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ABSTRAKT 
Doteraz uplatňovaný rastový model naráža sa limity a prestáva byť schopný reagovať na aktuálne 
problémy. Krízové obdobie, ktoré sa začalo rokom 2008, vyvolalo potrebu nájsť nový rozvojový model 
hospodárskeho rastu. Začiatkom druhej dekády 21. storočia bol vytvorený nový rozvojový program, 
ktorého cieľom je ekonomická a spoločenská transformácia smerujúca k trvalej udržateľnosti. Nové 
informačno-komunikačné technológie v súčinnosti s globalizáciou vytvorili podmienky pre kreatívnu 
ekonomiku, založenú na ľudskej tvorivosti. Príspevok poukazuje na nové konkurenčné 
výhody, popisuje dôležitosť rastu kreatívnej ekonomiky a jej meranie.Okrem toho prezentuje základné 
dokumenty Európskej úniea Slovenskej republiky a uvádza podporné zdroje pre kreatívny a kultúrny 
priemysel európskych štrukturálnych fondov v programovom období 2014 – 2020. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: limity rastu, ekonomický rozvoj, kreatívna ekonomika, strategické dokumenty 
 
ABSTRACT 
The growth of the global economy was stopped by the beginning of global crisis in the year 2008. Old 
industrial model has to find the now model of development. At the beginning of the second decade of 
the 21st century the new agenda was created with the goal of supporting the transition of economy 
and society toward sustainable future. New information and communication technologies, hand-in-
hand with globalization, formed condition for the creative economy, which is based on human 
creativity. This paper is pointing out a new competitive advantage, describing the importance of 
creative economy growth and its quantification. Moreover to introduce the essential documents of the 
European Union and Slovakia and present the support resource of the creative and culture industry 
from European structural funds in programming period 2014 – 2020. 
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Úvod 

Efekty úbytku prírodných zdrojov na hospodársky rast boli predmetom bádania už začiatkom 
19. storočia, avšak prvé formálne teórie z tejto oblasti sa objavujú až v 30. rokoch dvadsiateho 
storočia, keď teóriu neobnoviteľných, resp. vyčerpateľných zdrojov prezentuje  Hotelling (1931). 
Negatívnymi aspektmi dlhodobého ekonomického rastu sa komplexnejšie začal zaoberať po prvých 
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ropných šokoch v 70. rokoch Rímsky klub i niektorí ďalší autori  [11, s. 2]. S otázkami ekonomického 
rastu sú nevyhnutne spojené otázky dostupnosti a hodnoty zdrojov potrebných na jeho realizáciu. 
Relevantné sú z tohto pohľadu otázky obmedzenosti, substituovateľnosti a komplementárnosti zdrojov 
a dôsledkov ich využívania a otázky právnych režimov [11, s. 5]. 

V nedávnej minulosti sa popri neoklasických rastových teóriách rozvíjali aj teórie 
endogénnehoekonomického rastu, ktoré videli zdroj hospodárskeho rastu v ľudskom 
kapitále.V súčasnej dobe prechodu od priemyselnej ekonomiky k ekonomike novej, znalostnej,sa 
akcentuje využívanie kvalitatívne nových informácií a tvorivých poznatkov. Tieto zmeny sú založené 
na tvorivom myslení a tvorivých postupoch. K rodiacim sa globálnym trendom súčasnosti patrí 
vytváranie kreatívnej ekonomiky, ktorá sa stáva novou paradigmou. Globalizačné procesy v podstatnej 
miere zasahujú všetky krajiny sveta, i rozvojové, v ktorých majú pobočky firmy z vyspelých krajín.  
 
Kreatívna ekonomika 
 

Spoločenské javy sa vyznačujú tým, že sú výsledkom činnosti ľudí. Nositeľmi tejto činnosti 
môžu byť ako jednotlivci, tak i sociálne skupiny alebo inštitúcie, v označení „aktéri“. V prípade trendu 
kreatívnej ekonomiky sú jeho určujúcimi, potenciálnymi aktérmi ekonomické subjekty (hlavne štáty, 
ekonomické zoskupenia, nadnárodné a národné spoločnosti), intelektuálne centrá (univerzity, 
výskumné pracoviská), tvoriví pracovníci v oblasti služieb a činností určených pre voľno časové 
aktivity. K nim sa priraďujú ďalšie subjekty, ktoré preukazujú disponibilitu a reálnu spôsobilosť 
adekvátne reagovať na výzvy kreatívnej ekonomiky [9, s. 190]. 

Kreatívnou ekonomikou sa označuje súčasný rodiaci sa globalizačný trend v modernej 
spoločnosti vznikajúci koncom 20. a začiatkom 21. storočia. Je to trend, ktorý sa vyznačuje zmenou 
posunu od priemyselnej ekonomiky k ekonomike znalostnej, ktorá je založená na komplexnom využití 
vedeckých poznatkov, vzdelania a informačných technológií v ekonomike. Sprievodným znakom 
tohto trendu je podstatná zmena úlohy ľudského faktora v ekonomike. Na efektívne využitie a 
zhodnotenie ľudského potenciálu pre kreatívnu ekonomiku poukazujú autori ako Friedman, Howkins, 
Florida, z našich autorov Kloudová [9, s. 193]. 

Na rozvoj kreatívnej ekonomiky môžu pôsobiť ako pozitívni, tak i negatívni aktéri, napr. 
subjekty verejnej správy vtedy, keď nevytvárajú potrebné legislatívne prostredie pre formovanie 
kreatívnej ekonomiky.V prípade, že krajina nezachytí trend vo formovaní kreatívnej ekonomiky a  
nevytvára stratégie podporujúce trend kreatívnej ekonomiky, stane sa v globálnom rozmere 
ekonomiky „pasívnym hráčom“. Vplyv všetkých aktérov na globalizačný trend kreatívnej ekonomiky 
nie je spravidla jednoznačný. Miera ich vplyvov je premenlivá nakoľko spoločenský a teda 
i globalizačný vývoj sa realizuje v dynamickom prostredí [9, s. 191]. 
 
