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Správa o činnosti kancelárie Creative Europe Desk Slovensko 

v roku 2014 

 

Organizačná štruktúra a  personálne obsadenie 

V súvislosti so schválením nového programu Kreatívna Európa na roky 2014 – 2020 

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1295/2013 z 11. decembra 2013)  vznikla 

1. januára 2014 kancelária Creative Europe Desk Slovensko (do nej sa začlenili 

predchádzajúce kancelárie Kultúrny kontaktný bod a MEDIA Desk). Kancelária má štyri 

pracovné miesta, dve pre podprogram Kultúra a dve pre podprogram MEDIA: Vladimír Štric 

(vedúci kancelárie a zodpovedný za podprogram MEDIA), Zuzana Duchová (Kultúra), 

Zuzana Lehocká (1.1. – 30.11. 2014, Kultúra), Zuzana Ivašková (1.12. – 31.12. 2014)  

a Rastislav Steranka (MEDIA). Natália Urblíková je na rodičovskej dovolenke.  

Stále činnosti 

Distribúcia aktuálnych výziev a informácií o programe Kreatívna Európa (podprogramy 

Kultúra a MEDIA), informovanosť o výsledkoch jednotlivých grantových výziev.  

* zaisťovať propagáciu programu Kreatívna Európa  

* umožniť účasť na programe čo najväčšiemu počtu profesionálov z oblasti audiovízie a  

kultúry 

* zabezpečovať informovanosť občanov SR o programe 

* udržiavať trvalý kontakt s príslušnými inštitúciami v krajine, ktoré podporujú kultúrny 

sektor 

* poskytnúť domáce a európske medzinárodné kontakty, informačné, konzultačné a 

poradenské služby ohľadne partnerstva pri spracovávaní projektov 

* konzultačná a koordinačná pomoc pri vypracovávaní projektov a vyplňovaní prihlášok  

* pomoc pri hľadaní partnerov prostredníctvom siete kontaktných bodov v krajinách 

participujúcich na programe Kreatívna Európa, ako aj prostredníctvom partnerských 

kontaktov v zahraničných medzinárodných organizáciách a inštitúciách 

* vytváranie databáz partnerov v rámci tematických zoskupení a existujúcich európskych 

kultúrnych sietí, ktoré bude postupne uvádzať na internetovej stránke, aby boli prístupné čo 

najširšiemu spektru kultúrnych inštitúcií a kultúrnych operátorov na Slovensku 

* organizovanie informačných kampaní v regiónoch s cieľom rozšíriť v maximálnej miere 

informácie o programe a možnostiach partnerstiev na európskej úrovni 

* široká distribúcia výziev na predkladanie žiadostí o grant, ako aj iných dokumentov pre 

kultúrny sektor, vychádzajúcich z Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru 

Európskej komisie. 

 

Hlavnými nástrojmi propagácie nového programu Kreatívna Európa (2014-2020) v roku 2014 

boli: 

A. webová stránka, elektronické médiá, sociálne siete 

B. tlačené propagačné materiály a články v printových médiách 
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A. Webová stránka www.cedslovakia.eu 

Vo februári bola sprístupnená nová webová stránka kancelárie; jej štruktúra reflektuje nový 

stav (program Kreatívna Európa a dva podprogramy) a nové témy, ktoré program Kreatívna 

Európa prináša. Stránka www.cedslovakia.eu obsahuje:  

 údaje o funkcii, aktivitách a úlohách CED, vrátane všetkých potrebných kontaktných 

adries 

 informácie o postavení kultúry a audiovízie v rámci Európskeho spoločenstva 

 kompletný prehľad o podprogramoch MEDIA a Kultúra – ich ciele, kritériá a  

kategórie, všetky oficiálne dokumenty (výzvy, formuláre atď), novinky, informácie 

o seminároch a workshopoch, linky na databázy pre vyhľadávanie partnerov, všetky 

potrebné formuláre, manuály a odpovede na často kladené otázky 

 adresáre CED vo všetkých krajinách Európy 

 linky na iné – národné aj medzinárodné - grantové zdroje a fondy 

 informácie o úspešných slovenských projektoch podľa jednotlivých výziev a rokov 

 informácie o iných výzvach DG EAC 

 aktuality z európskeho kultúrneho a audiovizuálneho sektora 

 informácie a linky na zdroje informácií o štrukturálnych fondoch a možnosti ich 

využitia pre kultúrne projekty 

Počet návštev na www.cedslovakia.eu za rok 2014 bol 23 597, celkový počet aktualizácií 

stránky bol 283.  

