
AKČNÝ PLÁN REALIZÁCIE STRATÉGIE ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

   č. ÚLOHA TERMÍN ZODPOVEDNÝ PARTNERI 
INDIKÁTOR 

PLNENIA 

ZDROJ 

FINANCOVANIA 

 

STAV ÚLOHY 

Priorita č. 1: EFEKTÍVNY SYSTÉM PRE ROZVOJ KREATÍVNEHO PRIEMYSLU 

1 

Využívanie služieb Národného podnikateľského centra 

(NPC) v Bratislave a regionálnych NPC v regiónoch SR 

pri podpore kreatívnych podnikateľov 

 

Plnenie: Podpora podnikateľov a záujemcov o podnikanie 

prostredníctvom NPC (konzultácie, workshopy, prednášky, 

semináre, tvorivé dielne). 

termín sa 

neuvádza 
MH SR SBA 

indikátor plnenia sa 

neuvádza 

európske štrukturálne 

fondy 

 

 

úloha splnená  

2 

Vyhlásenie výzvy na budovanie fyzickej infraštruktúry na 

podporu rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu v 

regiónoch SR 

 

Plnenie: Podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

– tzv. centralizovaná podpora (financovanie zabezpečené z 

európskych štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu) 

12/2016, 

12/2017 

Krajské mestá – SO 

pre IROP, MK SR – 

SO pre IROP PO3 

 vyhlásená výzva 
európske štrukturálne 

fondy 

 

úloha splnená 

po stanovenom termíne 

3 

Využitie existujúcej infraštruktúry pamäťových a 

fondových inštitúcií v gescii MK SR, MPRV SR a v 

zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov na 

uplatnenie a rozvoj kreatívnych činností 

 

Plnenie: Uplatnenie a rozvoj kreatívnych činností v rámci 

existujúcich, najmä kultúrno-vzdelávacích aktivít ako tvorivé 

dielne a prezentačné aktivity. Tieto aktivity priamo 

prispievali k rozvoju kreativity aj formou súťaží určených 

mládeži, laickej a odbornej verejnosti. 

priebežne – 

12/2017 

pamäťové a fondové 

inštitúcie v gescii 

MK SR a MPRV 

SR, pamäťové a 

fondové inštitúcie v 

zriaďovateľskej 

pôsobnosti VÚC 

 

nastavenie programovej 

ponuky pamäťových 

a fondových inštitúcií 

vlastné zdroje 

pamäťových 

a fondových inštitúcií v 

gescii MK SR a MPRV 

SR 

 

 

 

úloha splnená 

4 

Nadviazať aktívnu spoluprácu s príslušnými 

ministerstvami s cieľom zabezpečenia sprístupňovania 

zdigitalizovaného obsahu kultúrneho dedičstva širokej 

verejnosti a podnikateľským subjektom 

 

Plnenie: Zabezpečenie sprístupnenia zdigitalizovaného 

31. 12. 

2016 
MK SR 

príslušné 

ministerstvá 

nadviazanie účinnej 

spolupráce / národný 

projekt financovaný z 

európskych štrukturálnych 

fondov 

európske štrukturálne 

fondy 

 

 

úloha splnená 



obsahu kultúrneho dedičstva širokej verejnosti a 

podnikateľským subjektom vo viacerých technologických 

formách pomocou platformy slovakiana 

Priorita č. 2: KVALITNÉ ĽUDSKÉ ZDROJE 

5 

Zavedenie prvkov podnikateľského vzdelávania a rozvoj 

digitálnych zručností na základných a stredných školách 

 

Plnenie: Aktivity zamerané na zvyšovanie podnikateľskej, 

spotrebiteľskej  a finančnej gramotnosti.  

termín sa 

neuvádza 
MH SR MŠVVŠ SR 

indikátor plnenia sa 

neuvádza 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená  

6 

Program podpory úspešnej podnikateľskej praxe a 

výchovy k podnikaniu 

 

Plnenie: Organizácia množstva aktivít (konferencie, 

semináre, webináre, ebooky a i.) a projektov s cieľom 

podporovať záujemcov o podnikanie a ich podnikateľské 

nápady 

termín sa 

neuvádza 
MH SR SBA 

indikátor plnenia sa 

neuvádza 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená  

7 

Vytvárať systémové kreatívne klastre v rámci existujúcej 

infraštruktúry (podujatia v Modrom salóne SND, Štúdiu 

12 Divadelného ústavu, galérii Satelit Slovenského centra 

dizajnu) 

