-at.org/blog/updates-on-covid-19-support-measures/?lang=en#.YCzQEWhKhPY
https://www.smart-at.org/blog/updates-on-covid-19-support-measures/?lang=en#.YCzQEWhKhPY
https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.859358
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Foerdermanager/ab_20206_Comeback-RL-DE.pdf
https://www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-Kultur/Neuigkeiten/Ausfallhaftungen-Film.html
https://www.smart-at.org/blog/updates-on-covid-19-support-measures/?lang=en#.YCzQEWhKhPY
https://www.smart-at.org/blog/updates-on-covid-19-support-measures/?lang=en#.YCzQEWhKhPY
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na obdobie od 1. februára 2021. Žiadosti o refundáciu nákladov je možné podávať 

od 15. januára 2021. 

3.3 Zhrnutie  

Na Slovensku, v krajinách V4 a v Nemecku boli všetky odvetvia vrátane kreatívneho 

priemyslu na začiatku pandémie COVID-19 podporované v rámci všeobecných vládnych 

opatrení. Výnimkou bolo Rakúsko, ktoré okrem všeobecných vládnych opatrení, v marci 

2020 zriadilo núdzový (záložný) fond určený pre nezávislých profesionálov a MSP 

pôsobiace v kultúrnom a kreatívnom sektore. V krajinách V4 bola výraznejšia podpora 

širšieho spektra subjektov podnikajúcich v odvetviach kreatívneho priemyslu 

až s príchodom druhej vlny pandémie COVID-19. 

Vládna podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku mala na začiatku pandémie 

COVID- 19 podobu všeobecných opatrení vo forme príspevkov pre zamestnávateľov 

na udržanie pracovných miest a opatrení vo forme zvýhodnených úverov vo forme odkladu 

splátok úveru a lízingu, možnosti získania „COVID úveru“ a rôznych foriem záručných úverov.  

Okrem toho mohli spomínané podnikateľské subjekty získať podporu vo forme dotácie  

na nájomné po dobu 7 mesiacov. 

V Poľsku bola poskytovaná podpora spomínanému priemyslu vo forme príspevkov 

na mzdy pre kultúrne inštitúcie a tiež podpora vo forme jednorazovej finančnej pomoci 

pre umelcov a technických pracovníkov. Vzhľadom na to, že v Maďarsku je kreatívny 

priemysel považovaný za dôležitý, maďarská vláda od začiatku vypuknutia pandémie prijala 

opatrenia na zmiernenie jej dopadov na spomínaný priemysel. Všeobecné vládne opatrenia ako 

odpustenie platenia paušálnej dane, zníženie odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne 

a opatrenia na podporu a zachovanie zamestnanosti, mohli využívať aj organizácie 

a podnikatelia pôsobiaci v oblasti kreatívneho priemyslu.  

Nemecko poskytlo v marci 2020 štátnu pomoc prostredníctvom nenávratných grantov 

na pokrytie prevádzkových (fixných) nákladov pre mikropodniky po dobu 3 mesiacov. 

Až po ich uplynutí, poskytla nemecká vláda v júni 2020, konkrétne kreatívnemu priemyslu, 

finančnú pomoc prostredníctvom programu Neustart Kultur na obdobie 2020 – 2021, pričom 

najväčší podiel finančnej podpory bol zameraný na MSP, t.j. nezávislých profesionálov 

tzv. „freelancerov“ 129  a  SZČO financovaných zo súkromných zdrojov a pôsobiacich 

aj v odvetviach filmu (výroba a distribúcia filmu), divadla a vydavateľskej činnosti 

(publikovanie kníh). Druhý najväčší podiel finančnej podpory tvorilo vybavenie kultúrnych 

zariadení, ktoré nie sú primárne financované z verejných zdrojov (divadlá, kiná a literárne 

inštitúcie), s cieľom ich opätovného otvorenia (napr. online systém predaja vstupeniek 

či reorganizácia priestoru z dôvodu obmedzenej kapacity návštevníkov). Okrem toho 

bola časť podpory zameraná aj na štátom financované kultúrne zariadenia a projekty, 

a to na kompenzáciu príjmov a dodatočných výdavkov spôsobených pandémiou. Avšak, 

v prípade kultúrnych zariadení a projektov, ktoré sú spoločne financované federálnou vládou 

a spolkovými krajinami alebo miestnymi organizáciami, federálna vláda poskytla výlučne svoj 

                                                 
129 Osoba bez zamestnania podnikajúca pod svojim vlastným menom. Necháva sa najímať klientom na prácu, 

na ktorú sa špecializuje. Rozdiel medzi živnostníkom a freelancerom spočíva v tom, že freelancer pristupuje 

k práci osobitnejšie, nestotožňuje sa s firemným prístupom. Živnostník v prípade úspešného rozbehu svojho 

podnikania začne naberať viac zamestnancov a približuje sa firemnej štruktúre, až sa na firmu môže transformovať. 

Pracovnými oblasťami nezávislých profesionálov sú napr. IT služby, kreatívne práce a design, marketing a predaj 

a  písanie článkov. 
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podiel spolufinancovania. Najmenší podiel finančnej podpory bol určený súkromným 

rozhlasovým vysielateľom. 

V Rakúsku bol v marci 2020, na začiatku pandémie COVID-19, zriadený núdzový fond 

(záložný fond) pre SZČO, mikropodniky a nezávislých profesionálov, ktorý umožňoval 

čiastočnú náhradu ich absentovaného čistého príjmu po dobu 6 mesiacov. Následne v máji 

bol na obdobie od marca do decembra 2020 zriadený fond na podporu neziskových organizácií 

vo forme dotácií na pokrytie prevádzkových (fixných) nákladov po dobu 6 mesiacov.  

Medzi spoločné formy vládnych opatrení krajín na podporu kreatívneho priemyslu 

patrili predĺženie možnosti poberania dávky v nezamestnanosti,  poskytnutie daňových 

úľav, dotácie pre Kurzarbeit (skrátený pracovný čas), zníženie alebo odklad príspevkov 

do fondu sociálneho poistenia a tiež v opatrenia v podobe zabezpečenia likvidity 

prostredníctvom poskytnutia štátom zaručených úverov. V niektorých krajinách bola 

poskytnutá pomoc spomínanému sektoru aj prostredníctvom čiastočnej kompenzácie 

miezd (Poľsko, Rakúsko) či prostredníctvom čiastočného (prípadne 100 %) pokrytia 

fixných nákladov na určité obdobie (Nemecko, Rakúsko). 

Popri štátnych opatreniach boli zavádzané taktiež podporné opatrenia na regionálnej 

úrovni. V Českej republike išlo najmä o podporu kreatívneho priemyslu prostredníctvom 

kreatívnych voucherov. V Poľsku boli na regionálnej úrovni zriadené osobitné programy 

na podporu odvetví v rámci spomínaného priemyslu.      

Okrem jednorazovej finančnej podpory bol jedným z najdôležitejších opatrení niektorých 

regiónov v Nemecku aj program núdzovej pomoci vyplácaný po dobu 3 mesiacov 

na zabezpečenie základných životných potrieb a likvidity pre MSP v spomínanom sektore. 