Kancelária CED Slovakia administruje aj dve stránky na sociálnej sieti Facebook 

http://www.facebook.com/pages/Cultural-Contact-Point-Slovakia/ (podprogram Kultúra) 

a www.facebook.com/CEDMEDIASlovensko (podprogram MEDIA).  

Obidve stránky sú interaktívne a slúžia najmä ako podporné propagačné médium, ktoré 

upozorňuje na dôležité akcie a termíny podprogramov, ale tiež neformálnou cestou informujú 

o úspešných projektoch so slovenskou účasťou či o novinkách zo života organizácie. K 

decembru 2014 mali stránky 513 aktívnych užívateľov (Kultúra) a 276 akívnych užívateľov 

(MEDIA)  a dosah na ďalšie presieťované domáce  organizácie  a inštitúcie. 

Účet na sieti twitter, zriadený v januári 2014, informuje o podujatiach a výzvach, 191 

sledujúcich. 

Účet na sieti Youtube, za účelom zdieľania propagačných videí a zostrihov z podujatí, 

tlačových konferencií a pod. V roku 2014 bolo pridaných 13 videí.  

Účet na sieti linkedIN za účelom propagácie vzdelávacích podujatí, seminárov a pod. 

B. Propagačné materiály 

Vzhľadom na redizajn programu Kultúra a MEDIA sme sa zamerali hlavne na tvorbu 

http://www.cedslovakia.eu/
http://www.cedslovakia.eu/
http://www.facebook.com/pages/Cultural-Contact-Point-Slovakia/
http://www.facebook.com/CEDMEDIASlovensko
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materiálov o nových výzvach. Vydali sme informačné letáky: MEDIA Newsletter (február),  

leták „Podprogram Kultúra, Ako pripraviť projekt“ a „Literárny preklad“. Tlačili sa plagáty 

na konferenciu pre kultúrnu verejnosť „Od inšpirácie k manipulácii“ a propagačné pohľadnice 

v rámci osláv Dňa Európy. 

Výroba nových propagačných USB kľúčov s logom Kreatívna Európa, s možnosťou 

distribúcie textov výziev, sprievodcov programom a ďalších dokumentov pre vybraných 

záujemcov 

Kancelária CED Slovensko distribuovala informácie o programe Kreatívna Európa taktiež e-

mailovou poštou vo forme krátkych správ na základe databáz, zahŕňajúcich široké spektrum 

potenciálnych záujemcov – inštitúcií a  fyzických osôb, k júnu 2014 obsahuje databáza pre 

podprogram Kultúra spolu 716 aktívnych kontaktov a 280 aktívnych kontaktov  pre 

podprogram MEDIA . Pravidelne bol vydávaný newsletter Kultúra (v roku 2014 bolo 

vydaných 17 čísel) - elektronický leták, ktorý informoval o  aktuálnom vývoji podprogramu 

Kultúra a ďalšom dianí v európskom kultúrnom sektore. Priemerná čítanosť elektronického 

newslettra sa pohybuje okolo 30%.  Elektronický newsletter MEDIA mal v roku 2014 celkom 

34 čísiel, priemerná čítanosť bola 28 %. 

Ďalšia špecificky cielená propagácia programu  Kreatívna Európa / Kultúra: v decembri po 

zverejnení podkladov k novému programu sme zadali spolu s českou kanceláriou KKB tvorbu 

informačného a imidžového video spotu, ktorý bude aktuálny na ďalšie programové obdobie 

2014 – 2020. Začiatkom roka 2014 prebehla spoločná online kampaň. Video spoty sa tiež 

priebežne využívajú na informačných seminároch a ďalších podujatiach. Tiež v informačnej 

kampani ZEK v bratislavskej MHD k 10.výročiu vstupu SR do EÚ . 

Kancelária CED Slovensko pokračuje aj vo vydávaní Správy o stave slovenskej audiovízie (v 

roku 2013), slovenskej a anglickej verzie, vyšla začiatkom mája. Jej autorom je Miroslav 

Ulman, redaktormi Vladimír Štric a Rastislav Steranka.  

Mediálne výstupy 

Pravidelne spolupracujeme so Zastúpením Európskej Komisie, ktoré má silné mediálne 

partnerstvá so slovenskými médiami ohľadom európskych tém.  