Meranie kreatívnej ekonomiky 
 

Rastúci význam kreatívnej ekonomiky podnietil potrebu jej kvantifikácie a merania vstupov, 
výstupov a dopadov. V súvislosti s meraním stojí otázka, čo sa vlastne meria pri kreativite. Hľadanie 
adekvátnych indikátorov je veľmi zložité, nakoľko neexistujú jednotné definície pojmov, ktoré súvisia 
s kreatívnou ekonomikou: čo je kreatívny priemysel, kultúrny priemysel, kto spadá do kreatívnej 
triedy atď.  

Rozdielne  pohľady na definovanie a meranie kreativity vychádzajú z rôzneho historického vývoja 
a daného kultúrno-ekonomického prostredia, čo dokumentuje výrazný rozdiel v americkom a 
európskom prístupe k  jej meraniu. Problematikou kreatívnej ekonomiky a kreatívneho priemyslu sa 
zaoberajú viaceré štúdie, ktoré sledujú rôznorodé faktory spojené s kreativitou a ich vplyvom na 
ekonomiku. Faktor momentu kreativity skúmal  Throsby (2001), faktor komunikatívnosti kultúrneho 
produktu Hesmondhalgh (2007), faktor informačných a komunikačných technológií Hartley (2004), 
faktor duševného vlastníctva Howkins (2001), faktor kreatívnej triedy afaktor povolania Florida 
(2002), sociálne faktory a sieťovanie Potts (2008)[6, s. 11]. 
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Najčastejšie sa stretávame s prístupom Floridu, ktorý je založený na hodnotení kreatívneho 
prostredia. Autor sa sústreďuje na podstatu kreatívnej ekonomiky, ktorá spočíva v človeku ako 
v jednotlivcovi a vytvára definíciu kreatívnej triedy. Formuluje tri prejavy kreativity: umeleckú 
(kultúrnu) kreativitu, ekonomickú kreativitu (podnikavosť) a technologickú kreativitu (vynález). 
Tvorivosť meria prostredníctvom troch „T“, ktoré zastrešujú technologickú zručnosť (nevyhnutný 
predpoklad pre inovácie), talent (talentovaní jednotlivci usídlení v regióne/meste) a toleranciu 
(kultúrna základňa pre vytvorenie kreatívneho klastra). Spolu s tímom spolupracovníkov vytvára 
Index kreativity 3T, tvorený tromi doménami: 1. Indexom talentu s dvomi indikátormi (index 
ľudského kapitálu a index kreatívnej triedy); 2. Indexom technológií s dvomi indikátormi (index 
inovatívnosti a hi-tech index) a 3. Indexom tolerancie s tromi indikátormi (gay indexom, indexom 
bohémskosti a indexom migrácie) [12, s. 41]. Od Floridovho chápania kreatívnej spoločnosti sa 
výrazne líši prístup Huia a jeho spolupracovníkov (2005), ktorí vytvorili tzv. hongkonský model 5C. 
Podľa ich modelu (Outcomes of Creativity Index) kreatívny proces priebežne ovplyvňuje spoločenský, 
kultúrny, štrukturálny (inštitucionálny) a ľudský kapitál, a preto do štruktúry kreatívneho indexu 
zaradili aj sociálny kapitál [12, s. 42].    

 
Niektorí autori (Nathan, 2005) Floridov prístup kreatívnych miest považujú za aplikovateľný 

skôr pre americké mestá ako pre európske prostredie, čoje to dané jednak iným prostredím Európy,ako 
aj problémom dostupnosti kompatibilných údajov. Na meranie kreativity v rámci Európy Florida 
a Tinagli (2004) upravili uvedený index do podoby Euro-Creativity indexu, ktorý je zložený z 
čiastkových veličín, a to Euro-Talent index, Euro-Technology index a Euro-Tolerance index [6, s. 12]. 
V súčasnosti daný index patrí k najprepracovanejším prístupom pre kvantifikáciu kreatívnej 
spoločnosti a často sa využíva v zahraničí v rámci Európy, v USA, prípadne v Austrálii.  

 
Slovenskí a českí autori zaoberajúci sa kreativitou merali jej intenzitu vytvorením 

modifikovaného indexu kreativity zostavenej Floridom. Kloudová vytvorila Index kreativity  
zohľadňujúciekonomické a spoločenské podmienky Českej republiky (ČR) a vyhodnotila ním stupeň 
rozvoja kreatívnej ekonomiky pre roky 2001 - 2007 v členení na kraje [8].Autori Antalová a Barta 
(2013) na základe metodiky Floridu vypracovali vlastný index kreativity, tzv. Slovak-Creativity index 
ako syntetický ukazovateľ pozostávajúci z troch parciálnych indexov – Indexu ľudského kapitálu, 
Indexu vedeckého talentu a Indexu inovácií [1]. Kreatívnu ekonomiku a rozvoj územia z pohľadu 
marketingu vo svojej práci analyzuje Vaňová (2010).  Rozoberá tri druhy stratégií rozvoja územia: 1/ 
stratégiu rozvoja kultúry a kreativity,2/ stratégiu pritiahnutia nových obyvateľov a investorov  a 3/ 
stratégiu budovania imidžu územia [14]. Blahovec a Hudec (2012)vo svojom výskume analyzovali 
kreatívne odvetvia a zamestnanosť kreatívnej triedy, porovnávali ich silu a vývoj v regiónoch 
a okresoch Slovenskej republiky (SR) a identifikovali významné kreatívne oblasti v Slovenskej 
republike (SR)[2]. Rehák (2014) skúmal kľúčové aspekty Floridovho konceptu prostredníctvom 
veľkých miest, migráciou kreatívnej triedy a lokalizáciou firiem na Slovensku [13]. Autori Klasová, 
Korobaničová a Burger (2017) zisťovali, aký typ aglomeračných úspor stimuloval rast zamestnanosti 
vkreatívnych odvetviach SR v období rokov 1998–2014 v súvislosti s využitím efektov 
aglomeračných úspor prevládajúcich  na danom území  pre  nástroje regionálnej politiky [7]. 