 

Plnenie: Pravidelná organizácia podujatí zameraná na rozvoj 

stanovených línií organizácií formou predstavení, výstav, 

diskusií a platforiem. 

termín sa 

neuvádza 
MK SR  

indikátor plnenia sa 

neuvádza 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha čiastočne splnená  

8 

Podporovať tvorivosť realizovaním súťaží, prehliadok, 

výstav a neformálneho vzdelávania v oblasti záujmovej 

umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorby, 

tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby 

 

Plnenie: Organizácia podujatí, ktorých najväčším prínosom 

je zvyšovanie umeleckej, teoretickej a praktickej úrovne 

neprofesionálnej kultúry, podpora a rozvíjanie 

neprofesionálnych umelcov na Slovensku. 

termín sa 

neuvádza 

MK SR 

prostredníctvom 

ÚĽUV a NOC 

kultúrno-

osvetové 

zariadenia 

indikátor plnenia sa 

neuvádza 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená  



9 

Vyhlásenie výzvy na budovanie inkubačných 

a akceleračných schém v oblasti kultúrneho a 

kreatívneho priemyslu v regiónoch SR 

 

Plnenie: Podávanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok, tzv. decentralizované výzva (financovanie 

zabezpečené z európskych štrukturálnych fondov a štátneho 

rozpočtu) 

priebežne – 

12/2016, 

12/2017 

Krajské mestá – SO 

pre IROP, MK SR – 

SO pre IROP PO3 

 vyhlásená výzva 
európske štrukturálne 

fondy 

 

 

úloha splnená 

 po stanovenom termíne 

10 

Podporiť aktivity v rozvoji kreativity v umeleckej oblasti, 

technickej oblasti a v oblasti IKT formou súťaží detí 

a žiakov materských, základných a stredných škôl 

 

Plnenie: Realizácia celoštátnych kôl súťaží s organizačnou 

a finančnou podporou MŠVVŠ SR. 

12/2017 MŠVVŠ SR 

kultúrno-

osvetové 

zariadenia 

realizované súťaže 

(najmenej 4) 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená  

11 

Aktualizovať a inovovať štátne vzdelávacie programy pre 

hudobné, dramatické, tanečné, výtvarné 

a umeleckoremeselné odbory vzdelávania v súlade 

s požiadavkami trhu práce 

 

Plnenie: Aktualizácia a inovácia výkonových a obsahových 

štandardov umeleckých odborov vzdelávania a tvorba 

vzdelávacích programov pre nové študijné a učebné odbory v 

oblasti vizuálneho umenia. 

12/2017 MŠVVŠ SR  
aktualizované štátne 

vzdelávacie programy 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená  

12 

Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov materských, 

základných a stredných škôl v oblasti výchovy 

a vzdelávania ku kreativite, v oblasti mediálnej 

a digitálnej výchovy 

 

Plnenie: Vytvorenie ponuky vzdelávacích programov pre 

učiteľov materských, základných a stredných škôl, ktoré sú 

zamerané na digitálnu výchovu. 

12/2017 MŠVVŠ SR  

vytvorenie ponuky 

vzdelávacích programov 

(najmenej 2) 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená  

13 

Tvorba nových obchodných modelov I 

 

Plnenie: Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu 

prostredníctvom realizácie cieleného poradenstva a 

organizovania informačných a iných podujatí s účasťou 

termín sa 

neuvádza 
MH SR SIEA 

indikátor plnenia sa 

neuvádza 

európske štrukturálne 

fondy 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly), 

 

 

úloha splnená  



domácich a zahraničných expertov. 

