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BUDÚCNOSŤ  
JE V KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOCH

PRÍHOVOR PREDSEDNÍČKY SEKTOROVEJ RADY  
ALEXANDRY HOMOĽOVEJ

Sektor kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP) predstavuje vnútorne mimoriadne diverzifikova-
ný systém, ktorý zahŕňa veľké množstvo špecifických pododvetví a profesijných oblastí. V KKP 
pôsobí okrem klasických zamestnancov aj veľké množstvo slobodných umelcov, freelancerov  
a SZČO, pričom celkový počet pracovníkov v sektore dosahuje úroveň až 50 000 osôb. Rozdro-
benosť sektora s len nízkou koordináciou aktivít na úrovni profesijných združení sa často uvádza 
ako jedna zo slabých stránok sektora, resp. ako príležitosť na formovanie reprezentatívnych pla-
tforiem, ktoré by dokázali formulovať ucelené stanoviská a požiadavky, pokiaľ ide o komunikáciu 
s rezortom kultúry, ale aj v širšom ponímaní pri presadzovaní a napĺňaní potrieb sektora na úrovni 
vládnych politík a vízií smerovania Slovenskej republiky. Vyplnenie tejto medzery je cieľom Sekto-
rovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel, ktorá od roku 2015 pôsobí ako dobrovoľné nezávislé 
profesijné združenie odborníkov reprezentujúce monitorovanie potrieb trhu práce v KKP.

Pandémia COVID-19 má na sektor KKP výrazné negatívne dopady, dokonca v porovnaní s inými 
sektormi trpí sektor KKP výraznejšie vzhľadom na nemožnosť usporadúvania kultúrnych podujatí 
a obmedzenú kultúrnu produkciu. V tejto súvislosti Sektorová rada vníma ako svoju dôležitú úlohu 
vyvíjať aktivity smerom k upozorňovaniu na význam KKP pre národné hospodárstvo, a to aj pokiaľ 
ide o široký diapazón činností s presahom do iných sektorov (vzdelávanie, IT sektor, cestovný ruch 
atď.). Naším cieľom je tak zdôrazňovať prínosy sektora, ktorý pôsobí ako mobilizátor ekonomic-
kého potenciálu a  zároveň rozvíja kultúrnu identitu a  je tmelom pocitu spolupatričnosti. Dôraz 
aktivít Sektorovej rady je kladený na podporu zamestnanosti a rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily 
v kultúre a kreatívnych odvetviach, ktorá je nevyhnutným predpokladom rozvoja a podpory inová-
cií v sektore. Veríme, že odborne zdatní a sebavedomí pracovníci a pracovníčky v kultúre a umení 
môžu rozhodujúcou mierou prispieť k modernému, úspešnému a duchovne bohatému Slovensku 
a sektorová spolupráca je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia tohto cieľa.

ČINNOSŤ SEKTOROVEJ RADY A JEJ PRACOVNÝCH SKUPÍN

> Vypracovanie a aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a napĺňanie jej akč-
ného plánu v zmysle Národnej stratégie zamestnanosti SR

> Monitoring a podpora inkorporácie inovačných procesov v sektore KKP prednostne zamera-
ných na novovznikajúce zamestnania na trhu práce

> Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní (NŠZ) v súlade s požiadavkami digitalizá-
cie, využívania nových technológií, ale aj požiadavkami na mäkké zručnosti

> Hodnotenie poskytovateľov vzdelávania založené na sledovaní definovaných kritérií a uplat-
niteľnosti absolventov

> Budovanie sektorových partnerstiev a sektorových dohôd, nových klastrov zamestnávateľov, 
vzdelávacích, vedecko-výskumných a ďalších inštitúcií v rámci sektoru KKP

> Zapájanie sa do tvorby a pripomienkovania strategických, koncepčných a analytických mate-
riálov v oblasti alebo s presahom na sektor KKP

> Sektorové analýzy a prognózy vývoja na trhu práce
> Revízia národnej štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08
> Participácia na tvorbe kritérií hodnotenia kvality výskumu na umeleckých vysokých školách a 

v organizáciách s umeleckým zameraním výskumu



KĽÚČOVÉ TRENDY A ZMENY OVPLYVŇUJÚCE SEKTOR  
S DOPADOM NA ĽUDSKÉ ZDROJE

> Informatizácia, digitalizácia a súvisiaca potreba rozvoja digitálnej a informačnej gramotnosti
> Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania 

kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
> Mobilizácia kreatívneho potenciálu: rozvoj medzisektorovej spolupráce a kreatívnych klastrov
> Art&Science
> Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre
> Podpora a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov
> Digitálne a imerzívne umenie, virtuálna a rozšírená realita, gamifikácia, ...

SEKTOROVÉ VÝZVY A VÍZIE

> Monitoring efektívneho využívania digitálnych technológií pri procese tvorby, produkcie, dis-
tribúcie a marketingu v rámci odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu a nadväzovanie 
súvisiacej medzisektorovej spolupráce, najmä so sektorom IKT

> Modernizácia vzdelávania pre sektor zavedením elementov podporujúcich prepájanie vzdelá-
vacieho systému s požiadavkami praxe, vrátane zapojenia zamestnávateľských subjektov do 
vzdelávacieho procesu

> Efektívne využívanie potenciálu kultúrneho dedičstva prostredníctvom štandardných aj ino-
vatívnych foriem jeho ochrany a prezentácie, vrátane rozvoja udržateľného kultúrneho turizmu

> Systematická príprava manažérov pre kvalitné riadenie inštitúcií v sektore, najmä v oblasti 
riadenia a rozvoja ľudských zdrojov

> Intenzívny rozvoj podnikateľských a digitálnych zručností osôb pripravujúcich sa na povola-
nie, resp. zamestnancov v sektore KKP zo strany vzdelávacích inštitúcií, resp. zamestnávateľ-
ských subjektov

> Zavádzanie princípu tvorby politík v oblasti ľudských zdrojov v sektore KKP založenej na ana-
lýzach, zbere a vyhodnotení relevantných dát

> Rozvoj kreativity a profesionality ľudských zdrojov v sektore a ich podielu na kultivácii kultúr-
nych potrieb (rast spotreby kultúry).

ORGANIZÁCIE ZASTÚPENÉ V SEKTOROVEJ RADE

> Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
> Slovenská národná galéria
> Slovenské národné divadlo
> Slovenská filharmónia
> Rozhlas a televízia Slovenska
> Creative Industry Košice
> Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu
> Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky
> Asociácia zamestnávateľských združení Slovenskej republiky
> Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
> Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave
> Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
> Konzervatórium Tolstého 11, Bratislava
> Škola umeleckého priemyslu Košice
> Štátny inštitút odborného vzdelávania
> Národné osvetové centrum
> Trnavský samosprávny kraj
> Únia miest Slovenska
> Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry
> Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
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