Články vydané na základe tlačovej konferencie na ZEK 2.4.2014: 

http://mestokosice.sk/kulturu-podpori-novy-europsky-program-kreativna-europa/ 

http://www.filmpress.sk/press-servis/2819--kreativna-europa-2014-2020 

http://www.cas.sk/clanok/272476/novy-program-kreativna-europa-kultura-je-beh-na-dlhu-

trat.html 

http://www.storin.sk/storin.nsf/$All/0021955928CEC5F4C1257C750042DEC1?OpenDocum

ent 

http://www.hlavnespravy.sk/kultura-europska-unia-da-na-podporu-umelcov-146-miliardy-

eur/213846 

 Reportáž z diskusie s Tomášom Sedláčkom pri príležitosti osláv 10. výročia vstupu do EÚ 

http://mestokosice.sk/kulturu-podpori-novy-europsky-program-kreativna-europa/
http://www.filmpress.sk/press-servis/2819--kreativna-europa-2014-2020
http://www.cas.sk/clanok/272476/novy-program-kreativna-europa-kultura-je-beh-na-dlhu-trat.html
http://www.cas.sk/clanok/272476/novy-program-kreativna-europa-kultura-je-beh-na-dlhu-trat.html
http://www.storin.sk/storin.nsf/$All/0021955928CEC5F4C1257C750042DEC1?OpenDocument
http://www.storin.sk/storin.nsf/$All/0021955928CEC5F4C1257C750042DEC1?OpenDocument
http://www.hlavnespravy.sk/kultura-europska-unia-da-na-podporu-umelcov-146-miliardy-eur/213846
http://www.hlavnespravy.sk/kultura-europska-unia-da-na-podporu-umelcov-146-miliardy-eur/213846
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http://www.aktuality.sk/clanok/252426/je-eu-zbytocnost-ci-plna-chladnicka/ 

Informačný článok o podprograme Kultúra: 

http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/eu-na-pulze-doby-podpora-kreativneho-priemyslu-v-case-

digitalnych-technologii.html?page_id=2580 

TV vstupy: 

TA3 6.3.2014 

http://www.ta3.com/clanok/1036209/ek-rozdeli-na-kulturu-granty-za-1-5-miliardy.html 

Hlavné správy RTVS, 3 minútový vstup o spustení nového programu, 10.2.2014. 

14. 5. 2014 sa uskutočnila pravidelná tlačová konferencia k vydaní Správy o stave slovenskej 

audiovízie.  Výstupy:  

http://www.masmedialne.info/sprava-o-stave-slovenskej-audiovizie-v-roku-2013/ 

http://www.birdz.sk/mixer/aky-bol-minuly-rok-pre-slovensku-kinematografiu-/19363-

clanok.html 

http://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/319264-divakov-to-zase-taha-do-kin/ 

 

Krátkodobé činnosti 

Poskytovanie informácií o novom programe Kreatívna Európa (2014-2020) potenciálnym 

žiadateľom. 

Priame poskytovanie informácií sa realizuje prostredníctvom jednorazových informačných 

podujatí a  na dennej báze prostredníctvom priamych telefonických, e-mailových a osobných 

konzultácií. 

Informačné semináre,  prezentácie a konferencie 

CED Slovensko zorganizovala sériu informačných seminárov, súvisiacich s  aktuálnymi 

termínmi na predkladanie žiadostí o grant v roku 2014. Informačné semináre boli venované 

jednotlivým oblastiam podpory v rámci programu, podmienkam a kritériám projektov, 

spôsobu získavania partnerov pre projekty, ďalším zdrojom spolufinancovania projektov. Ich 

súčasťou boli aj prezentácie úspešných podporených projektov so slovenskou účasťou. 

Semináre a stretnutia k podprogramu Kultúra sa uskutočnili v  nasledovných mestách a  

termínoch: 

16.1.2014– Seminár k podprogramu Kultúra, marcové výzvy, A4, Karpatská 2, Bratislava 