 
Kreativita sa stúpajúcou mierou stáva podstatou inovácií a ekonomického rastu v krajinách 

sveta. Základné hodnotenie konkurencieschopnosti v kreativite a udržateľnom raste v 139 krajinách 
sveta poskytuje globálny index kreativity (GCI). Hodnotenie krajín sa vykonáva prostredníctvom 
merania 3T ekonomického rozvoja – technológie, talentua tolerancie [5]. TOP krajinou v kreativite 
podľa globálneho indexu kreativityje Austrália, nasledovaná je USA, Novým Zélandom a Kanadou. 
V rebríčku TOP 10 sa ďalej umiestnili krajiny Dánsko, Fínsko, Švédsko, Island, Singapur 
a Holandsko.  Najvyšší podiel kreatívnej triedy (patrí sem veda a výskum, kultúra a umenie, 
podnikanie, manažment a zamestnanosť), má Luxembursko s 54 %. Na druhom mieste sa umiestnili 
Bermudy so 48 %, Singapur a Švajčiarsko majú podiel kreatívnej triedy 47 % a na 5. mieste 
s podielom 45 % sa umiestnil Island. Do TOP 10 sa dostali ešte Austrália a Švédsko so 45 %, 



 

 20 

Holandsko,  Kanada a Veľká Británia so 44 % a USA s 43 % (údaje za SR v podiele kreatívnej triedy 
za rok 2015 neboli vyplnené). Tabuľka 1 uvádza prehľad vybraných krajín a ich pozíciu 
v hodnotovom rebríčkupodľa globálneho indexu kreativity. 

 
Tabuľka 1: Vybrané krajiny podľa hodnotenia globálneho indexu kreativity, rok 2015 
Poradie  Krajina Technológi

a 
Talent Tolerancia GCI % 

kreatívnej 
triedy 

Poradie 

1. Austrália 7 1 4 0,970 44,98 6. 
2. USA 4 3 11 0,950 32,61 34. 
3. Nový Zéland 7 8 3 0,949 40,11 18. 
4. Kanada 13 14 1 0,920 43,86 9. 
5. Dánsko 10 6 13 0,917 42,83 12. 
6. Fínsko 5 3 20 0,917 42,25 15. 
7. Švédsko 11 8 10 0,918 44,92 7. 
8. Island 26 2 2 0,913 45,43 5. 
9. Singapur 7 5 23 0,896 47,30 3. 
10. Holandsko 20 11 6 0,889 44,25 8. 
11. Nórsko 18 12 9 0,883 43,32 11. 
12. Veľká Británia 15 20 5 0,881 43,60 10. 
13. Írsko 23 21 7 0,837 40,52 16. 
14. Nemecko 7 28 18 0,837 40,52 16. 
16. Švajčiarsko 19 22 17 0,822 46,53 4. 
16. Francúzsko 16 26 16 0,822 42,73 13. 
16. Slovinsko 17 8 35 0,822 39,00 21. 
18. Belgicko 28 18 14 0,817 42,35 14. 
19. Španielsko 31 19 12 0,811 31,28 36. 
20.  Rakúsko 12 26 32 0,788 35,46 30. 
28.  Maďarsko 34 33 41 0,676 33,32 32. 
35. ČR 29 30 80 0,609 35,76 29. 
46.  Poľsko 46 25 101 0,516 33,11 33. 
54. SR 69 42 66 0,484 . . 
Prameň:GCI 2015 [5]. 
 
Význam kreatívneho a kultúrneho priemyslu pre ekonomický rast 
 

Kreatívny a kultúrny priemysel je jednou z perspektívnych hybných síl udržateľného rozvoja a 
ekonomického rastu.Tvorivosť a jej priemet do lokalít, miest, regiónov, priemyselných a kultúrnych 
odvetví a do spoločnosti vôbec by mal priniesť ekonomický rozvoj 21. storočia. 

Dôležitosť kreativity v rozvoji ekonomiky a spoločnosti dokazujú významné celosvetové 
prieskumy a konferencie, napríklad konferencia CISAC, prezentovaná v rámčeku 1.  
 
R á m č e k   1  
Konferencia CISAC Paríž 2015 
Kultúrny a kreatívny priemysel (KKP) patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvia vo svete. 
O jeho významnom podiele na svetovom hospodárstve informovala parížska konferencia  5. decembra 
2015, kde bol prezentovaný historicky prvý prieskum mapujúci dopad kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu na svetové hospodárstvo. Konferenciu usporiadanú CISAC (Confédération Internationale 
des Sociétes d´Auteurset Compositeurs − Medzinárodná konfederácia spoločností autorov 
a skladateľov.Najväčšia sieť autorských spoločností, resp. organizácií kolektívnej správy práv. 
Združuje 230 členských organizácií zo 120 krajín a zastupuje 4 milióny tvorcov z celého sveta a zo 
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všetkých umelecký odvetví: hudba, audiovizuálne umenie, divadlo, literatúra, výtvarné umenie. 
Konferenciu v Paríži otvorila generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokova. 
   Kultúrny a kreatívny priemysel s tržbami vo výške 2 bilióny 250 miliárd USD tvorí 3 % svetového 
HDP, vďaka čomu patrí s počtom 29,5 milióna vytvorených pracovných miest medzi 
najvýznamnejších svetových zamestnávateľov (1% aktívnej populácie sveta). Komplexná štúdia 
spoločnosti EY “Éra kultúry – prvá globálna mapa KKP” /«Cultural Times – the First Global Map of 
Cultural and Creative Industries » / analyzuje 11* odvetví KKP naprieč Európou, Severnou Amerikou, 
Latinskou Amerikou, Áziou a Tichomorím, Afrikou a Stredným východom. V každom uvedenom 
svetovom regióne má kultúrny a kreatívny priemysel svoju silu a vplyv: 
Európa: 32 % celosvetových tržieb KKP, 26 % pracovných miest v kultúrnej ekonomike, silná 
verejná podpora, vysoko vzdelaná populácia, veľká koncentrácia tvorcov. Podľa minuloročnej EY 
štúdie KKP v EÚ s obratom 535,9 miliardy EUR a so 7 miliónmi pracovných miest porovnateľný so 
segmentom reštaurácií a pohostinstiev. Generuje 2,5-krát vyššiu zamestnanosť ako automobilový 
priemysel, vytvára vyšší počet pracovných miest než sektor spracovania kovov a oceliarstva, 
chemický priemysel, či sektor telekomunikácií.  
Severná Amerika: 28 % celosvetových tržieb KKP, 16 % pracovných miest. Silný medzinárodný 
vplyv a vedúce postavenie v kinematografii, televíznom priemysle a múzických umeniach. 
Latinská Amerika: 6 % celosvetových tržieb KKP, 7 % pracovných miest. Latinskoamerické 
televízne programy majú celosvetový odbyt, rovnako aj hudba a tanec. 
Ázia a Tichomorie: 31 % celosvetových tržieb KKP, 43 % pracovných miest s najväčšou 
spotrebiteľskou základňou a silne rastúca stredná trieda. Vedúce postavenie v odevnom priemysle. 
Rýchly rast v oblasti kinematografie a knihovníctva.  
Afrika a Stredný východ: 3% celosvetových tržieb KKP, 8% pracovných miest. Rastúca filmová, 
televízna produkcia a hudobný priemysel. Neformálna ekonomika (napr. neoficiálne hudobné 
produkcie) sú charakteristickou súčasťou kultúrnej scény a zásobníkom pracovných miest. 
     Kultúrny a kreatívny priemysel je kľúčovou súčasťou digitálnej ekonomiky. Ovplyvňuje zdroj príjmov, 
tvorbu pracovných miest ako aj zisky z vývozu. Môže zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre mnoho krajín po 
celom svete. 
Prameň:[3]. 