14 

Prispievanie k ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti 

kreatívnych činností s dôrazom na spoluprácu so školami 

odborného a umeleckého zamerania a prienikom do 

praxe 

 

Plnenie: Vytvorenie komunikačného priestoru medzi školou 

(učiteľom a žiakom), školami navzájom a výrobou 

(výrobcovia, podnikatelia, remeselníci a pod.) v rôznych 

oblastiach kreatívnych činností prostredníctvom výstav, 

kurzov, besied a pod. 

termín sa 

neuvádza 

pamäťové a fondové 

inštitúcie v 

zriaďovateľskej 

pôsobnosti MK SR a 

MPRV SR 

 
indikátor plnenia sa 

neuvádza 

vlastné zdroje 

pamäťových 

a fondových inštitúcií v 

gescii MK SR a MPRV 

SR 

 

 

úloha splnená  

15 

Zvyšovanie povedomia o ochrane autorských práv 

a ďalších práv duševného vlastníctva vrátane propagácie 

tvorivých činností vo sfére vedy a techniky 

 

Plnenie: Zvyšovanie povedomia o ochrane autorských práv, 

práv súvisiacich s autorským právom, ako aj ďalších práv 

duševného vlastníctva (práva priemyselného vlastníctva) 

prostredníctvom prednášok a webových portálov. 

30.9.2017 

MŠVVŠ SR 

prostredníctvom 

CVTI SR 

MK SR, ÚPV 

SR, SOZA, 

LITA 

realizované prednášková 

činnosť (najmenej 2 

prednášky) 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená  

16 

Tvorba nových obchodných modelov II 

 

Plnenie: Rozvoj medzisektorovej spolupráce, a to 

predovšetkým medzi jednotlivými sektormi, ale aj v rámci 

nich. 

termín sa 

neuvádza 
MH SR SIEA 

indikátor plnenia sa 

neuvádza 

európske štrukturálne 

fondy 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly), 

 

 

úloha splnená  

17 

Podpora mobility odborných zamestnancov pamäťových 

a fondových inštitúcií pri získavaní nových poznatkov 

v oblasti kreativity 

 

Plnenie: Podpora aktívnej účasti zamestnancov pamäťových 

a fondových inštitúcií na programoch, školeniach, pobytoch a 

stážach so zameraním na rozvoj kreatívneho myslenia a 

vlastnej tvorivej činnosti a iniciácia medzirezortnej 

spolupráce v tejto oblasti. 

termín sa 

neuvádza 

pamäťové a fondové 

inštitúcie v 

zriaďovateľskej 

pôsobnosti MK SR a 

MPRV SR 

 
indikátor plnenia sa 

neuvádza 

vlastné zdroje múzeí v 

gescii MPRV SR 

 

 

úloha splnená  



Priorita č. 3: ZVYŠOVANIE ABSORBČNEJ KAPACITY TRHU 

18 

Tvorba nových obchodných modelov III 

 

Plnenie: Zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o 

dôležitosti kreatívneho a kultúrneho priemyslu ako nástroja 

ekonomického rozvoja na Slovensku prostredníctvom 

konferencií, workshopov, matchmaking roadshows, výstav 

a diskusných fór.  

termín sa 

neuvádza 
MH SR  SIEA 

indikátor plnenia sa 

neuvádza 

európske štrukturálne 

fondy 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly), 

 

 

úloha splnená  

19 

Prvky kreativity a kreatívnej činnosti v rámci vlastnej 

programovej ponuky pamäťových a fondových inštitúcií 

 

Plnenie: Podpora prezentácie výsledkov tvorby a kreativity v 

rámci vlastných špecializovaných podujatí formou 

prednášok, seminárov, publikácií. 

termín sa 

neuvádza 

pamäťové a fondové 

inštitúcie v gescii 

MK SR a MPRV 

SR, pamäťové a 

fondové inštitúcie v 

zriaďovateľskej 

pôsobnosti VÚC  

 
indikátor plnenia sa 

neuvádza 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená  

20 

Kultúrno-spoločenská prezentácia Slovenska počas SK 

PRES 

 

Plnenie: Zvyšovaní spoločenského povedomia a chápania 

kreativity ako významného nástroja na podporu priemyslu, 

vývozu a prezentácie krajiny v zahraničí formou koncertov, 

výstav, filmov, divadelných predstavení  a iné. 

12/2016 MZVaEZ SR MK SR realizované podujatia 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená 

21 

Podpora internacionalizácie kreatívnych podnikov 

prostredníctvom siete Enterprises Europe Network 

(EEN) 

 

Plnenie: Poskytovanie špecializovaných, informácií, 

poradenstva, prístupu k databázam a realizácia podujatí na 

podporu medzinárodnej obchodnej spolupráce kreatívnych 

podnikov. 

termín sa 

neuvádza 
SBA 

spolupracujúc

e organizácie 

v rámci siete 

EEN 

indikátor plnenia sa 

neuvádza 

komunitárny program 

COSME, 

spolufinancovanie SBA 

 

 

úloha splnená  

22 

Marketingové aktivity zamerané na propagáciu 

autentického a tradičného remesla ako jednej z možných 

atraktivít cestovného ruchu 

 

Plnenie: Marketingové aktivity na podporu návštevnosti 

regiónov Slovenska. 