Ďalším dôležitým opatrením bol (a naďalej je) štipendijný program podporujúci nezávislých 

profesionálov formou poskytnutého štipendia vo výške 7 000 eur po dobu 6 mesiacov. 

Odloženie nájomného pre nájomcov mestských nehnuteľností predstavovalo jedno 

z ďalších regionálnych opatrení v Nemecku.  

V Rakúsku mali podporné opatrenia na regionálnej úrovni podobu zriadených fondov, 

poskytujúcich jednorazové granty od 500 eur do 3 000 eur alebo mesačne granty vo výške 

180 eur po dobu 6 mesiacov.  

Okrem všeobecnej štátnej podpory a regionálnej podpory v Nemecku bola odvetviam 

v kreatívnom priemysle poskytnutá taktiež adresná pomoc zo strany miestnych združení, 

asociácií a mimovládnych organizácií. Išlo najmä o poskytnutie jednorazovej finančnej 

pomoci až do výšky 25 tis. eur na inštitúciu pôsobiacu v danom odvetví kreatívneho 

priemyslu (najmä na vylepšenie digitálneho vybavenia a implementáciu moderných koncepcií). 

Obzvlášť na podporu hudobného odvetvia, t.j. je pre textárov a skladateľov, boli vyčlenené 

pohotovostné prostriedky vo výške 40 mil. eur.   

Adresná podpora odvetviam v spomínanom sektore v Rakúsku bola poskytovaná 

prostredníctvom nového zriadeného fondu, ktorý spravuje inštitúcia sociálneho zabezpečenia 

pre SZČO a mala podobu finančnej pomoci vo výške 1 000 eur na mesiac po dobu 6 mesiacov 

alebo prostredníctvom už existujúceho fondu sociálneho poistenia pre umelcov a kultúrnych 

pedagógov, pričom išlo o jednorazovú platbu vo výške 3 500 eur.  

Špeciálnu podporu digitálnej transformácie v spomínanom priemysle mohli využívať 

kultúrne inštitúcie, múzeá a umelci prostredníctvom programov „Kultúra na webe“ v Poľsku 

a programu „Koncerty do zásoby“ v Maďarsku. Okrem toho  maďarská vláda vytvorila 

v spolupráci s Ministerstvom ľudských zdrojov a Ministerstvom priemyslu a inovácií 

špeciálne programy na pomoc kreatívnemu priemyslu, ktorá spočívala hlavne v dotáciách 
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pre filmový priemysel, spisovateľov, hudobníkov a slobodných umelcov pôsobiacich nielen 

v oblasti dramatického umenia, ale aj v oblasti ostatných odvetví kreatívneho priemyslu. 

Osobitná pomoc bola poskytnutá aj subjektom pôsobiacim v odvetví kreatívneho priemyslu 

na Slovensku. MK SR podporilo formou dotácie online živé prenosy a vysielania. V rámci 

programu Kultminor bolo možné získať 5 mesačné štipendium na tvorbu a prezentáciu diel. 

Štipendium bolo určené umelcom patriacim do všetkých 13 kultúrnych menšín žijúcich 

na Slovensku. Rovnako mohli subjekty pôsobiace v oblasti audiovizuálneho priemyslu získať 

podporu z Audiovizuálneho fondu vo forme priamej finančnej pomoci alebo vo forme 

odpustenia, či zníženia povinných príspevkov. Do konca roka 2020 sa mohli o podporu 

uchádzať aj subjekty (neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie) nezriaďované MK 

SR dlhodobo pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu.  

Odvetvová (adresná) podpora kreatívneho priemyslu bola v spomínaných krajinách 

realizovaná buď prevažne na vládnej úrovni, alebo aj na lokálnej úrovni, a to 

prostredníctvom inštitúcií, zriadených alebo dotovaných príslušným ministerstvom alebo 

taktiež prostredníctvom neziskových a miestnych organizácií, či združení. Okrem 

rozdielov v rámci poskytovateľov spomínanej podpory, vznikali rozdiely aj v rámci jej 

foriem.  

Rozdiely pri poskytovaní podpory na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami je 

možné pozorovať napr. v rámci rovnakej formy opatrení. Jedným z príkladov je opatrenie  

vo forme štipendia, ktoré má na Slovensku na rozdiel od Nemecka adresnú formu pomoci podľa 

odvetvia alebo národnostnej menšiny poskytovanú prostredníctvom fondov dotovaných 

Ministerstvom kultúry SR. V Nemecku má štipendium všeobecnejšiu formu pomoci 

poskytovanú zo strany samotných regiónov. Výška štipendia na Slovensku je odvodená 

od počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v SR za predchádzajúci rok a doba 

poskytovania je v rozmedzí 2 – 12 mesiacov (alebo 1-5 mesiacov), zatiaľ čo v Nemecku je 

štipendium poskytované na 6 mesiacov vo fixne stanovenej výške. Adresná podpora odvetví 

kreatívneho priemyslu na Slovensku sa v porovnaní s ostatnými krajinami líši aj v rámci jej 

poskytovateľov. Zatiaľ čo na Slovensku je realizovaná prevažne zo strany vlády (MK SR), 

v Nemecku sa do podpory zapájajú aj neziskové a miestne organizácie a tiež združenia. Okrem 

toho boli v Nemecku obzvlášť vyčlenené pohotovostné prostriedky na odvetvie hudby. 

V Rakúsku bolo zvlášť prijaté opatrenie vo forme nenávratných grantov na podporu odvetvia 

filmu a televízie.  

Na druhej strane okrem nových opatrení, mnohé z predchádzajúcich opatrení boli 

na rok 2021 opätovne zavádzané (realizované). Pričom dochádzalo k navýšeniu objemu 

finančných prostriedkov na ich realizáciu, zjednodušeniu podmienok ich uplatnenia 

a taktiež predlžovaniu obdobia ich poskytovania. Medzi niektoré z nich patria 

napr. dotácie na čiastočnú kompenzáciu príjmu a dotácie na čiastočné (prípadne 100 %) 

krytie fixných nákladov, daňové úľavy, skrátenie pracovného času, zníženie alebo odklad 

platieb sociálneho a zdravotného poistenia, odklad splátok lízingu alebo úveru, 

zabezpečenie likvidity, či poskytnutie okamžitých pôžičiek.  

Napr. v Nemecku je v roku 2021 poskytovaná mesačná podpora na krytie fixných nákladov 

vo výške maximálne 1,5 mil. eur, zatiaľ čo v predchádzajúcom období bola maximálna  

mesačná výška 500 tis. eur. Okrem toho v roku 2021 je v rámci pokračujúcej preklenovacej 

pomoci III (január - jún 2021) naďalej zahrnuté opatrenie zamerané na samostatne zárobkovo 

činné osoby, a teda výslovne na nezávislých profesionálov v oblasti umenia a tvorivej činnosti, 

ktorí často nemajú žiadne fixné prevádzkové náklady. Takéto osoby si môžu v rámci 

spomínanej podpory uplatniť namiesto individuálnej náhrady fixných nákladov jednorazové 

paušálne prevádzkové náklady do výšky max. 7 500 eur (v prechádzajúcom období za mesiac 
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november a december bola max. výška 5 000 eur). Aj v rámci regionálneho opatrenia v podobe 

štipendijného programu z roku 2020 došlo k jeho predĺženiu, t.j. do septembra 2021.  