 
 
Fenomén kreatívneho a kultúrneho priemyslu nie je témou len Európy alebo USA, ale tejto 

problematike sa veľmi výrazne venujú aj krajiny východu ako Čína, Singapur, či Austrália. Každá 
krajina sa pritom vyznačuje osobitným prístupom k definovaniu, ako aj výberu jednotlivých odvetví 
začlenených do štatistiky, resp. do ekonomických ukazovateľov kreatívneho a kultúrneho priemyslu. 
 
Kreatívny priemysel v strategických dokumentoch 
 

a/ Strategické dokumentyEurópskej únie 
 
Kreatívny a kultúrny priemysel je jednou z hlavných hybných síl rastu v Európskej únii (EÚ) 

tým, že vytvára nové pracovné miesta, zohráva kľúčovú úlohu v rámci globálnych hodnotových 
reťazcov a podnecuje inovácie. Neobmedzuje sa iba na oblasť kultúry a tvorivosti, ale zasahuje aj do 
mnohých odvetví hospodárstva. O význame kreatívneho priemyslu z pohľadu Európskej únie svedčí 
skutočnosť, že už pred ôsmymi rokmi bol vyhlásený Európsky rok kreativity a inovácií (rok 2009), 
čím bola zdôraznená dôležitosť inovácií a požiadavky na podporu kreativity pre budúcnosť Európy. 

Prvou krajinou Európskej únie, ktorá už koncom 90. rokov uplatnila politiku podpory 
kreatívneho priemyslu, bola Veľká Británia, ktorá v tejto oblasti zaviedla veľa pojmov. V súčasnosti 
má veľmi premyslené investičné schémy v kreatívnom priemyslea až na lokálnu úroveň rozpracované 
stratégie na jeho podporu.  

Kreatívny priemysel sa čoraz viac stáva aj súčasťou dokumentov a politík Európskej únie. 
Prvým dokumentom Európskeho parlamentu, ktorý naznačoval potenciál využiteľnosti kultúrnych 
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odvetví pre hospodársky rast, bolo uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2003 o 
kultúrnom priemysle, v apríli 2008 prijal Európsky parlament svoje druhé uznesenie o kultúrnom 
priemysle [10, s. 17].V apríli 2010 predložila Európska komisia (EK) na verejnú konzultáciu Zelenú 
knihu o uvoľňovaní potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu.Cieľom knihy bolo podnietiť 
diskusiu o požiadavkách na vytvorenie stimulačného prostredia pre rozvoj tohto odvetvia [4]. V 
Zelenej knihe boli zavedené definície zahŕňajúce pod „kultúrny priemysel“ v kontexte kultúrneho 
prejavu (podľa Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rôznorodosti kultúrneho prejavu z roku 
2005) odvetvia vyrábajúce a distribuujúce tovary alebo služby, ktoré sa v čase ich vývoja považujú za 
tovary a služby osobitnej kvality, použitia alebo účelu a stelesňujú alebo odovzdávajú kultúrny prejav 
nezávisle od ich obchodnej hodnoty. Okrem tradičných umeleckých odvetví ako divadelné umenie, 
výtvarné umenie a kultúrne dedičstvo zahŕňa aj film a audiovíziu, televíziu a rozhlas, počítačové hry, 
nové médiá, hudbu, literatúru a vydavateľskú činnosť. Kreatívny priemyselnásledne zahŕňa aj 
odvetvia, ktoré využívajú produkty kultúrneho priemyslu ako vstup, aj keď ich výstupy sú 
predovšetkým funkčné; patria sem architektúra a dizajn, ktoré spájajú kreatívne prvky v širšom 
kontexte, ako aj pododvetvia, napr. grafický dizajn, módne návrhárstvo alebo reklama. V širšej miere, 
avšak už nad rámec pojmu používaného v Zelenej knihe, patrí do kreatívneho priemyslu aj odvetvie 
cestovného ruchu a odvetvie nových technológií vrátane informačných a komunikačných technológií 
(IKT). 

Vyhodnotenie verejnej konzultácie Zelenej knihy zverejnila Európska komisia v marci 2011 a 
v nadväznosti naň prijal Európsky parlament 12. mája 2011 uznesenie o uvoľňovaní potenciálu 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu, v ktorom boli zahrnuté stanoviská výborov pre medzinárodný 
obchod, zamestnanosť a sociálne veci, priemysel, výskum a energetiku, regionálny rozvoj a právne 
záležitosti. Uznesenie vyzdvihloa zdôraznilo úlohu kultúrneho a kreatívneho priemyslu ako hnacej sily 
rastu a udržateľného rozvoja v Európskej únii.Uvádza sa v ňom, že kultúrny a kreatívny priemysel 
v Európskej únii poskytuje 5 miliónov pracovných miest a predstavuje 2,6 % jej HDP. Podporu 
európskych odvetví kultúry a tvorivej činnosti ako zdrojov hospodárskeho rastu a zamestnanosti 
deklaroval Európsky parlament 12. septembra 2013 prijatím uznesenia č. 2012/2302(INI). 