7.4. 2014 – Stretnutie s predstaviteľmi samosprávy a lokálnych inštitúcií, predstavenie 

podprogramu Kultúra, Nitra 

8.4.2014 Prednáška Zuzany Duchovej pre študentov Divadelnej fakulty VŠMU 

o podprograme Kultúra 

1.5. 2014 Infostánok k oslavám 10 výročia vstupu do EÚ, Hlavné nám., Bratislava 

http://www.aktuality.sk/clanok/252426/je-eu-zbytocnost-ci-plna-chladnicka/
http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/eu-na-pulze-doby-podpora-kreativneho-priemyslu-v-case-digitalnych-technologii.html?page_id=2580
http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/eu-na-pulze-doby-podpora-kreativneho-priemyslu-v-case-digitalnych-technologii.html?page_id=2580
http://www.ta3.com/clanok/1036209/ek-rozdeli-na-kulturu-granty-za-1-5-miliardy.html
http://www.masmedialne.info/sprava-o-stave-slovenskej-audiovizie-v-roku-2013/
http://www.birdz.sk/mixer/aky-bol-minuly-rok-pre-slovensku-kinematografiu-/19363-clanok.html
http://www.birdz.sk/mixer/aky-bol-minuly-rok-pre-slovensku-kinematografiu-/19363-clanok.html
http://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/319264-divakov-to-zase-taha-do-kin/
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21.5. 2014 Informačný seminár ku komunitárnym programom EÚ, Košice  

22.-23.5.2014 - Seminár Fundraising v kultúre pre začiatočníkov, Košice  

31.5.2014 – Literárny preklad, prezentácia v rámci festivalu Brak, Bratislava  

3.6.2014 - Seminár k podprogramu Kultúra, októbrové výzvy, A4, Karpatská 2, Bratislava 

10.6.2014 Kreatívna Európa, Kultúra, spoločný Česko- slovenský seminár, Olomouc (spolu 

s CED CZ, predstavenie projektov organizácií Truc Sphérique, SK a Cooltour, CZ) 

10. -12.7.2014 Infostánok na festivale Pohoda, Trenčín 

16.8.2014 – Artkvíz, Grape, Piešťany 

28.8.2014 - Seminár k podprogramu Kultúra, (spolu s programom Európa pre občanov), 

Stanica, Žilina 

4.10.2014 – Artkvíz, BLAF, Bratislava 

25.11.2014 - Seminár k podprogramu Kultúra, (spolu s programom Európa pre občanov), 

SNG, Bratislava 

Informačné stretnutia k novým podmienkam podpory v rámci podprogramu MEDIA : 

9.1.2014 – Distribúcia (selektívna a automatická schéma), celkom 13 účastníkov, zástupcov 

distribučných spoločností, Bratislava 

20.1.2014 – Filmové festivaly (7 účastníkov, zástupcov organizátorov slovenských 

festivalov), Bratislava 

6.2.2014 – Podpora pre producentov (podpora vývoja jednotlivých projektov a balíkov 

projektov, podpora TV vysielania, 23 účastníkov z radov slovenských producentov), 

Bratislava 

19.6. 2014 -  Možnosti podpory pre producentov animovaných filmov (na festivale Fest Anča 

v Žiline) 

CED Slovensko organizuje v  priebehu roka aj konferencie, ktoré sú spojené s  propagáciou 

medzinárodnej kultúrnej spolupráce, prezentáciou úspešných projektov, spolupracuje s inými 

subjektmi pri príprave podobných podujatí, využívajúc synergie publika a záujmov. 

Zúčastňuje sa na rôznorodých domácich a  zahraničných konferenciách a stretnutiach. Ako 

spoluorganizátor CED ďalej participoval na týchto akciách: 

20.3. 2014, Možnosti spolupráce s informačnými a poradenskými sieťami EÚ na Slovensku”, 

Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava 

Prezentácia aktivít Zastúpenia EK na Slovensku, Prezentácia jednotlivých sietí EÚ 

25.4.2014 Nový príbeh pre Európu, Galéria Nedbalka, Bratislava 

 

Diskusia a stretnutie osobností kultúrneho života pri príležitosti osláv 10 rokov vstupu do EÚ, 

zvláštny hosť, Tomáš Sedláček 
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13.6.2014 Od inšpirácie k manipulácii, konferencia o práci s publikom, Múzeum dopravy, 

Hlavná stanica, A4, Bratislava  

 

Konferencia o práci s publikom (rečníci: Rastislav Steranka, Bohdan Smieška, Roman Týc, 

Peter Gonda, Zuzana Psotková) + sprievodný program (Matej Benčík, Zsolt Lehel, Jurgen 

Rendl, Jakub Pešek) 

spolurganizátori: Zastúpenie Európskej komisie v SR, České centrum, Košice 2013, N.O., 

Local Act, A4 asociácia združení pre súčasnú kultúru 

 