V Rakúsku bolo možné v roku 2020 požiadať o dotáciu na fixné náklady najviac 

na 3 mesiace, v roku 2021 je podpora poskytovaná maximálne až na 10 mesiacov. Okrem toho, 

v Rakúsku bol na začiatku pandémie COVID-19 v marci 2020 zriadený núdzový  fond (záložný 

fond) pre SZČO, mikropodniky a nezávislých profesionálov, ktorý umožňoval čiastočnú 

náhradu ich absentovaného čistého príjmu po dobu 6 mesiacov, pričom bola začiatkom roka 

2021 predĺžená na 12 mesiacov. 

Vítanou pomocou v Českej republike, je v roku 2021 predĺženie platnosti opatrení v podobe 

kompenzácie nájmov, miezd a pokračovanie v priamej podpore kreatívneho priemyslu 

prostredníctvom programov Ministerstva kultúry. Pre podporu modernizácie a inovácií 

v oblasti kreatívneho priemyslu v Českej republike bolo už prvom štvrťroku 2021 

prostredníctvom Štátneho fondu kinematografie ČR podporených 212 projektov zameraných 

na oblasť výskumu a inovácií v meniacom sa prostredí audiovízie, v objeme 127 miliónov Kč 

(približne 4,9 mil. Eur). 

V Poľsku na rok 2021 platia na podporu kreatívneho priemyslu naďalej opatrenia v podobe 

pomoci v rámci programu Sociálnej pomoci, alebo výhodných úverov a bankových záruk.  

Nemecko na rok 2021 prijalo nové opatrenie v podobe uznania ďalšej nákladovej položky 

súvisiacej s investíciami do digitalizácie a modernizácie (začatie alebo rozšírenie online 

obchodu), v rámci ktorej je možné získať jednorazové finančné prostriedky až do výšky  

20 000 eur.   

V Rakúsku ide napr. o zníženie DPH na 5 %. Okrem toho zaujímavým opatrením na rok 

2021 je zriadenie ochranného fondu, ktorý poskytuje pomoc v podobe refundácie 

nezrušiteľných nákladov (náklady súvisiace s technickým vybavením, plánovaním a 

realizáciou podujatia atď.) týkajúcich sa podujatí v oblasti kultúry a športových kongresov 

a veľtrhov naplánovaných na obdobie od 1. februára 2021. Ďalším opatrením v Rakúsku 

v rámci domácej filmovej a televíznej produkcie, ktorá bola prerušená z dôvodu pandémie 

Covid-19, môžu filmoví producenti získať nenávratný grant až do výšky 75 % nákladov 

(ktoré prevezme vláda) vzniknutých  od 16. marca 2020. Podporu je možné uplatniť do konca 

roka 2021. Prevzatie nákladov prostredníctvom grantu COVID-19 umožňuje nezávislým 

filmovým produkčným spoločnostiam pokračovať v natáčaní kinematografických a televíznych 

produkcií, ktoré boli prerušené alebo odložené z dôvodu COVID-19, a pomáha tak stabilizovať 

spoločnosti a zlepšovať situáciu v oblasti zamestnanosti.  

V prvej polovici roka 2021 poskytlo MK SR dotácie aj fyzickým osobám podnikajúcim 

v kultúre a kreatívnom priemysle vo výške 4 000 eur alebo 6 000 eur.  

Prehľad prijatých opatrení na pomoc podnikom v oblasti KP v analyzovaných krajinách 

zachytáva nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka 3: Prehľad opatrení na pomoc podnikom v KP vo vybraných krajinách EÚ 
 Plošné opatrenia pre podniky a podnikateľov Opatrenia zameraná na KKP 
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ČR * * * *  * *  * *  

HU * *  *  * * * * *  

DE * * *  * *   *   

PL * *   * * *  * *  

A * * *  * *   * *  

SR * * * * * *  * *   

Zdroj: SBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vplyv pandémie COVID-19 na postavenie MSP v kreatívnom priemysle                                                                                    SBA 

75 

 

Záver 

Vzhľadom na nejednotnosť prístupu k vymedzeniu pojmu kreatívny priemysel boli 

v analýze postavenia kreatívneho priemyslu na Slovensku s porovnaním vo vybraných 

krajinách EÚ použité a spracované dáta z viacerých zdrojov. Z uvedeného dôvodu a tiež 

vzhľadom na dostupnosť dát sú v jednotlivých podkapitolách analýzy použité rozličné časové 

obdobia a dva druhy členenia odvetví kreatívneho priemyslu.  

Za sledované obdobie 2012 – 2018 je možné pozorovať mierne rastúci podiel 

kreatívneho priemyslu na HDP či zamestnanosti Slovenska. Reklama a marketing je 

odvetvím KP s najvyšším podielom na HDP a pridanej hodnote v rámci kreatívneho priemyslu 

na Slovensku. Pričom toto odvetvie KP tvorilo najvyšší podiel v rámci spomínaných 

ukazovateľov celé sledované obdobie 2012 - 2018. Jediným odvetvím KP, ktorého podiel 

na HDP kreatívneho priemyslu počas sledovaného obdobia bez výkyvov kontinuálne rastie je 

odvetvie Architektúry. Na rozdiel od HDP, na zamestnanosti v kreatívnom priemysle, počas 

celého sledovaného obdobia, majú najvyšší podiel odvetvia Umeleckého vzdelávania, 

Periodickej a neperiodickej tlače a Kultúrneho dedičstva.  

Pozitívny vývoj je možné pozorovať aj v rámci počtu aktívnych podnikateľských 

subjektov, ktorý od roku 2012 do roku 2020 vzrástol o viac ako 78 %. Výrazne najväčší 

nárast ( o viac ako 100 %) bol zaznamenaný počas spomínaného obdobia v odvetví IT, softvér 

a počítačových služieb, a to napriek poklesu nárastu aktívnych podnikateľských subjektov 

v tomto období počas roku 2020, ktorý bol poznamenaný pandémiou. V roku 2020 pôsobilo 

v kreatívnom priemysle na Slovensku 37 961 podnikateľských subjektov. Viac ako tretina 

pôsobila v odvetví IT, softvéru a počítačových služieb a tretina v odvetví Reklamy 

a marketingu. Tretie avšak výrazne nižšie zastúpenie (13 %) malo odvetvie Filmu, TV, videa, 

rádia a fotografie. Najmenší podiel (3 %) tvorili podnikateľské subjekty pôsobiace v odvetví 

Dizajnu a módneho dizajnu, pričom ide zároveň o odvetvie s druhým najväčším nárastom 

podnikateľských subjektov za obdobie 2012 – 2020.  

