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NÁVRHNAUZNESENIE 

Uznesenieč.__/2021 

Mestskézastupiteľstvov Žiline 

I.
schvaľuje 

1. Stratégiu rozvoja kultúry, kreatívnehopriemysluakultúrnehocestovnéhoruchuvmeste
Žilina(2021–2035)-KreatívnaŽilina2035. 



DÔVODOVÁSPRÁVA
PredloženýnávrhkultúrnejstratégiemestaŽilina-KreatívnaŽilina2035(2021-2035)bolspracovaný
vkontexteprípravkandidatúrymestaŽilinanatitulEurópskehlavnémestokultúry2026avoväzbe
na prípravu strategických a programových dokumentov prenovéprogramovéobdobie2021-2027.
Spracovateľom návrhu stratégie je prípravný tím kandidatúry mesta Žilina na titul Európskeho
hlavnéhomestakultúry-ŽilinaBeskydy2026vúzkejspoluprácisOdboromškolstva,kultúry,športu,
cestovného ruchu a miestneho rozvoja a v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v meste Žiline.
AnalytickúčasťodbornezastrešilivýskumnípracovnícizoŽilinskejUniverzityanezávislíodborníci
najednotlivéoblasti,ktorípomohlinastaviťajstrategickérámce.Návrhbolkonzultovanýadoplnený
o pripomienky dotknutých odbornýchútvarovmestaakonapríkladÚtvarhlavnéhoarchitekta,alebo
OdborsprávyverejnéhopriestranstvaaživotnéhoprostrediamestaŽilina. 

Predložený návrh je výsledkom širokého participatívneho procesu a do tvorby podkladov bola
zapojená široká odborná verejnosťzoštátneho,verejnéhoimimovládnehosektora.KreatívnaŽilina
2035 - predstavuje víziu udržateľného rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho
cestovného ruchu mesta Žilina do roku 2035. Širšia verejnosť mala možnosť zapojiť sa do
prípravnéhoprocesupomocouonlinedotazníka,platformyMestskézásahy,komunitnýmmapovaním
vmestskýchčastiachalebocezvýskumverejnejmienky. 

Stanoviskákomisiímestskéhozastupiteľstva: 
Komisiakultúry,cestovnéhoruchuamiestnehorozvojaodporúčaMestskémuzastupiteľstvuv Žiline
najehonajbližšomzasadnutís chváliťS
 tratégiurozvojakultúry,kreatívnehopriemysluakultúrneho
cestovnéhoruchuvmesteŽilina(2021–2035)-KreatívnaŽilina2035. 

KomisiaúzemnéhoplánovaniaavýstavbyodporúčaMestskémuzastupiteľstvuv Žilinenajeho
najbližšomzasadnutís chváliťS
 tratégiurozvojakultúry,kreatívnehopriemysluakultúrneho
cestovnéhoruchuvmesteŽilina(2021–2035)-KreatívnaŽilina2035. 
MateriáljevsúladesoŠtatútommestaŽilinaaprávnymipredpismiSlovenskejrepubliky. 
Materiálvtejtofázenemádopadnarozpočetmesta.Finančnékrytieakčnéhoplánubudezávisieťod
rozhodnutiamestskéhozastupiteľstvavbudúcnosti. 
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1) ÚVOD: 


KultúrnaakreatívnastratégiamestaŽ
 ilina-KreatívnaŽilina2035jestrategickýdokumentdefinujúcikoncepciu
rozvojakultúryakreatívnehopriemysluvmesteŽilinavobdobí2021-2035. 


1.1Čoodstratégieajejtvorbyočakávame–kčomubudeslúžiťač oprinesie? 
- Strategickýrozvoj- stanoveniepriorítrozvojavoblastikultúry,kultúrnehoakreatívnehopriemyslu,
ktorédosiaľmestuchýbali. 
- Budovaniekapacítaakceleráciu p
 rocesuprofesionalizáciekultúrnehosektora. 
- Komplexnýrozvojpublika,p
 rehĺbeniekultúrnychzážitkovazačleňovanieohrozenýchalebo
znevýhodnenýchskupíndokultúrnehoakomunitnéhož ivota. 
- Strategickyzameranéstimulyaimpulzyprerozvojkultúrnehoakreatívnehopriemysluv rátane
využitiainovačnéhopotenciálutohtosektorajehoprepájanímsosektormivedy,výskumu,ITa
automobilovéhopriemyslu,čoprispejekukomplexnémuekonomickémurozvojumesta. 
- Zvýšenieefektivityinštitucionálnejorganizáciekultúrnehož ivota-napríkladzaloženienového
subjektuvpodobemestskéhokultúrnehocentraskvalitníorganizáciukultúrnehoživota,prinesie
profesionálnutechnicko-produkčnúpodporuprevšetkýchkultúrnychoperátorovvmeste,zabezpečí
lepšiudistribúciukultúrnejponukyazvýšimierukultúrnejparticipácieobyvateľov. 
- Stratégiaprinesieprípravukomplexnýchpodkladovzoblastikultúry,kultúrnehoakreatívneho
priemyslupreďalšiestrategicképrogramovédokumenty,k torédosiaľnebolispracovanéna
potrebnejúrovniasúdôležitýmajpreč erpaniezdrojovEÚaktuálnomprogramovacomobdobí.Jedná
saomestskýPlánhospodárskehoasociálnehorozvojaakrajskúIntegrovanúúzemnústratégiu. 
- Zakotveniezákladnýchpriorítastabilizáciuprocesovvo
 blastikultúrykreatívnehopriemyslua
kultúrnehocestovnéhoruchunapriečmeniacimsapolitickýmvedením. 
- Zvýšenieefektivityfinancovaniakultúryzrozpočtumesta-optimalizáciaprocesova
reštrukturalizáciamodelupodpory,zvýšenieobjemuajrozsahupodporovanýchč inností,definovanie
kľúčovýchzainteresovanýchaktérovaichrole. 
- UdržateľnosťinvestíciídoprojektuEurópskehlavnémestokultúry(EHMK)Ž
 ilinaBeskydy2026/ 
PredloženástratégiasaprirodzeneprepájasaktuálnymprocesomkandidatúrymestanatitulEHMK,
alejejimplementácianiejezávislánaprípadnomúspechutejtoašpirácie. 