14.10., 22.10., 28.10.2014 Mesto ako politikum, A4, Bratislava  

Séria diskusií o správe vecí verejných so zámerom bližšie predstaviť niektoré významné 

myšlienkové koncepty, ktoré sa zaoberajú definovaním a interpretovaním pojmu mestského 

verejného priestoru. Pri transformácii a premenách miest sa do popredia dostáva vyjednávanie 

o významoch priestoru, ktoré je sprevádzané permanentným konfliktom. Pozrieme sa na 

základné východiská sociologických, politicko-ekonomických, či urbanisticko-plánovacích 

prístupov, ktoré stoja za aktuálnymi diskurzmi reflektujúcimi problémy a konflikty 

odohrávajúce sa v súčasnom meste, Bratislavu nevynímajúc.  

S Bohdanom Smieškom (Local Act, PDCS) diskutovali odborníci zo Slovenska a Českej 

republiky naprieč disciplínami sociológie, architektúry a filozofie - Slavomíra Ferenčuhová, 

Martin Jančok, Martin Škabraha, Darina Kárová, David Kašpar, Michal Hladký a kandidáti na 

funkciu primátora mesta Bratislava 

 

29.10., 28.11., 17.12.2014 Kulturisti pre silnejšiu kultúru, A4, Bratislava  

O užitočné tipy z praxe sa delíme so všetkými kulturistami, ktorí sa chcú ďalej rozvíjať. Séria 

vzdelávacích workshopov pre mladých kultúrnych manažérov. 

Témy: Kultúra + biznis, Sám vojak v poli – freelance časový manažment, Tajné zbrane 

vyjednávania  

V spolupráci so združením Mladý pes. 

 

účasť na vzdelávacích podujatiach: 

10.3. Bratislava, Workshop Ako dosiahnuť úspech v tzv. Corporate Fundraisingu, lektor 

Richard Aft (USA) 

V termíne 6.5. – 18.6. 2014 sa uskutočnil Minifestival európskeho filmu 7x7, jeho hlavný 

organizátor bol Úrad vlády Slovenskej republiky, spoluorganizátormi Zastúpenie Európskej 

komisie v Slovenskej republike, kancelária Creative Europe Desk Slovensko a spoločnosť 

Continental. 7 európskych filmov, podporených v rámci programu MEDIA, sa premietlo v 7 

slovenských mestách (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Poprad, Prešov a Košice. 

V tomto roku sme zaznamenali výrazný nárast návštevnosti, celkový počet divákov dosiahol 

4053 (oproti roku 2013 nárast o 12 %).  

V dňoch 9. a 10. septembra sa v Piešťanoch už po piatykrát uskutočnil seminár a workshop 

Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe, v spolupráci MFF Cinematik 

Piešťany, European Documentary Network a Creative Europe Desk Slovensko. Seminár je 

venovaný začínajúcim producentom a tvorcom dokumentárnych filmov, renomovaní 

medzinárodní experti poskytujú vybraným projektom aj možnosť konzultácií.  
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23. septembra sa uskutočnil seminár Finančný a právny rámec prevádzky kina + 

postprodukcia, vedúci kancelárie na ňom prezentoval možnosti podpory pre organizátorov 

podujatí a prevádzkovateľov kín. 

Kancelária bola spoluorganizátorom tréningového podujatia Emerging Producers, ktoré sa 

uskutočnilo v dňoch 22.-26. októbra v rámci MFF dokumentárního filmu v Jihlave.  

Spoluorganizovali sme tiež seminár a workshop Právo duševného vlastníctva v audiovízii I. 

a II. , ktoré sa uskutočnili v termíne 10. novembra a 10. decembra v Bratislave, hlavným 

organizátorom bola spoločnosť Ingenium Slovakia.  

 

A. Priame konzultácie (osobné, telefonické, e-mailom) 

Kancelária CED Slovensko poskytovala konzultácie na dennej báze rôznym subjektom a  

kultúrnym operátorom, najmä však tým, ktorí uvažovali o  podaní projektu alebo mali záujem 

stať sa spoluorganizátormi ponúkaných projektov. 

Osobné konzultácie sa týkali najmä cieľov a  zameraní jednotlivých projektov, časového 

plánu projektov, rozpočtov projektu, odpočítateľnosti výdavkov a  spolupráce so 

zahraničnými partnermi. Kancelária poskytla cca 5-7  takýchto konzultácií týždenne.  