V roku 2020, ktorý bol spojený s pandémiou COVID-19 a zavádzaním 

protipandemických opatrení, vzniklo najmenej podnikateľských subjektov v kreatívnom 

priemysle za predchádzajúce tri roky, čo sa zároveň prejavilo aj v rámci jednotlivých 

odvetví spomínaného priemyslu. Naopak výnimku tvorilo odvetvie Dizajnu a módneho 

dizajnu, ktoré v roku 2020 zaznamenalo najvyšší počet vzniknutých podnikateľských subjektov 

za predchádzajúce tri roky. Toto odvetvie aj v rámci zánikov podnikateľských subjektov tvorí 

výnimku, keďže od roku 2017 do roku 2020 v ňom nezanikol ani jeden subjekt. Z pohľadu 

počtu vzniknutých a zaniknutých podnikateľských subjektov je Dizajn a módny dizajn 

odvetvím KP s najstabilnejším vývojom. Rovnako aj počet zaniknutých podnikateľských 

subjektov ostatných odvetví v kreatívnom sektore v roku 2020 bol za celé sledované 

obdobie 2016 - 2020 najnižší.   

Uvedená skutočnosť ovplyvnila okrem iného aj čistý prírastok podnikateľských 

subjektov v jednotlivých odvetviach spomínaného priemyslu. Zatiaľ čo v odvetviach, ako 

Reklama a marketing, Film, TV, video , rádio a fotografia a IT softvér a PC služby bol 

od roku 2016 do roku 2019 zaznamenaný pretrvávajúci rast čistého prírastku 

podnikateľských subjektov. V roku 2020 vo všetkých troch odvetviach došlo k jeho 

výraznému poklesu. Aj keď v odvetví Architektúry bol od roku 2018 zaznamenaný pokles 

čistého prírastu podnikateľských subjektov, rok 2020 ho len prehĺbil. Naopak odvetvie 

Dizajnu a módneho dizajnu napriek pandémií COVID-19 zaznamenalo v roku 2020 takmer 

porovnateľný čistý prírastok s rokom 2018 a vyšší čistý prírastok v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom 2019. Naopak, nepriaznivá situácia v odvetví Vydavateľskej činnosti 
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sa v roku 2020 zlepšila. Zatiaľ čo za obdobie 2016 - 2019 zaniklo viac podnikateľských 

subjektov, ako vzniklo, v roku 2020 bol zaznamenaný pozitívny čistý prírastok 

podnikateľských subjektov v spomínanom odvetví. 

Dôležitosť niektorých odvetví v rámci kreatívneho priemyslu potvrdzujú aj 

dosiahnuté tržby. V roku 2019 dosiahlo odvetvie Reklamy a marketingu najvyššie tržby 

(takmer 2 mld. eur) v rámci spomínaného priemyslu. Druhým odvetvím bolo IT, softvér a PC 

služby, ktoré dosiahlo tržby na úrovni viac ako 1,7 mld. eur. Zaujímavé je odvetvie 

Vydavateľskej činnosti, ktoré napriek nepriaznivému vývoju, či už v rámci počtu vzniknutých 

a zaniknutých podnikateľských subjektov alebo v rámci čistého prírastku podnikateľských 

subjektov zaznamenala v roku 2019 tržby na úrovni viac ako 184 mil. eur. Tie predstavovali 

v porovnaní s tržbami odvetvia Dizajnu a módneho dizajnu, v rámci ktorého je možné 

pozorovať oveľa priaznivejší vývoj, takmer 4 násobok.  

Na základe dostupných údajov je možné konštatovať, že pandémia COVID-19 

na Slovensku síce negatívne ovplyvnila rast počtu aktívnych podnikateľských subjektov 

v odvetví kreatívneho priemyslu, a to tým že vzniklo o 967 podnikateľských subjektov menej 

v porovnaní s rokom 2019. Napriek nepriaznivej ekonomickej situácii v roku 2020 však aj 

počet zaniknutých podnikateľských subjektov v kreatívnom priemysle medziročne poklesov 

o 161. Nižší počet zánikov podnikateľských subjektov v KP v roku 2020 spôsobil, že čistý 

prírastok podnikateľských subjektov aj napriek nepriaznivej situácii spôsobenej 

koronavírusom, dosiahol aj v tomto roku kladnú hodnotu. Z pohľadu veľkosti 

podnikateľských subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle, nepriaznivá 

ekonomická situácia spôsobená pandémiou negatívne ovplyvnila v rámci odvetví KP 

najmä mikropodniky, ktoré podľa údajov tvorili v roku 2020 takmer 50 % všetkých subjektov 

pôsobiacich v kreatívnom priemysle. Išlo najmä o živnostníkov, resp. SZČO (44,8 %), 

a spoločnosti s ručeným obmedzením (51,7 %).  

Podpora kreatívneho priemyslu v čase pandémie COVID-19 bola v rámci analyzovaných 

krajín (s výnimkou Rakúska a Nemecka) zavádzaná v odlišných časových obdobiach, čo sa 

následne negatívne odzrkadlilo na jej zvládaní nielen zo strany hlavných odvetví, ale tiež 

zo strany subjektov, ktoré sú do hodnototvorného reťazca kreatívneho priemyslu zapojené.  

Vo všetkých analyzovaných krajinách mala podpora najmä všeobecné vládne 

pokrytie. Avšak, v niektorých z nich aj regionálne a odvetvové (adresné) pokrytie. 

Zavádzané všeobecné vládne opatrenia na podporu kreatívneho priemyslu sa medzi 

spomínanými krajinami výrazne neodlišovali. Rozdiely je možné pozorovať pri zavádzaných 

regionálnych či odvetvových (adresných) opatrení. Ide najmä o rozdielne formy opatrení, 

rozdielne výšky finančnej podpory v rámci rovnakého opatrenia, rozdiely v poskytovateľoch 

týchto opatrení a taktiež väčšia podpora určitého odvetvia rámci kreatívneho priemyslu.  

S pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou v kreatívnom priemysle boli na rok 2021 okrem 

nových opatrení zavádzané aj niektoré opatrenia z predchádzajúceho obdobia 2020, 

pričom došlo k navýšeniu objemu finančných prostriedkov na ich realizáciu, 

zjednodušeniu podmienok ich uplatnenia a taktiež predlžovaniu obdobia ich 

poskytovania.  

Opatrenia krajín na podporu kreatívneho priemyslu pokryli tak ako aj podnikateľské 

subjekty či inštitúcie (kultúrne zariadenia) financované zo súkromných zdrojov, tak aj 

inštitúcie (kultúrne zariadenia) či projekty financované spoločne vládou a miestnymi 

organizáciami (krajiny V4) a vládou, spolkovými krajinami a miestnymi organizáciami 

(Nemecko a Rakúsko). 

Za hlavné prekážky alebo obmedzenia v rámci cielenej podpory odvetví kreatívneho 

priemyslu počas pandémie COVID-19 je možné považovať jej samotné oneskorené 
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zavádzanie, ako napr. v prípade krajín V4 (až v druhej vlne pandémie) a taktiež oneskorenú 

podporu subjektov, ktoré spolu s ostatnými odvetviami tvoria jeden hodnotový reťazec 

v rámci spomínaného priemyslu.   