V roku 2011 bola založená Európska aliancia kreatívneho priemyslu, v ktorej spolupracujú 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre podnikanie a priemysel a Generálne riaditeľstvo 
Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru. Prelom vo vnímaní kreatívnej ekonomiky ako 
interdisciplinárneho odvetvia priemyslu predstavovali výsledky správy „Štúdia prínosu kultúry pre 
miestny a regionálny rozvoj – dôkazy zo štrukturálnych fondov“. Podľa nej dosiahli výdavky z 
Európskeho kohézneho fondu na kultúru medzi v rokoch 2007 - 2013 výšku 6 miliárd eur, t. j. 1,7 % z 
celkových výdavkov [10, s. 209]. 

Mapovaním kreatívneho sektora sa zaoberá niekoľko medzinárodných organizácií. OECD v 
roku 2003 vydala štúdiu pod názvom „International Measurement of the Economic and Social 
Importance of Culture“ zameranú predovšetkým na anglicky hovoriace prostredie. V tom istom roku 
vydala WIPO (World Intellectual Property Organization) „Guide on Surveying the Economic 
Contribution of the Copyright-Based Industries“, v ktorej aplikovala vlastnú metodológiu. UNCTAD 
(United Nations Conference on Trade and Development) zaradila kreatívny priemysel medzi svoje 
kľúčové aktivity v rozvojových krajinách, avšak globálne správy UNCTAD zahŕňajú aj dáta z 
európskych krajín.  

Z oblasti problematiky kreatívnej ekonomiky boli doposiaľ uverejnené tri správy. Prvé správy 
z roku 2008 a 2010 prezentovali kreatívnu ekonomiku ako dôležitú zložkuekonomického rastu 
s priaznivými účinkami na tvorbu pracovných miest, inovácií a podnikanie. Zdôrazňovali skutočnosť, 
že kreatívna ekonomika prispieva k sociálnej inklúzii, kultúrnej rozmanitosti a environmentálnej 
udržateľnosti. Tým, že kreatívny priemysel generuje prínosy, ktoré sa nedajú merať iba 
prostredníctvom trhovej ceny, hlavným cieľom bolo vyjadriť jej rozsah aj inými ako iba 
ekonomickými indikátormi. Správa z roku 2008 prvý raz vyčíslila percentuálny podiel európskeho 
kultúrneho a kreatívneho sektora vnárodných hospodárstvach jednotlivých európskych krajín, pričom 
vychádzala z dostupných údajov z roku 2003. Tretia správa „Creative Economy Report 2013“ vznikla 
v partnerstve s  UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) a UNPD 
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(United Nations Development Programme) využívajúc príspevky WIPO a UNCTAD a hodnotila tri 
neekonomické oblasti, v ktorých kreativita a kultúra prispievajú k ekonomickému rozvoju: 

 ako prejav kultúry  (individuálnej i kolektívnej) dáva impulz sociálnym skupinám, zvlášť 
marginálnym a poskytuje platformy pre podnietenie ich sociálnych a občianskych aktivít, 

 ako kultúrne dedičstvo, hmotné i nehmotné, poskytuje ľuďom kultúrnou pamäťou, 
poznatkami a zručnosťami možnosť nadviazať udržateľné vzťahy s kultúrou, prírodnými 
zdrojmi a ekosystémom, 

 ako plánovanie miest a architektúra vytvára obytné a životné prostredie.  
 
Vplyv kreativity na ekonomiku sleduje tiež poradenská spoločnosť KEA European Affairs, 

zriadená pri Európskej komisii, ktorá vypracúva štúdie, slúžiace ako podklady pre rozhodovaciu 
činnosť orgánov Európskej komisie. 

V začiatkoch merania kreativity sa v Európskej únii využívali relevantné, štatisticky bežne 
sledované údaje. Existujúce štatistické údaje však neposkytovali dostatočne štruktúrovaný pohľad na 
kreatívny a kultúrny priemysel, jednotný vo všetkých členských štátoch a umožňujúci hĺbkové 
porovnávanie. S cieľom napraviť tento nedostatok bola pod záštitou Eurostatu v septembri 2009 
vytvorená sieť „ESSnet – kultúra“, ktorá pozostávala z niekoľkých organizácií, patriacich do 
Európskeho štatistického systému. Nový systém mal za cieľ vytvoriť spoločné metodiky a na ich 
základe vytvoriť porovnateľné štatistické údaje. Záverečná správa ESSnet – kultúra z roku 2013 
predstavuje už komplexný prehľad o problematike štatistiky kultúry a kreatívneho priemyslu, ako aj o 
význame a nevyhnutnosti údajov a informácií, ktoré sa v kultúre zbierajú alebo by sa mali zbierať, 
keďže predstavujú výpovednú úroveň o stave a vplyve na spoločnosť.  
 

b/ Strategické dokumenty Slovenskej republiky 
 

Kreatívny priemysel v Slovenskej republike zastrešuje Ministerstvo kultúry SR, avšak 
previazaný je i s ďalšími rezortmi- rezortom hospodárstva, financií, práce, regionálneho rozvoja 
i školstva. Vymedzenie kreatívneho sektora bolo v slovenských podmienkach prvýkrát oficiálne 
uvedené vo vládnom materiáli „Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
v Slovenskej republike“, ktorý vláda SR schválila v roku 2011. Definícia kreatívneho priemyslu v SR 
je prispôsobená slovenským pomerom a vychádza z porovnania aplikovaných skúseností jednotlivých 
krajín (najmä Veľkej Británie, Nemecka a Francúzska), ako aj z teoretických východísk koncepcie 
tohto priemyslu, vymedzených v rámci modelu kreatívneho priemyslu britského ministerstva kultúry 
(DCMS), autorskoprávneho modelu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) a modelov 
symbolického textu, resp. koncentrických kruhov. Výskumný prístup, ktorý bol zvolený, vychádza 
zo štatistík a štatistických analýz, prehľadu odborných publikácií, prípadových štúdií relevantných pre 
kreatívny priemysel a z analýz údajov z mimovládnych zdrojov. 