Kancelária poskytovala tiež telefonické konzultácie. Išlo buď o  základné informácie (typy 

podporovaných projektov, výška podpory, finančné otázky) alebo  konkrétne informácie z  

oblasti vyhľadávania partnerov, rozpočtu projektov, či vyplňovania žiadostí. 

Rovnako prostredníctvom e-mailových konzultácií poskytovali pracovníci všeobecné 

informácie o  programe, alebo riešili konkrétne otázky jednotlivých záujemcov o  podporu.  

Zároveň kancelária CED Slovensko poskytovala denne informácie širokému spektru 

zahraničných kultúrnych operátorov, najmä čo sa týka kontaktov na  partnerské organizácie 

na Slovensku a  iné relevantné informácie.  

Spolupráca s  partnerskými kanceláriami a  inými inštitúciami v  zahraničí, účasť na 

stretnutiach, seminároch a  konferenciách 

Kancelária CED Slovensko využíva interný mailingový systém na dennú komunikáciu s  

ostatnými kanceláriami v  Európe a  na šírenie správ o  vyhľadávaní partnerov na projekty. 

Systém sa výborne osvedčil a  umožňuje okamžitú výmenu skúseností a  názorov pri 

poskytovaní konzultácií. 

CED Slovensko udržiavala intenzívny kontakt a vymieňala si informácie s  viacerými 

medzinárodnými organizáciami, aktívnymi na európskej úrovni (EFAH, IETM, ECF ai.), čo 

poskytovalo prehľad o  dianí v  európskom kultúrnom prostredí a  zároveň prezentovalo 

informácie o  Slovensku na medzinárodnej úrovni.  

Významnou súčasťou pracovnej náplne zamestnancov CED je účasť na medzinárodných 

podujatiach a  konferenciách, ktoré im poskytujú kontakty a  informácie o  dianí v  európskom 

kultúrnom sektore a  o  jednotlivých kultúrnych subjektoch v  zahraničí. Väčšinu 

zahraničných podujatí tvorili špeciálne školenia k  programu Kreatívna Európa organizované 

EK a  EACEA. Tieto sú nevyhnutným zdrojom informácií pri účinnom poskytovaní 

konzultácií potenciálnym záujemcom o  program, najmä pri vyhľadávaní partnerov. 
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Účasť na medzinárodných stretnutiach, konferenciách a festivaloch:  

27.1. Tlačová konferencia k programu Kreatívna Európa, za účasti Karla Bartáka z EC, Praha, 

ČR 

27.-31.1. MFF Rotterdam 

8.- 13. 2. Berlinale a European Film Market 

14.3. Konferencia Za jeden provaz, o práci s publikom, Brno, ČR  

23.3.-26.3. Prehliadka EHMK2014, Umea, Švédsko 

4.4.- 6.4. Konferencia Trans Europe Halles, Amsterdam, Holandsko  

5.5.- 6.5. Europa Nostra konferencia a udeľovanie cien, Viedeň, Rakúsko 

15. – 21. 5. Cannes a Marché du film 

17.6. Europrojekty, seminár, Stred Zájmu, Praha, ČR 

19.-20.6. Konferencia reSITE, Praha, ČR 

23.6.-26.6. Stretnutie siete CED v rámci predsedníctva EÚ, Marathón, Grécko 

22.-25.7. Účasť na Biennále Architektúry 2014 a sprievodných podujatiach, Benátky, 

Taliansko 

4.-7.9. Festival Ars Electronica, Linz, Rakúsko 

25.-27.9. Konferencia I the Consumer, Riga EHMK 2014, Riga, Lotyšsko 

9.-12.10. Stretnutie siete Culture Action Europe, Newcastle upon Tyne, Veľká Británia 

14.10. Seminár Európa podporuje kultúru, Viedeň, Rakúsko 

20.-23.10. Stretnutie CED, Brusel, Belgicko 

17.-21.10 International Rome Film Festival, The Business Street 

5.11. Seminár k projektom cezhraničnej spolupráce SK-AT, Hainburg, Rakúsko 

24.-28.. 11. Medzinárodný festival dokumentárneho filmu IDFA Amsterdam, Forum 

24.-28.11. Tallin Black Nights, Baltic Event a Black Market 

18.-20.11. Konferencia Marketing kultúry, Varšava, Poľsko 

3.-5.12. Konferencia Kultura 360, mapovanie kreatívnych priemyslov, Praha, ČR 
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Podporené projekty 

Európska komisia a výkonná agentúra EACEA, ktorá administruje proces výberu 

projektov, zverejňuje iba :  

- údaje o podporených spoločnostiach 

- štatistiku celkového počtu projektov a podiel úspešných projektov jednotlivých 

krajín 

- údaje o celkovej žiadanej sume a pridelenej sume projektom z jednotlivých 

krajín 

Európska komisia a EACEA zásadne nezverejňuje žiadne údaje (názov žiadateľa, názov 

projektu), týkajúce sa neúspešných žiadateľov, a to rovnako tých žiadostí, ktoré boli 

neúspešné z dôvodu nízkeho počtu pridelených bodov, alebo tých, ktoré boli neprípustné. 