Na Slovensku, okrem samotnej podpory odvetví v kreatívnom sektore predstavoval ďalší 

z problémov podmienky jej uplatnenia. Išlo najmä o nárok na podporu len v prípade uzatvorenia 

prevádzky, pričom pokles tržieb nepredstavoval dostatočný ukazovateľ na získanie finančnej 

podpory. Išlo o subjekty (SZČO) zapojené do hodnototvorného reťazca kreatívneho priemyslu, 

ktorí neponúkajú službu či tovar konečnému spotrebiteľovi, ako v prípade hlavných odvetví. 

Z tohto dôvodu nevznikala potreba okamžitého ukončenia ich činnosti, avšak vznikla potreba 

okamžitej pomoci na jej udržanie (udržanie zamestnania). Ďalšou z prekážok bol nerovnocenný 

prístup k zamestnancom/zamestnávateľom a SZČO. Išlo o SZČO, ktoré mali aj iný súbežný 

príjem (pracovali aj ako zamestnanci), pričom nárok na získanie podpory úplne zanikol, 

prípadne bola podpora porovnateľne nižšia ako podpora zamestnancov firiem. Vzhľadom na to, 

že práve takýto pracovný model je veľmi častým modelom pre subjekty pôsobiace v kreatívnom 

priemysle, mnohé SZČO napriek úplnému poklesu príjmu nezískali nárok  

na príspevok. Podporu mohli získať iba ako zamestnanci.  Z dôvodu úplného alebo čiastočného 

poklesu príjmu patrili medzi ďalšie všeobecnejšie prekážky platby za bežné, ale najmä 

prevádzkové náklady, lízingové platby niektorých odvetví na technické zariadenia, stroje 

a technológiu a tiež platby sociálnych  a zdravotných odvodov.   

V Nemecku predstavovali jednu z prekážok rozličné podmienky uplatňovania štátnej 

pomoci na regionálnej úrovni. Zatiaľ čo v niektorom regióne (spolkovej krajine) bolo možné 

finančné prostriedky použiť aj na súkromný život, v iných regiónoch (spolkových krajinách) 

bolo použitie finančných prostriedkov vyhradené výlučne  na prevádzkové náklady. Rozdielne 

podmienky uplatnenia štátnej pomoci tak nepriaznivo  ovplyvnili „znevýhodnili“ najmä 

umelcov, ktorí spravidla nemajú vysoké prevádzkové náklady, ale zvyčajne používajú svoj 

príjem na financovanie svojej existencie. Okrem toho rozličné výšky finančnej podpory v rámci 

rovnakých opatrení na regionálnej úrovni taktiež výrazne ovplyvňujú zvládnutie nepriaznivej 

situácie podnikateľskými subjektmi v kreatívnom priemysle. 

Medzi niektoré ďalšie prekážky, ktoré zvyšovali náklady subjektov v kreatívnom 

priemysle na ich samotnú existenciu patrilo zavádzanie hygienických opatrení vo forme 

reorganizácie priestoru (prevádzky) na zabezpečenie obmedzenej kapacity návštevníkov.  

Zmena obchodného modelu v podobe zavádzania digitálnych koncepcií umožnila 

niektorým subjektom pokračovať vo svojej činnosti naďalej, avšak so zvýšenými nákladmi.  

Na  druhej strane, digitalizácia v čase pandémie mala za následok aj nerovnomerné dopady 

na odvetvia v kreatívnom sektore. Príkladom je Nemecko, v ktorom odvetvie divadelných 

umení v porovnaní s odvetvím vývoja softvéru dosiahlo viac ako 4 násobne vyššiu mieru 

nezamestnanosti. Dalo by sa očakávať, že odvetvia ponúkajúce digitálne produkty a služby 

mohli ťažiť zo zvýšeného dopytu po digitálnych riešeniach. V  dôsledku pandémie COVID-19  

tak dochádzalo k negatívnemu ovplyvneniu vzájomne prepojených odvetví, čo sa prejavilo 

rozdielnym dopytom po službách v rámci odvetví v rovnakom priemysle.  

Vo všeobecnosti, niektoré z odvetví kreatívneho priemyslu boli obzvlášť negatívne 

ovplyvnené pandémiou COVID-19. Jedným z nich je odvetvie Audiovizuálnych médií, 

v rámci ktorého súkromní rozhlasoví vysielatelia napriek strate príjmov z reklamy pokračovali 

v prenose vysielania naďalej. Z tohto dôvodu boli naďalej zaťažení nákladmi na zamestnancov 

vzhľadom na zvýšenú potrebu informovania verejnosti. Dôvodom poklesu príjmov z reklamy 

je najmä skutočnosť, že mnohé z firiem, ktoré museli uzatvoriť svoju prevádzku neboli ochotné 

do reklamy investovať. Na nepriaznivú situáciu v rámci spomínaného odvetvia reagovalo 

Slovensko prostredníctvom novely zákona o vysielaní a retransmisii, pričom sa zjednodušili 
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pravidlá umiestňovania produktov za odplatu v rozhlasových programoch. Do vysielacieho 

času vyhradeného reklame sa nebude započítavať dlhšie reklamné oznámenie a ani výzva 

na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku. Okrem Slovenska spomínané 

odvetvie podporilo aj Nemecko, ktoré v rámci programu vládneho programu Neustart kultur 

vyčlenilo pre súkromných rozhlasových vysielateľov osobitnú časť finančných prostriedkov.  

Postupným zavádzaním opatrení sa podarilo mnohým subjektom v kreatívnom priemysle 

počas pandémie COVID-19 čiastočne zvládnuť spomínané prekážky. Naďalej však platí, že 

niektoré z opatrení predstavovali (a naďalej) predstavujú dočasné zvládnutie nepriaznivej 

situácie. Ide najmä o odklady splátok lízingu a úveru, odklady platieb sociálnych a zdravotných 

odvodov či niektorých fixných nákladov, ktoré v konečnom dôsledku subjekt bude povinný 

zaplatiť. Z tohto dôvodu sú subjekty v kreatívnom priemysle naďalej odkázané na poskytovanie 

štátnych dotácií (finančných príspevkov) na čiastočnú kompenzáciu príjmu alebo čiastočné 

(prípadne 100%) krytie fixných nákladov a tiež na poskytovanie jednorazových finančných 

platieb. Medzi niektoré ďalšie opatrenia na rok 2021, ktoré by mohli pomôcť 

podnikateľským subjektom v kreatívnom priemysle lepšie zvládnuť nepriaznivú situáciu  

patria zníženie DPH (Rakúsko), uznanie ďalšej nákladovej položky súvisiacej 

s investíciami do digitalizácie a modernizácie (Nemecko), dotácie fyzickým osobám 

podnikajúcim v kultúre a kreatívnom priemysle (Slovensko). Okrem toho zaujímavým 

príkladom je Rakúsko, ktoré zaviedlo na rok 2021 opatrenie vo forme ochranného fondu 

na refundáciu nezrušiteľných nákladov súvisiacich s technickým vybavením, plánovaním 

a realizáciou podujatia ešte pred jeho samotným zrušením. Veľkou výhodu v rámci uvedeného 

opatrenia je, že žiadosti o refundáciu nákladov bolo možné podávať už v januári, čím bola 

zabezpečená finančná ochrana žiadateľov ešte pred samotným zrušením podujatí. 
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Prílohy 

Príloha A 

Tabuľka 4: Prehľad základných informácií o odvetviach KP na Slovensku 

Odvetvie  
Veľkosť 

podnikov 
Inovácie 

Formálne 

vzdelanie 
Dotácie Granty 

Audiovizuálna 

produkcia 

Prevažne veľké 

podniky 

Silná prepojenosť 

medzi podnikmi 

V hodnotovom 

reťazci 

zapojených 

mnoho mikro 

a malých 

podnikov, SZČO 

Digitalizácia 

filmovej 

a televíznej 

formy 

Prepojenie 

s online 

priestorom 

Stredné odborné 

školy 

v Bratislave, 

Trenčíne, 

Zvolene 

a Košiciach. 