Na východiskový materiál vlády z roku 2011 nadviazala „Stratégia rozvoja kreatívneho 
priemyslu v Slovenskej republike“ a „Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kreatívneho 
priemyslu v Slovenskej republike na roky 2014 – 2020“. Obidva materiály boli vypracované pod 
gesciou ministerstva kultúry a ministerstva hospodárstva. Oblasť kreatívneho priemyslu  v poslednom 
období podrobne analyzovali rôzne strategické a koncepčné materiály,1 ktoré predstavujú poznatkovú 
a analytickú základňu pre spomínaný akčný plán. Súčasťou stratégie je stanovenie štyroch priorít 
a opatrení, ktoré predstavujú nasledovné okruhy: 

 
 Opatrenie v rámci podpory č. 1: Efektívny systém pre rozvoj kreatívneho priemyslu 

                                                           
1Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike (2011); Koncepcia ochrany 
pamiatkového fondu (2011); Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018 (2013); Stratégia 
výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (2013); Správa o stave a potenciáli kreatívneho priemyslu na Slovensku 
(2013); Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike (2014); Operačný program Výskum a 
inovácie (2014); Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020; Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj 
startupového ekosystému v Slovenskej republike. 
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Zámer: Vytvoriť systém určený na experimentovanie a rozvoj kreativity, generujúci unikátne koncepty 
a riešenia. 

Opatrenie v rámci podpory č. 2: Kvalitné ľudské zdroje 
Zámer: Kreovať profesionálne ľudské zdroje s  medzinárodnými skúsenosťami, prispievajúce k rozvoju 
kreativity. 

Opatrenie v rámci podpory č. 3: Zvyšovanie absorpčnej kapacity trhu 
Zámer: Zvýšiť konkurencieschopnosť tradičných priemyselných odvetví, ale aj nových produktov 
a služieb. 

Opatrenie v rámci podpory č. 4: Podporné nástroje financovania 
Zámer:Vytvoriť účinný efektívny systém nástrojov podporujúcich individuálnu tvorbu a kreativitu, ako 
aj zavedenie konceptu na trh a podporu podnikateľských ideí. 
 

Vytvárať podmienky, teda infraštruktúru, finančné zdroje (garančné schémy)2 a podporovať 
spoluprácu v rozvoji kreatívneho a kultúrneho priemyslu, je úlohou štátu. Existencia primeranej 
kultúrnej infraštruktúry je základným stimulačným faktorom pre rozvoj prakticky všetkých odvetví 
kreatívneho priemyslu. Stav kultúrnej infraštruktúry v Slovenskej republike úzko súvisí s historickým 
vývojom kultúrneho sektora v posledných desaťročiach a so súčasným systémom jej financovania. Do 
roku 1989 kultúrne inštitúcie, infraštruktúra a aktivity boli vo výlučnej správe a vlastníctve 
štátu.V nasledujúcom období následkom decentralizácie kultúrnych inštitúcií bola správa pôvodnej 
kultúrnej infraštruktúry rozdelená medzi štát a samosprávy. Zároveň paralelne vznikli tzv. nezávislé 
kultúrne aktivity, inštitúcie a subjekty, ktoré mali a majú snahu vytvárať novú kultúrnu infraštruktúru. 
Problémom súčasného stavu je na jednej strane fyzický stav kultúrnej infraštruktúry, na druhej strane 
systém financovania kultúry, radikálne odlišný pri štátom spravovaných kultúrnych inštitúciách 
(priamo vyčlenené prostriedky na správu budov a operačné náklady) a pri nezávislých kultúrnych 
aktivitách (takmer výlučne projektové financovanie, ktoré prakticky neumožňuje investície do fyzickej 
a virtuálnej infraštruktúry). Vzhľadom k tomu, že veľká časť infraštruktúry, ktorá by potenciálne 
mohla slúžiť na kultúrne a kreatívne účely, je vo vlastníctve verejnej správy často neschopnej sama ju  
efektívne využívať, je potrebné uvažovať o nových formách verejno-súkromných partnerstiev, 
naviazaných aj na finančné nástroje [10, s. 119]. 

Slovenská republika sa prijatím stratégie prihlásila k podpore rozvoja kultúrneho a 
kreatívneho priemyslu. Rozsah zisťovania relevantných údajov potrebných na sledovanie 
ekonomických a sociálnych javov v SR určuje Štatistický úrad príslušnou vyhláškou. Program 
štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 je ustanovený vyhláškou ŠÚ SR  č. 291/2014 Z. 
z. V predchádzajúcich, ale ani v aktuálnom programe však zatiaľ nie je vytvorený osobitný 
štruktúrovaný výkaz alebo zisťovanie, cielene orientovaný na získavanie štatistických údajov od 
definovaného súboru štatistických jednotiek z oblastí, charakterizujúcich kreatívny priemysel SR. V 
zmysle aktuálneho programu štátneho štatistického zisťovania sa dajú relevantné údaje extrahovať zo 
štatistického zisťovania pre oblasť kultúry, ktoré vykonáva Ministerstvo kultúry SR, zo štatistického 
zisťovania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (vysokoškolské knižnice a botanické 
záhrady) a Ministerstva životného prostredia SR (zoologické záhrady) ako aj z administratívnych 
zdrojov Správy slovenských jaskýň a Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a zo 
štatistického zisťovania vykonávaného samotným Štatistickým úradom SR.  

V záujme zabezpečenia porovnateľných údajov za oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu 
s ostatnými krajinami Európskej únie,  mal by Štatistický úrad SR na základe odporúčaní  Záverečnej 
správy ESSnet – kultúra vytvoriť v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR novú metodiku zbierania a 
triedenia dát, ako aj novú a jednotnú skupinu štatistických jednotiek vrátane zbierania ekonomických 
údajov. Vzhľadom na zloženie slovenského priemyslu a novo navrhnutú metodiku európskeho 
štatistického rámca v oblasti kultúry, ktorá nesleduje sektory softvéru a softvérových aplikácií, 

                                                           
2 Európska komisia zaviedla program s názvom Creative Europe, ktorý sa zameriava na podporu rôznych projektov v kultúre 
a v kreatívnom priemysle. Podobné garančné schémy prijali aj v niektorých krajinách, či regiónoch. V rámci nich štát 
žiadateľom nedáva peniaze, ale ručí za ich pôžičky. Pri splnení určitých podmienok vstupuje ako garant a preberá na seba 
riziko.  
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telekomunikácie, voľno časové aktivity, cestovný ruch, prírodné rezervácie, zoologické a botanické 
záhrady, výrobu ozdobných výrobkov, bolo by vhodné vytvoriť dvojúrovňovú metodiku, a to vrátane 
týchto vylúčených oblastí, ktorésa významne podieľajú na tvorbe slovenských inovácií [10, s. 167]. 
 