2) ŠTRUKTÚRATVORBYDOKUMENTU 


2.1Akoprebiehalprocestvorbystratégie? 

2020-časť1: 
1.Prvotnývýskum 
Pracovnéskupiny/prvotnéSWOTanalýzypodľasektorov(hudba,dizajn,architektúra,výtvarné
umenie,multimédia)acieľovýchskupín(deti,mládež,cestovnýruch,seniori,zťp) 
Onlinedotazníkpreverejnosť(250ľudí) 
Zberexistujúcichdát (existujúcevýročnésprávy,š tatistiky,dátazozbieranépočasprípravySmart
koncepciekultúryŽilinskéhosamosprávnehokraja) 
Tvorbavýskumnýchpredpokladov/6oblastí 

2021-čast2: 
2.Analytickáčasť:kvantitatívnemetódy 
Zberexistujúcichdát-cieľ-zadefinovaťaktuálnycelkovýstav,porovnaniesmestamipodobnej
veľkostivEurópe,prehľadstavukultúrnehoakreatívnehopriemyslu(KKP)vŽ
 iline,početkreatívcov
podľaodborov-využitieexistujúcichš tatistickýchdát- s pracovateľodborš kolstva,kultúry,š portu,
cestovnéhoruchuamiestnehorozvojaaprípravnýtímkandidatúrymestaŽ
 ilinanatitulEHMK-Žilina
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-

Beskydy2026 
VýskumVerejnejMienky- cieľ-pochopiťpotreby,očakávaniaanávštevníckesprávanieobyvateľov,
ichskúsenostisoslužbamivkultúre,aleajichvzťahkmestu,európeakultúrecelkovo,vytvorenietzv.
baselinestudy-podkladuprebudúcehodnotenie-s pracovateľMEDIAN,s.r.o. 


3.Analytickáčasť:kvalitatívnemetódy 
IndividuálnehĺbkovérozhovoryskľúčovýmiaktérmiKKP-cieľ-hlbšieanalyzovaťokruhyavýstupy
prvotnýchswotanalýz,stavKKP-s pracovateľŽ
 ilinskáUniverzitavŽ
 iline 
Komunitnémapovanie- cieľ-hlbšieanalyzovaťstavkultúryvmestských častiach-s pracovateľ
prípravnýtímkandidatúrymestaŽilinanatitulEHMK-Ž
 ilinaBeskydy2026aSoňaHolúbková 
Mapovaniestavucestovnéhoruchu-cieľ-analýzasúčasnéhostavu,zadefinovaniestrategických
priorítasprávnenastaveniestrategickéhoplánudobudúcnosti-s pracovateľIvetaNiňajová 

4.Strategickáanávrhováčasť 
FocusskupinyKKPpodlaprofesie-cieľ-validáciazisteníanastavovaniestratégiískľúčovýmiaktérmi
-spracovateľ-s pracovateľŽ
 ilinskáUniverzitavŽ
 iline 
Workshop-organizačnáštruktúraagrantovýsystém-s pracovateľodborš kolstva,kultúry,š portu,
cestovnéhoruchuamiestnehorozvojaaprípravnýtímkandidatúrymestaŽ
 ilinanatitulEHMK-Žilina
Beskydy2026 
Workshop-definíciapotenciálovastrategickýchoblastí-cieľ-validáciazisteníanastavovanie
stratégiískľúčovýmiaktérmi-s pracovateľprípravnýtímkandidatúrymestaŽ
 ilinanatitulEurópskeho
hlavnéhomestakultúry-Ž
 ilinaBeskydy2026 
Workshop-Formuláciacieľovaopatrení-spracovateľ-s pracovateľprípravnýtímkandidatúrymesta
ŽilinanatitulEHMK-ŽilinaBeskydy2026 

5.Prípravaakčnéhoplánuafinalizáciadokumentu,komunikačnáč asť 
Procesimplementácie,plneniestratégie,nastaveniemonitoringuaevaluácienapĺňaniastratégie(viac
kapitola8.) 