 

Filmová 

a televízna 

fakulta VŠMU 

Bratislava 

Dotované aj 

nedotované 

podniky 

Prevažne 

z Audiovizuálne

ho fondu 

EÚ – Fond 

Kreatívna 

Európa MÉDIÁ 

Vydavateľský 

priemysel 

Veľké 

vydavateľské 

domy doplnené 

množstvom 

mikro podnikov, 

MSP, 

slobodnými 

umelcami a 

SZČO 

e-knihy, 

audioknihy, 

presun kníh, 

novín 

a časopisov do 

online 

priestoru 

SOŠ so 

zameraním na 

polygrafiu 

v Nitre, 

Bratislave, 

Košiciach, 

Martine, 

Poprade, 

Levoči, Skalici, 

Rožňave, 

Banskej 

Bystrici. 

Nedotované Fond na 

podporu umenia 

EÚ – Kreatívna 

Európa 

Trh s umením 

Prevažne veľké, 

stredné aukčné 

domy. 

Čiastočne malé 

podniky 

Digitalizácia 

a moderné 

technológie 

využívané 

najmä na 

zdieľanie 

informácií 

o umení, 

využívanie 

sociálnych 

sietí a 

blockchainu 

-  Nedotované -  

Scénické 

umenie 

Stredné a veľké 

podniky so 

stálymi 

zamestnancami. 

Mikro, malé 

a stredné podniky 

bez 

zamestnancov. 

Slobodní umelci, 

SZČO. Mikro a 

malí 

podnikatelia, 

SZČO zapojení 

do hodnotového 

reťazca 

 Stredné školy so 

zameraním na 

scénické umenie 

v Trenčíne, 

Ružomberku, 

Zvolene, 

Košiciach 

a Bratislave. 

Ďalšie SOŠ so 

zameraním na 

hudbu, tanec a 

spev vo 

viacerých 

mestách na 

Slovensku. 

Fakulta 

dramatických 

Úplne alebo 

čiastočne 

dotované 

 

Nedotované 

alebo 

dotované 

čiastočne 

Fond na 

podporu umenia 
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umení na AU 

BB, divadelná 

fakulta na 

VŠMU 

Bratislava 

Hudobný 

priemysel 

Okrem umelcov 

v slobodnom 

povolaní aj 

podniky všetkých 

veľkostných 

kategórií 

Online 

hudobná 

produkcia. 

Streamovacie 

služby 

SOŠ so 

zameraním na 

hudbu na celom 

Slovensku. 

Odlišnosti – 

podľa 

zamerania. 

Fakulta 

múzických 

umení AU 

Banská 

Bystrica, 

hudobná 

a tanečná 

fakulta VŠMU 

Bratislava. 

Hudobná 

a umelecká 

akadémia Jána 

Albrechta 

Banská 

Štiavnica. 

Nedotované Fond na 

podporu umenia 

EÚ – Music 

Moves Europe 

Umelecké 

remeslá, 

tradičné a 

ľudové 

remeslá  

ÚĽUV 

a množstvo 

podnikateľov, 

rodinných firiem, 

malých podnikov 

Zachovanie 

a udržanie 

tradičných 

remesiel. 

Snaha 

o moderné 

poňatie 

tradičných 

remesiel 

SOŠ zameraná 

na ľudové 

remeslá 

v Bratislave, 

Snine, Žiline 

a Humennom. 

SOŠ zamerané 

na podnikanie 

v remeslách 

a službách na 

celom 

Slovensku. 

Ďalšie SOŠ – 

umelecké na 

celom 

Slovensku 

Nedotované Fond na 

podporu umenia 

Dizajn  

Všetky veľkostné 

kategórie 

podnikov 

 SOŠ na celom 

Slovensku 

 

Nedotované -  

Architektúra  

Malé a stredné 

podniky doplnené 

samostatne 

pôsobiacimi 

architektmi 

 Fakulta 

architektúry 

STU Bratislava 

Nedotované EÚ – oceňuje 

najlepších 

architektov 

a najlepších 

mladých 

architektov 

Reklamný 

priemysel 

Všetky veľkostné 

skupiny podnikov 

doplnené 

umelcami, SZČO 

 SOŠ so 

zameraním 

výlučne na 

reklamu v SR 

nepôsobia 

Nedotované -  

Kreatívne 

odvetvia v 

Najmä 

individuálni 

podnikatelia. Aj 

Sú založené na 

inováciách. 

SOŠ so 

zameraním na 

digitálne médiá 

Nedotované  
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digitálnom 

prostredí  

všetky veľkostné 

skupiny podnikov 

alebo 

multimédiá na 

celom 

Slovensku 

Pamäťové 

a fondové 

inštitúcie 

Stredné a veľké 

podniky 

Prechod do 

online 

priestoru, 

virtuálne 

prehliadky, 

ponuka e-kníh 

 Dotované 

čiastočne 

alebo úplne 

Fond na 

podporu umenia 

Zdroj: SBA 
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Príloha B 

Zoznam základných desiatich opatrení EÚ na oživenie hospodárstva: 

1. Masívne ekonomické stimuly. Pre oživenie európskeho hospodárstva Európska komisia 

schválila ozdravný balík v objeme 750 miliárd eur (Program Next Generation).  

2. Podpora zdravotníctva a infraštruktúry prostredníctvom nového programu EU4Health, 

ktorý slúži na podporu inovácií a investícií v zdravotných systémoch členských štátov, 

ako príprava na ďalšie možné zdravotné ohrozenia. 

3. Pomoc pre malé a stredné podniky spočíva v uvoľnení 1 miliardy eur z Európskeho 

fondu pre strategické investície, na zabezpečenie osobitných záruk pre banky a fondy  

z dôvodu poskytnutia likvidity pre aspoň 100 tisíc európskych MSP. 

4. Zmierňovanie rizika nezamestnanosti. Na udržanie pracovných miest zriadila EÚ 

nástroj solidarity SURE s alokáciou 100 miliárd eur. Ide o veľmi výhodné pôžičky 

pre členské štáty na financovanie národných plánov Kurzarbeitu. O podporu zatiaľ 

požiadalo 17 členských štátov medzi ktoré bolo rozdelených 87,4 miliardy eur.  