Podpora kreatívnych odvetví z európskych zdrojov 
 

Oblasť kreatívneho a kultúrneho sektorav období rokov 2007 – 2013 sa mohla finančne 
podporovať v rámci všetkých troch cieľov politiky súdržnosti (konvergencia, regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, európska územná spolupráca), a to z dvoch štrukturálnych 
fondov – z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a z Európskeho sociálneho fondu (ESF). 
Z prostriedkov ERDF bolo v rámci všetkých krajín EÚ 27 priamo na oblasť kultúry alokovaných asi 6 
miliárd eur, t. j. 1,7 % z celkovej sumy [10, s. 184]. Pokiaľ ide o Slovenskú republiku, Národný 
strategický referenčný rámec (NSRR) na roky 2007 – 2013 definoval tri strategické priority 
(infraštruktúra a regionálna dostupnosť, vedomostná ekonomika, ľudské zdroje) a štyri horizontálne 
priority (marginalizované rómske komunity, rovné príležitosti, udržateľný rozvoj, informačná 
spoločnosť). Za jeden z kľúčových faktorov zvýšenia konkurencieschopnosti regiónov a konvergencie 
považoval Národný strategický referenčný rámec obnovu a rozvoj infraštruktúry, chápanú v zmysle 
fyzickej infraštruktúry. Prostriedky určené pre kultúrnu infraštruktúru boli koncentrované na verejné 
inštitúcie, zbierajúce, chrániace a poskytujúce prístup k dokumentom a zbierkam a na budovy patriace 
do kultúrneho dedičstva. Druhou oblasťou využitia štrukturálnych fondov v rokoch 2007 – 2013 s 
presahom do sektoru kultúry, bola informatizácia. Strategická priorita „znalostná ekonomika“ 
obsahovala špecifickú prioritu „informatizácia spoločnosti“.Jednou z podporovaných aktivít bola 
tvorba digitálneho obsahu v oblasti kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie širokopásmovým 
internetom. Teda z hľadiska využitia štrukturálnych fondov v období 2007 – 2013 na rozvoj 
kultúrneho a kreatívneho sektora boli finančné prostriedky využité len v kontexte rozvoja fyzickej 
infraštruktúry a digitálneho obsahu bez rozšírenia aj na inovácie3. 

Nové programové obdobie 2014 – 2020 vytvorilo príležitosť podporiť kreatívny a kultúrny 
sektor nielen v rámci rozvoja infraštruktúry a služieb, ale aj ako významnú časť ekonomiky 21. 
storočia. V mnohých mestách a regiónoch SR kultúrne a kreatívne odvetvia tvoria dôležitú časť 
potenciálu hospodárskeho rastu,preto kultúra a kreativita by sa mali stať centrálnou súčasťou stratégií 
hospodárskeho a regionálneho rozvoja. Pre naplnenie cieľov Stratégie bude nevyhnutné podnecovať 
aktivity prispievajúce k rozvoju kreatívneho priemyslu prostredníctvom priamych i nepriamych 
podporných nástrojov4 umožňujúce lepší prístup subjektov k finančným zdrojom, najmä pokiaľ ide o  
malé a stredné podniky, rovnako však aj z hľadiska aktivít pamäťových a fondových inštitúcií 
o oblasti kreatívneho priemyslu. Na splnenie vyššie uvedeného zámeru je potrebné rovnako 
aktivizovať verejné i súkromné zdroje a vypracovať a zaviesť systém podpory podnikateľského 
vzdelávania a rozvoja kreativity vo vzdelávacom procese. 
 
Záver 

Základným prejavom ľudskej existencie je tvorivosť, ktorá je v rozličnej podobe prítomná 
v každom človeku. Je kľúčom k inovatívnym a interdisciplinárnym odpovediam na globálne a lokálne 
výzvy, či už ekonomické,environmentálne alebo spoločenské. Kreatívna spoločnosť predstavuje 
dosiahnutie určitého stupňa vyspelosti krajiny v technologickom, sociálnom a kultúrnom prostredí, 

                                                           
3Počas implementácie ŠF v období 2007 – 2013 prišlo k dvom revíziám Regionálneho operačného programu (ROP), ktoré sa 
významnejšie dotkli aj oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Prvá sa týkala realokácie časti prostriedkov z Prioritnej osi 3 
(Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj turistického ruchu) do iných prioritných osí. Dôvodom bol nižší než 
očakávaný záujem oprávnených prijímateľov, k čomu prispeli viaceré faktory – obmedzenosť verejných rozpočtov v 
dôsledku začiatku hospodárskej krízy, vysoké požiadavky na spolufinancovanie, nákladnosť procesu rekonštrukcie a 
reštaurácie historických pamiatok, umocnená nepredvídateľnosťou nákladov a pod. Druhou zmenou bolo vytvorenie novej 
prioritnej osi ROP, Košice – Európske hlavné mesto kultúry2013. Mesto Košice bolo vyhlásené za Európske hlavné mesto 
kultúry pre rok 2013 rozhodnutím Rady z apríla 2009. 
4 Vytvoriť systém podpory tzv. kreatívnych voucherov, ktoré svojho držiteľa – podnikateľský subjekt, oprávňujú využívať a 
nakupovať služby od oprávneného subjektu v rámci kreatívneho priemyslu. 
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ktorý ovplyvňuje ekonomický rast. Ľudské zdroje teda predstavujú aktívny faktor ďalšieho rozvoja a v 
tom sa líšia od ostatných faktorov pasívnej povahy, ktoré nevykazujú samy o sebe cielenú zmenu 
stavu.  