Rovnako nezverejňuje žiadne dôvody, alebo hodnotenia, na základe ktorých boli 

jednotlivé žiadosti úspešné alebo neúspešné. 

 

Údaje o projektoch podporených z podprogramu Kultúra za rok 2014 so slovenskou 

účasťou k výzvam v roku 2014 

V prípade podprogramu Kultúra má kancelária CED k dispozícii iba celkové sumy na 

projekty, na ktorých sa ako jeden z partnerov podieľa aj slovenská spoločnosť, nemáme 

žiadne informácie, aký podiel finančných prostriedkov z celkovej sumy budú mať k dispozícii 

a navyše v mnohých prípadoch sa projekty ani nezačali realizovať.  

Ako spoluorganizátori projektov budú na európskych projektoch pracovať slovenské 

inštitúcie Národné osvetové centrum, OZ Punkt, Literárne informačné centrum, Hudobné 

centrum, združenie DIG a Červený nos CLOWNDOCTORS. Podľa najnovších štatistík bola 

v kategórii projekty menšieho rozsahu úspešnosť 10,98%. Väčšie projekty získalo 28,38% 

podaných žiadostí. Vybrané projekty sa venujú širokému záberu tém a žánrov umení, vo 

veľkej miere s presahom ku kreatívnym priemyslom.  

 

Oproti minulému programovému obdobiu došlo k menším zmenám, podporované boli hlavne 

projekty väčšieho rozsahu s väčším rozpočtom a viac partnermi. Táto skutočnosť sa dotkla aj 

slovenských organizácií, pre ktoré je najväčšou výzvou pri účasti na programe Kreatívna 

Európa zabezpečiť spolufinancovanie, ktoré je podľa jednotlivých výziev vo výške 40 – 50 %. 

Účasť na programe do veľkej miery závisí od veľkosti organizácie a príslušnej infraštruktúry. 

Slovenské organizácie sa do projektov zapájajú v porovnateľnej miere ako susedné krajiny, či 

krajiny s podobným počtom obyvateľov. V ČR bol podporený jeden projekt s národným 

koordinátorom, podobne v Maďarsku, či Portugalsku. Výzvy Európske siete a Európske 

platformy sa týkajú úzkeho segmentu veľkých nadnárodných spoločností, kde zatiaľ 

slovenské inštitúcie nemajú svoje zastúpenie. Do výzvy Literárny preklad sa slovenské 

vydavateľstvá zapojili podobne ako v minulých rokoch, percento úspešnosti však v poslednej 

výzve mierne kleslo. 
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Projekty európskej spolupráce: Projekty menšieho rozsahu 

Podaných projektov celkom: 337, podporených 37 

Slovensko 4/0 

Projekty európskej spolupráce: Projekty väčšieho rozsahu 

Podaných projektov celkom : 74, podporených 21 

Slovensko 0/0 

Literárny preklad 

Podaných projektov celkom : 238, podporených 63 

Slovensko 2/0 

Európske siete 

Podaných projektov celkom :  58, podporených 22 

Slovensko 0/0 

Európske platformy   

Podaných projektov celkom : 24, podporených 5 

Slovensko 0/0 

 

Údaje o projektoch podporených z podprogramu MEDIA za rok 2014  

Slovenské subjekty v audiovízii získali v roku 2014 z podprogramu MEDIA   podporu v 

celkovej  výške 617 074.- EUR, v rámci siete Europa Cinemas získalo 19 slovenských kín 

podporu vo výške 91 701.- EUR, spolu teda podpora predstavuje 708 775.- EUR. Najvyššie 

percento podpory smerovalo do distribúcie: 106 300 .- EUR (v roku 2013  50 000.- EUR) 

bola celková podpora výberovej podpory kinodistribúcie, 210 520 .- EUR (v roku 2013  