5. Podpora cestovného ruchu a kultúry. Dva sektory hospodárstva, ktoré vplyvom opatrení 

na zamedzenie šírenia koronavírusu utrpeli značné škody, rieši EÚ prostredníctvom 

sérii opatrení na ich podporu a záchranu. V prípade kultúry ide o navýšenie rozpočtu 

v programe Kreatívna kultúra, prostredníctvom ktorého by mali byť financované nie len 

aktivity, ale aj kompenzácie pre umelcov. 

6. Zmeny pravidiel pre banky schválené Európskym parlamentom umožnia uvoľnenie 

kapitálových požiadaviek, z dôvodu ľahšieho získania úverov pre dôchodcov a fyzické 

osoby v trvalom pracovnom pomere. 

7. Pomoc pre farmárov a rybárov spočíva najmä v zjednodušení pravidiel pri čerpaní 

prostriedkov z Európskeho námorného a rybárskeho fondu. 

8. Pomoc krajinám pri financovaní protikrízových opatrení, pre ktoré bolo vyčlenených 

37 miliárd eur z Investičných fondov EÚ na podporu členských krajín, aby tieto mohli 

lepšie pomáhať svojim občanom a najviac postihnutým regiónom. 

9. Zmierňovanie pravidiel štátnej pomoci, resp. Dočasný rámec pomoci, slúži 

na zabezpečenie likvidity a hospodárskej kontinuity podnikov počas a po prekonaní 

krízy. Členské štáty môžu poskytnúť vybraným podnikom pomoc vo výške až 800 tisíc 

eur na zabezpečenie likvidity alebo výhodné úvery. 

10. Ochrana európskeho biznisu pred konkurenciou z vonku, z dôvodu predídenia nekalej 

konkurencie, EÚ vydala usmernenie pre členské štáty, aby zvažovali a dôkladne 

posudzovali priame investície z tretích krajín za účelom ochrany vlastných oslabených 

podnikov pred konkurenciou.130  

  

                                                 
130 EURÓPSKY PARLAMENT. 2020. 10 vecí, ktoré robí EÚ na oživenie hospodárstva po koronakríze. Online. 

Dostupné na : https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-

koronavirus/20200625STO82007/10-veci-ktore-robi-eu-na-ozivenie-hospodarstva-po-koronakrize 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus/20200625STO82007/10-veci-ktore-robi-eu-na-ozivenie-hospodarstva-po-koronakrize
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus/20200625STO82007/10-veci-ktore-robi-eu-na-ozivenie-hospodarstva-po-koronakrize
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Príloha C 

Tabuľka 5: Zoznam programov na podporu KP Poľského Ministerstva kultúry 

a kreatívneho priemyslu 

Program Ciele pomoci 

Štúdia poľských 

vojnových strát 

Podpora výskumu strát umeleckých zbierok vplyvom vojnových udalostí 

Časopisy 

 
Podpora vydávania odborných časopisov v oblasti kultúry 

Výtvarná výchova 
Podpora úrovne umeleckého vzdelávania 

Kultúrne vzdelávanie 

  
Podpora vzdelávania v oblasti Kultúry 

Film 

propagácia poznatkov o úspechoch kinematografie a jej úlohe v súčasnej kultúre, ako aj 

podpora aktivít zameraných na rozvoj filmovej kultúry a popularizáciu 

Vojnové hroby a 

cintoríny v krajine 

  

podpora starostlivosti o vojnové hroby a cintoríny 

Infraštruktúra 

komunitných centier 

  

Podpora optimálnech podmienk pre činnosť kultúrnych centier a stredísk 

Kultúrna 

infraštruktúra  

Vytváranie optimálnych podmienok pre vykonávanie kultúrnej činnosti modernizáciou 

a rozšírením infraštruktúry kultúrnych inštitúcií a ďalších subjektov 

Infraštruktúra 

umeleckého 

vzdelávania 

Podpora umeleckého vzdelávania modernizáciou a rozšírením infraštruktúry škôl, 

inštitúcií a umeleckých univerzít. 

Digitálna kultúra  

Cieľom programu je zdieľať a umožniť opakované použitie digitálnych zdrojov na 

popularizačné, vzdelávacie a vedecké účely vrátane rozvoja a digitalizácie zdrojov 

kultúrneho dedičstva. 

Prístupná kultúra 

  

podpora úloh zameraných na uľahčenie prístupu ku kultúre, zameraných na široké 

publikum a na podporu sociálnej integrácie. 

Ľudová a tradičná 

kultúra  

Podpora aktivít spojených s výskytom a zachovaním ľudovej a tradičnej kultúry 

Literatúra 

  

Spolufinancovanie vydávania cenných nekomerčných publikácií poľskej a svetovej 

literatúry 

Pamätné miesta a stále 

pamätníky v krajine  

podpora miestnych samospráv pri poskytovaní stabilnej starostlivosti o najdôležitejšie 

pamätné miesta 

Národné pamätné 

miesta v zahraničí  

starostlivosť o pohrebiská nachádzajúce sa mimo krajiny. 

https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych3
https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych3
https://www.gov.pl/web/kultura/czasopisma3
https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-artystyczna3
https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna3
https://www.gov.pl/web/kultura/film3
https://www.gov.pl/web/kultura/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju2
https://www.gov.pl/web/kultura/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju2
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-domow-kultury3
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-domow-kultury3
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury3
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury3
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-szkolnictwa-artystycznego3
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-szkolnictwa-artystycznego3
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-szkolnictwa-artystycznego3
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-cyfrowa3
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna4
http://www.gov.pl/kultura/kultura-ludowa-i-tradycyjna3
http://www.gov.pl/kultura/kultura-ludowa-i-tradycyjna3
https://www.gov.pl/web/kultura/literatura3
https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-kraju2
https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-kraju2
https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-narodowej-za-granica3
https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-narodowej-za-granica3
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Program Ciele pomoci 

Hudobná stopa 

  

Uchovanie a uvedenie do obehu cenné nekomerčné nahrávky hudby, notových 

záznamov, ako aj vedeckých a populárnych vied týkajúcich sa hudby a tanca. 

Hudba 

  
podpora najcennejších javov a trendov v poľskej a svetovej hudobnej kultúre. 

Národná zbierka 

súčasného umenia 

  

vytváranie a rozvíjanie reprezentatívnej medzinárodné zbierky súčasného umenia 

Ochrana kultúrneho 

dedičstva v zahraničí  

Posilnenie ochrany kultúrneho dedičstva mimo územia Poľskej republiky a rozšírenie 

poznatkov o ňom. 

Ochrana pamiatok 

  
zachovanie hmotného kultúrneho dedičstva p 

Ochrana 

archeologických 

pamiatok 

  

ochrana archeologického dedičstva 

Partnerstvo za knihu 

  

zlepšenie prístupu ku knihám vo všetkých jeho formátoch a posilnenie kultúrnej úlohy 

kníhkupectiev a knižníc. 

Prísľub pre kultúru  

spolufinancovaním neoprávnených nákladov priamo súvisiacich s kultúrnymi cieľmi 

zahrnutých v zmluve o spolufinancovaní z európskych fondov. 