Hospodársky rast založený na industriálnom modeli má svoje limity a  preto sa začal hľadať 
alternatívny model ekonomického rozvoja, ktorý vytvorí podmienky ekonomickej a ekologickej 
stability a zabezpečí stav globálnej rovnováhy. Jednou z možností ekonomického rozvoja 
s podmienkou dlhodobej udržateľnosti je rozvoj kreatívneho a kultúrneho priemyslu, ktorý má 
priaznivé dopady aj na zachovanie kultúrnej rozmanitosti a prispieva k sociálnej inklúzii. Je dostupný 
všetkým krajinám sveta a jeho význam celosvetovo rastie. Slovenskárepublika disponuje tvorivým 
potenciálom na rozvoj kreatívneho a kultúrneho priemyslu a s ohľadom na obmedzené prírodné 
nerastné bohatstvo je vhodné orientovať sa na kreatívnu ekonomiku nezávislú od vyčerpateľných 
zdrojov. Vypracovaním strategických dokumentov sa krajina zapojila do podpory kreatívneho 
a kultúrneho priemyslu ako perspektívneho odvetvia rozvoja znalostnej ekonomiky.  
 
 

Poďakovanie [zaradenie príspevku] 
Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 2/0086/15 „Vytváranie a zhodnocovanie 
potenciálu znalostnej spoločnosti“. 

 
 
ZOZNAM  BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
 
[1] ANTALOVÁ, M. – BARTA, M. 2013: Kreatívna spoločnosť – prístupy k jej kvantifikácii 

v Slovenskej republike. Nová ekonomika, č. 4, ročník VI, december 2013, s. 157 – 165. ISSN 
1336-1732. 

[2] BLAHOVEC, R. – HUDEC, O. 2012: Employment Analysis in the Creative Industries in 
Slovakia: Spatial and Temporal Evolution in the Years 2001 − 2010. Region Direct No. 
2/2012. Available on-URL: <http://www.ersa.sk/region-direct3/on-line-archiv/154-region-
direct-islo-22012-on-line>. 

[3] CISAC 2015 : Nová globálna štúdia o kultúrnom a kreatívnom priemysle.Dostupné na 
internete: 
<http://www.soza.sk/aktuality/85/cisac-nova-globalna-studia-o-kulturnom-a-kreativnom-
priemysle>. 

[4] EK 2010: Zelená kniha. Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu.[on-line]. 
Brusel, 27. 4. 2010 KOM(2010) 183 v konečnom znení. Dostupné na: 
<http://www.svu.sk/data/other/Zelena_kniha.pdf>. 

[5] FLORIDA, R., MELLANDER, CH., KING, K. 2015: The Global Creativity Index 2015. 
Toronto: Martin Prosperity Institute. Dostupné na internete: 
<http://martinprosperity.org/media/Global-Creativity-Index-2015.pdf>. 

[6] KAČÍRKOVÁ, M. 2017: Kreativita v kontexte znalostnej spoločnosti. Ekonomický ústav 
SAV 2017,Bratislava. WP č. 95, 37 s. ISSN 1337-5598 (elektronická verzia). 

[7] KLASOVÁ, S., KOROBANIČOVÁ, I., BURGER, P. 2017: Vplyv aglomeračních úspor na 
rast zamestnanosti v kreatívnych odvetviach na Slovensku. Politická ekonomie 2017, 65(2), s. 
217–233.  Dostupné na: <https://doi.org/10.18267/j.polek.1137>. 

[8] KLOUDOVÁ, J. (2009): Kreativní ekonomika a její měření. Ekonomický časopis, č. 3, ročník 
57/2009, s. 247 − 262. 

[9] KLOUDOVÁ, J. a kol. 2010: Kreativní ekonomika. Trendy, výzvy, příležitosti. Praha: Grada 
Publishing, 218 s. ISBN 978-80-247-3608-2. 

[10] MK SR (2013): Správa o stave a potenciáli kreatívneho priemyslu na Slovensku. Dostupné 
na:<http://www.culture.gov.sk/aktuality-36.html?id=440>. 

[11] MOJŽIŠ, M., SEDLAČKO, M., ŽÚDEL, B. 2007: Limity ekonomického rastu a HDP. 
Priatelia Zeme - CEPA, 2007. ISBN 978-80-969861-0-1.[on-line] Dostupné 

http://www.ersa.sk/region-direct3/on-line-archiv/154-region-direct-islo-22012-on-line
http://www.ersa.sk/region-direct3/on-line-archiv/154-region-direct-islo-22012-on-line
http://www.soza.sk/aktuality/85/cisac-nova-globalna-studia-o-kulturnom-a-kreativnom-priemysle
http://www.soza.sk/aktuality/85/cisac-nova-globalna-studia-o-kulturnom-a-kreativnom-priemysle
https://doi.org/10.18267/j.polek.1137


 

 27 

na:<http://fesprag.ecn.cz/img_upload/72ff215dde4b7f046a6aa04d2af13196/limity-
ekonomickeho-rastu.pdf>. 

[12] MURGAŠ, F. − ŠEVČÍKOVÁ, M. (2012): Geografický prístup k meraniu kreatívneho 
kapitálu. Publikované on-line: 02/2012, s. 37 – 56. 

[13] REHÁK, Š. (2014): Kreatívna trieda a kreatívne mestá. Teoretický koncept a jeho limity. 
Sociológia 46, 2014, č. 5, s. 599 – 619. 

[14] VAŇOVÁ, A. (2010): Kreatívna ekonomika a rozvoj územia (z pohľadu marketingu územia). 
In KLOUDOVÁ a kol.: Kreativní ekonomika. Vybrané ekonomické, právní, masmediální 
a informatizační aspekty. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2010, s. 59 – 84.  ISBN: 978-80-
89447-20-6. 

 
 
ADRESA AUTORKY 
 
Mária KAČÍRKOVÁ, Ing. 
Slovenská akadémia vied, Ekonomický ústav, Šancová 56, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 
e-mail:<maria.kacirkova@savba.sk> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://fesprag.ecn.cz/img_upload/72ff215dde4b7f046a6aa04d2af13196/limity-ekonomickeho-rastu.pdf
http://fesprag.ecn.cz/img_upload/72ff215dde4b7f046a6aa04d2af13196/limity-ekonomickeho-rastu.pdf