140 193.- EUR) celková výška automatickej podpory kinodistribúcie, ďalej 25 000.- EUR (v 

roku 2013 45 000.- EUR) podpora pre festivaly a 145 000.- EUR (v roku 2013 70 000.- EUR) 

podpora vývoja jednotlivých projektov. Percentuálna podpora pre distribúciu logicky vyplýva 

z priorít podprogramu MEDIA, v ktorom najväčšia suma finančných prostriedkov smeruje do 

distribúcie. Ak vezmeme do úvahy schémy, v rámci ktorých žiadali slovenské spoločnosti o 

podporu, tak percentuálny podiel podpory slovenských subjektov bol nasledovný: rozpočet 

schémy podpory vývoja jednotlivých projektov bol 7,586 mil EUR, pričom podiel podpory 

pre slovenské subjekty predstavoval 1,91 %;  rozpočet výberovej podpory kinodistribúcie bol 

11,035 mil EUR a podiel podpory pre slovenské subjekty 0,96 %, rozpočet automatickej 

podpory bol 21,595 mil EUR a podiel 0,97 % a rozpočet podpory festivalov bol 3,7 mil EUR 

a podiel 0,67 %. Tieto percentuálne podiely prevyšujú celkový podiel slovenského 

audiovizuálneho priemyslu na európskom (podiel reálne predstavuje 0,18 %).  

Konzultačné služby kancelárie MEDIA Desk Slovensko využili takmer všetky podporené 

subjekty, ale iba časť neúspešných žiadateľov (napríklad z piatich projektov, žiadajúcich 
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podporu vývoja videohier, konzultoval iba jeden). Je teda možné konštatovať, že šance 

slovenských spoločností uspieť v podprograme MEDIA stúpajú, ak sa subjekt, žiadajúci 

podporu, obráti na kanceláriu Creative Europe Desk. 

Vzhľadom na to, že kancelária nemá k dispozícii relevantné údaje (v prípade neúspešných 

spoločností takmer žiadne), môžeme konštatovať iba všeobecne, že úspešnými sú spoločnosti, 

ktoré venuju dostatočný čas, pozornosť a energiu všetkým požiadavkám, ktoré má 

podprogram MEDIA na predkladané projekty a na príslušné náležitosti formulárov. Neúspech 

pri posudzovaní žiadostí vyplýva najčastejšie z toho, že spoločnosti predkladajú svoje žiadosti 

v časovom strese, na poslednú chvíľu, pričom považujú podporu z podprogramu MEDIA za 

doplnkové financovanie. V niektorých prípadoch (hlavne v schéme podpory vývoja projektov 

a pokiaľ sme mali možnosť do nich nahliadnuť) je príčinou pomerne nízka umelecká kvalita 

projektov. Schopnosť spoločností nájsť si medzinárodných partnerov je rovnako dôležitá ako 

konzistentnosť rozpočtu, originalita projektu a jeho detailné prepracovanie. 

Čo sa týka porovnania úspešnosti slovenských žiadateľov so subjektami z nových členských 

štátov EÚ, nie je relevantné porovnanie s krajinami V4, pretože kapacita audiovizuálneho 

priemyslu ostatných krajín je niekoľkonásobne vyššia, najmenej 4x v prípade Českej 

republiky, 3x v prípade Maďarska a  8x v prípade Poľska. V prílohe je porovnanie vybraných 

ukazovateľov niektorých členských štátov EÚ, z neho vyplýva, že relevatntné je porovnanie 

Slovenska, Bulharska a Litvy.  

Vypracoval: Vladimír  Štric, vedúci kancelárie Creative Europe Desk Slovensko  

 

Bratislava, 7. januára 2015   

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY: 

Príloha č. 1_Podprogram MEDIA Podpora SVK subjektov 2014 

Príloha č. 2_Podprogram KULTÚRA Podpora SVK subjektov 2014 

Príloha č. 3_Podprogram MEDIA Zoznam výziev 2014 

Príloha č. 4_Podprogram KULTÚRA Zoznam výziev 2014 

Príloha č. 5_Podprogram MEDIA Prehľad podporených a nepodporených SVK projektov 

2014 

Príloha č. 6_Podprogram KULTÚRA Prehľad podporených a nepodporených SVK projektov 

2014 

Príloha č. 7_ Podprogram MEDIA Porovnanie audiovizuálnej kapacity a úspešnosti nových 

členských krajín EÚ 