Podpora čítania 

  
podporou projektov propagujúcich najvýznamnejšie fenomény súčasnej literatúry. 

Podpora poľskej 

kultúry v zahraničí 

  

Prezentácia poľskej kultúry v rôznych formách 

Rozvoj kreatívnych 

sektorov  

Cieľom programu je podpora rozvoja poľských kultúrnych a kreatívnych sektorov a 

posilnenie ich konkurencieschopnosti na medzinárodnej scéne. Program pokrýva všetky 

kreatívne odvetvia, ale prioritu budú mať aktivity zamerané na sektory dizajnu, hudby, 

videohier a nových médií. 

Výtvarné umenie 

  
Podpora a popularizácia súčasného výtvarného umenia 

Tancuj 

  
Podpora subjektov zaoberajúcich sa tanečným umením 

Divadlo 

  
Podpora trendov súčasného divadelného umenia 

https://www.gov.pl/web/kultura/muzyczny-slad3
https://www.gov.pl/web/kultura/muzyka3
https://www.gov.pl/web/kultura/narodowa-kolekcja-sztuki-wspolczesnej
https://www.gov.pl/web/kultura/narodowa-kolekcja-sztuki-wspolczesnej
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica3
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica3
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych3
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych3
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych3
https://www.gov.pl/web/kultura/partnerstwo-dla-ksiazki3
https://www.gov.pl/web/kultura/promesa-dla-kultury
https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa3
https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-kultury-polskiej-za-granica2
https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-kultury-polskiej-za-granica2
https://www.gov.pl/web/kultura/rozwoj-sektorow-kreatywnych3
https://www.gov.pl/web/kultura/rozwoj-sektorow-kreatywnych3
https://www.gov.pl/web/kultura/sztuki-wizualne3
https://www.gov.pl/web/kultura/taniec
https://www.gov.pl/web/kultura/teatr
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Program Ciele pomoci 

Podpora múzejných 

činností 

  

podpora aktivít spojených s ochranou múzeí, archívov a knižných zbierok 

 

Umelecké podujatia 

pre deti a tínedžerov 

  

podpora hodnotných a plne profesionálnych umeleckých podujatí na regionálnej, 

národnej a medzinárodnej úrovni, ktoré sú určené pre deti a mládež do 18 rokov. 

Skladanie objednávok 

  

Cieľom programu je tvorba nových hudobných diel, ich premiéra, popularizácia a 

zdieľanie vo verejnom priestore. 

Zdroj: MKiND. 2020. Programy MKiND 2020. Online. Dostupné na: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-

mkidn-2020 

 

 

Príloha D 

I. Podpora kultúry na národnej úrovni 

Tabuľka 6: Podpora kultúrnych inštitúcií na národnej úrovni v Maďarsku 

  Inštitúcia Sektor     HUF/ EURO 

1. Maďarská štátna opera Divadelné umenie 300 mil/ 838,2 tis. 

2. Maďarské národné múzeum Politika pamäti národa 300 mil/838,2 tis. 

3. Múzeum výtvarných umení Politika pamäti národa 400 mil/1,118 mil. 

4. Dom tradícií Ľudové tradície 250 mil/698,5 tis. 

5.  

Hudobná akadémia múzických 

umenia  Ferenca Liszta 

Vzdelávanie 150 mil/419,1 tis. 

   Spolu 1,4 mild/3,912 mil. 

Zdroj: Uznesenie vlády o zmierňovaní kultúrnych a umeleckých dopadov pandémie koronavírusov 1290/2020 

(VI.5). 2020. Online. Dostupné na: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a20h1290.kor 

 

  

https://www.gov.pl/web/kultura/wspieranie-dzialan-muzealnych3
https://www.gov.pl/web/kultura/wspieranie-dzialan-muzealnych3
https://www.gov.pl/web/kultura/wydarzenia-artystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy3
https://www.gov.pl/web/kultura/wydarzenia-artystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy3
https://www.gov.pl/web/kultura/zamowienia-kompozytorskie3
https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020
https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a20h1290.kor
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Príloha E 

Tabuľka 7: Podpora ostatných kultúrnych inštitúcií a umelcov v oblasti hudobného, 

výtvarného, dramatického a literárneho umenia v Maďarsku  

Zdroj: Uznesenie vlády o zmierňovaní kultúrnych a umeleckých dopadov pandémie koronavírusov 1290/2020 

(VI.5). 2020. Online. Dostupné na: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a20h1290.kor 

 

 

 

 

 

  Program    HUF/EURO 

1. 
Kúpa umeleckých diel súčasných umelcov pre Maďarskú akadémiu umení 

150 mil/419,1 

tis.  

2. Podpora divadiel a hercov (Národného filmový ústav) 1 mil/2,794 mil. 

3. 
Program záchrany opery (Maďarská štátna opera) 

533 mil/1,489 

mil. 

4. 

Dotačný fond na kompenzáciu strát maďarských hudobných vydavateľstiev a 

vydavateľov notových záznamov 

100 mil/279,4 

tis. 

5.1. 
Fond na podporu nákupu a opravy hudobných nástrojov na pomoc maďarským 

výrobcom a predajcom hudobných nástrojov (Nadácia konzervatória F. Liszta) 
30mil/84 tis. 

5.2. 
Fond na podporu nákupu a opravy hudobných nástrojov na pomoc maďarským 

výrobcom a predajcom hudobných nástrojov (Nadácia Potenton) 
30mil/84 tis. 

6. 
Podporný fond pre umelcov účinkujúcich v sezóne 2020/2021 

200 mil/558,8 

tis. 

7. 
Podporný fond na odškodnenie nezávislých umelcov a kultúrnych mikropodnikov za 

stratu obratu 

400 mil/1,118 

mil. 

8. 
Prevádzkové náklady Maďarskej akadémie umení 

200 mil/558,8 

tis. 

9. Podporný fond na prekonanie krízy pre kultúrne dielne a podniky 250mil/698,5 tis. 

10. Podpora cirkusov (kompenzácie za stratu spôsobenú krízou) 50mil/140 tis. 

11. 
Rezerva na odbornú podporu ( fond na nákup kníh pre veľké rodiny, staršie osoby a 

osamelých rodičov) - Literárne múzeum Potofi 

100 mil/279,4 

tis. 

12. Program pomoci pre ľahkých hudobníkov  (Petofiho literárne múzeum) 
100 mil/279,4 

tis. 

13. 
Fond na podporu ďalších subjektov v priemysle ľahkej hudby (Potofiho literárne 

múzeum) 
50 mil/140 tis. 

15. 
Program "Radosť z hudby!" národný program hľadania talentov (Petöfiho literárne 

múzeum) 

100 mil/279,4 

tis. 

16. 
Podpora jazdeckej a lukostreleckej školy KASSAI - spoločnosť na výrobu a predaj 

výrobkov 
15 mil/ 42 tis. 

17. Podporný fond pre technických pracovníkov v kultúre 
400 mil/1,118 

mil. 

                                               Spolu                                                                                         3,708 mld /10,36 mil 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a20h1290.kor