2016 – 

2020 
MDVRR SR  

OOCR a 

KOCR 

poskytované služby 

spojené s realizáciou 

podujatia (najmenej 5 

ročne) 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 úloha splnená 

23 

Mapovanie kreatívneho priemyslu na území organizácií 

cestovného ruchu 

 

Plnenie: Úlohu mapovania kreatívneho priemyslu na území 

2016 – 

2020 
MDVRR 

OOCR 

a KOCR, 

pamäťové a 

fondové 

splnenie zahrnutia 

požiadavky u 90% 

OOCR, KOCR s 

následným využívaním vo 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

 

úloha nesplnená 



organizácií cestovného ruchu sa nepodarilo zrealizovať, 

vzhľadom na skutočnosť, že realizácia úlohy bola závislá na 

činnosti Slovenskej agentúry cestovného ruchu, ktorá bola v 

priebehu sledovaného obdobia zrušená. 

inštitúcie v 

zriaďovateľsk

ej pôsobnosti 

VÚC 

svojej činnosti 

24 

Internacionalizácia kreatívneho priemyslu vo Fínsku 

 

Plnenie: Aktivity zastupiteľského úradu Helsinki zamerané 

na predstavenie a prepájanie aktivít a subjektov z oblasti 

kreatívnych odvetví. 

priebežne – 

12/2016 

MZVaEZ SR, MH 

SR, SARIO 
 realizované aktivity 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

úloha splnená 

25 

Analýza podnikateľského prostredia a navrhovanie 

opatrení na znižovanie administratívnej záťaže 

a odstránenie legislatívnych prekážok pre podnikanie 

MSP a SZČO, resp. slobodných povolaní 

 

Plnenie: Analýza súčasného stavu podnikateľského 

prostredia a navrhovaním opatrení na znižovanie 

administratívnej záťaže a legislatívnych prekážok pre 

podnikanie, vrátane slobodných povolaní. 

termín sa 

neuvádza 
MH SR SBA 

indikátor plnenia sa 

neuvádza) 

európske štrukturálne 

fondy 

 

 

úloha splnená 

26 

Program na podporu startupov 

 

Plnenie: Realizácia programov určených na podporu malých 

a stredných podnikateľov a potenciálnych podnikateľov 

(napr. startupy). 

termín sa 

neuvádza 
MH SR SBA 

indikátor plnenia sa 

neuvádza 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená 

27 

Podpora internetovej ekonomiky 

 

Plnenie: Realizácia podporných služieb zameraných na 

využívanie nástrojov e-commerce a rozvoj elektronických 

služieb. 

termín sa 

neuvádza 
MH SR SBA 

indikátor plnenia sa 

neuvádza indikátor 

plnenia sa neuvádza 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená 

28 

Podpora priemyselných klastrových organizácií 

 

Plnenie: Podpora priemyselných klastrových organizácií 

formou poskytovania pomoci de minimis, formou dotácie na 

financovanie projektov z prostriedkov štátneho rozpočtu, 

zameraných na podporu rozvoja združení právnických osôb. 

termín sa 

neuvádza 
MH SR SIEA 

indikátor plnenia sa 

neuvádza 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly), 

európske štrukturálne 

fondy 

 

 

úloha splnená 

29 

Sieťovanie štátneho a podnikateľského sektora 

v oblastiach podporujúcich kreatívne činnosti 

 

Plnenie: Aktivity zamerané na sieťovanie, prezentáciu 

oganizácií na veľtrhoch a predajných výstavách. 

termín sa 

neuvádza 

pamäťové a fondové 

inštitúcie v 

zriaďovateľskej 

pôsobnosti MK SR a 

MPRV SR, 

pamäťové a fondové 

 
indikátor plnenia sa 

neuvádza 

vlastné zdroje 

pamäťových 

a fondových inštitúcií v 

gescii MK SR a MPRV 

SR 

 

 

 

 

úloha splnená 



inštitúcie v 

zriaďovateľskej 

pôsobnosti VÚC 

30 

Zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva 

 

Plnenie: Úloha nebola splnená, vzhľadom na to, že k dátumu 

odpočtu úloh nebolo zo strany sprostredkovateľského orgánu 

Operačného programu Výskum a inovácie vypísané vyzvanie 

k národnému projektu a v najbližšom čase sa ani neočakáva. 

termín sa 

neuvádza 

MH SR 

prostredníctvom 

SIEA 

ÚPV SR  

MK SR 

indikátor plnenia sa 

neuvádza 

európske štrukturálne 

fondy 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly), 

 

 

úloha nesplnená 

31 

Podpora ochrany a využívania duševného vlastníctva 

v kreatívnych odvetviach ekonomiky  

 

Plnenie: Úloha nebola splnená, vzhľadom na to, že k dátumu 

odpočtu úloh nebolo zo strany sprostredkovateľského orgánu 

Operačného programu Výskum a inovácie vypísané vyzvanie 

k národnému projektu a v najbližšom čase sa ani neočakáva. 

termín 

plnenia sa 

neuvádza 

MH SR SIEA 
indikátor plnenia sa 

neuvádza 

európske štrukturálne 

fondy 

 

 

úloha nesplnená 

Priorita č. 4: PODPORNÉ NÁSTROJE FINANCOVANIA 

32 

Dotácie na inovatívne nápady podnikateľov formou 

inovačných vouchrov 

 

Plnenie: Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a 

vedecko-výskumných pracovísk a poskytovanie pomoci de 

minimis formou dotácie – prostredníctvom Inovačného 

vouchera z prostriedkov štátneho rozpočtu, zameranej na 

podporu rozvoja inovačných aktivít podnikateľských 

subjektov. 

termín sa 

neuvádza 
MH SR  

indikátor plnenia sa 

neuvádza 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená  

33 
Podpora tvorivej činnosti v predprodukčnej fáze 

 

Plnenie: Nastavenie dotačných mechanizmov. 

priebežne – 

každoročne 

/ december 

2017 

Audiovizuálny fond 

a Fond na podporu 

umenia 

 

nastavené štruktúry 

podpornej činnosti (na rok 

2016 a 2017) 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená 

34 

Podpora umenia s cieľom zvýšiť kreatívny potenciál 

umelcov – jednotlivcov 

 

Plnenie: Nastavenie dotačných mechanizmov. 

priebežne – 

12/2017 

Fond na podporu 

umenia 
 realizovaný program 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená  



35 

Mikropôžičkový program 

 

Plnenie: Realizácia Mikropôžičkového programu a riešenieť 

problému prístupu malých, začínajúcich podnikateľov k 

malým úverom. 

termín sa 

neuvádza 
MH SR SBA 

indikátor plnenia sa 

neuvádza 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená 

36 

Podpora neformálnych invetorov - podnikateľských 

anjelov prostredníctvom aktivít OP Integrovaná 

infraštruktúra 

 

Plnenie: Stanovenú úlohu sa v sledovanom období podarilo  

realizovať iba čiastočne. Bola zadefinovaná aktivita 

zameraná na podporu sieťovania neformálnych investorov pri 

financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu. Rezort 

hospodárstva plánuje v roku 2021 (po platnosti stratégie) 

podporiť sieťovanie neformálnych investorov 

prostredníctvom pilotnej voucherovej podpory startupov 

zameranej na zlepšenie prístupu ku kvalitným akceleračným 

programom. 

termín sa 

neuvádza 
MH SR  

indikátor plnenia sa 

neuvádza 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

 

 

 

úloha čiastočne splnená 

37 

Zabezpečenie pravidelnej produkcie údajov k vytvoreniu 

a následnému udržaniu satelitného účtu v kultúre 

 

Plnenie: Zber a sprostredkovanie dát potrebných pre 

zhotovovanie satelitného účtu kultúry 

k decembru 

kalendárneh

o roka 

MK SR 

prostredníctvom 

NOC a ŠÚ SR 

 
zabezpečená pravidelná 

produkcia údajov 

štátny rozpočet 

(zabezpečené v rámci 

príslušnej kapitoly) 

 

 

úloha splnená 

 