2.2Participáciaverejnostiakultúrnychaktérov 

2020 
Širšiaverejnosť-v rámciprípravnéhoprocesumestaŽilinanatitulEHMKbolizozbieranénázoryš irokej
verejnostinakultúrnuponukuvmestepomocouonlinedotazníka(cca200odpovedí),obyvateliamalimožnosť
vyjadriťsakstavuverejnehopriestranstvapomocouplatformyMestskézásahy 
Kultúrniaktéri- pracovnéskupinyskultúrnymiaktérmi,kdevzniklitematickéSWOTanalýzy,výstupydiskusiíz
Mestskejkonferencie 

2021 
Širšiaverejnosť- výskumverejnejmienky,pokračovaniedotazníkovéhzberu,komunitnémapovaniev
mestskýchč astiach 
Kultúrniaktéri - hĺbkovérozhovory,focusgroups,Mestskákonferencia-september2021,plánovanávýstavao
kultúrnejstratégií:KreatívnaŽilina2035(november2021) 



2.3PODKLADOVÉMATERIÁLYPRETVORBU DOKUMENTU 


- KreatívnastratégiaŽilina2035-prieskumverejnejmienky-Máj2021,MedianSK 
- ZáverečnásprávazmapovaniastavuKKPnaúzemímestaŽilina,ŽilinskáUniverzitavŽ
 iline 
- Navrhovacíastrategickýworkshopsodbornouverejnosťou 
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-

SmartstratégiaanalytickáčasťVÚCanávrhováč asť 
Záverečnáspráva-MysteryshoppingkultúrnyturizmusŽ
 ilina,IvetaNinajová 
Záverečnáspráva-SprávanieapotrebynávštevníkovŽilinskéhokraja,prieskumnapodporu
turizmuarozvojacestovnéhoruchu,december2020,Ž
 ilinskýsamosprávnykrajpripravila
agentúra2muse 
Štatistkyadátam
 esto,kraj,ministerstvokultúry 
ZáverečnásprávaostaveKultúrnychdomov,Z.Hlávková,S,Holúbková 




3) VíziarozvojaKreatívnaŽ
 ilina2035 

Strategickávízia 

Žilinajevroku2035otvorené,inkluzívneaudržateľnémestosoširokoudostupnosťoukultúry,ktoráprispievak
zvyšovaniukvalityž ivotavšetkýchjejobyvateľov.Vmestepôsobípestrá,vitálnaakooperujúcakultúrnascéna,
fungujúcavadekvátnychinfraštruktúrnychpodmienkachazaúčastizanietenéhoaotvorenéhopublika
tvorenéhoobyvateľmianávštevníkmimesta.Jeatraktívnouadresouprekreatívcovnapriečoblasťamisektora
kultúrnehoakreatívnehopriemyslu,ktorítunachádzajúideálnepodmienkynasebarealizáciu.Ichprítomnosť
mestuprinášarozvojovéimpulzyvpodobeinovácií,naktorýchsapodieľajúvdobrefungujúcejspoluprácis 
aktérmizďalšíchsektorov.VďakatomujeŽ
 ilinaznačkourozpoznateľnouvmedzinárodnommerítku.Mesto
radinavštevujúľudiazoSlovenska,prihraničnéhookoliaajzď
 alšíchčastísveta,pretožejecentrom
euroregiónusnezameniteľnýmprírodnýmbohatstvom,ktorésimôžuvychutnávaťvďakadobrefungujúcim
službámajedinečnejkultúrnejponuketvoriacejpridanúhodnotuajpreľ udíbežnekultúrunevyhľadávajúcich.  



3.1Stručnýprehľadoblastírozvoja: 

I.
Kultúrnapolitikamesta/podporakultúryaumeleckejtvorby 
Pestrá,ž iváakooperujúcakultúrnascénavmestefungujúcavadekvátnychinfraštruktúrnychpodmienkachaza
účastizanietenéhoaangažovanéhopublika 

Podporarozvojakultúrnejinfraštruktúryakultúrnychaktérovvmeste- obnovaexistujúcejabudovanienovej
kultúrnejinfraštruktúry,reformadotačnejpolitiky,systematickáfinančnáajnefinančnápodporaaktérov,lepšia
starostlivosťovlastnéinštitúcie,systematickýrozvojpublika. 

II.
Inšpiratívneainovatívnemesto 
Sektorkultúrnehoakreatívnehopriemysluakozdrojinováciíslúžiacichvšestrannémurozvojumesta 

ZlepšovaniepodmienokpreaktérovzprostrediaKKP- podporarozvojapriestorovýchaštrukturálnychkapacít
vpodobezázemiapresektorKKP,vybudovaniemodernejinfraštruktúryprefestivalyaveľképodujatia,
podporaprepájaniaaktérovzKKPsďalšímisektormi,podporasieťovaniaaktérovzKKPvmedzinárodnom
kontexte. 

III.
Identitaakultúrnyturizmus 
Atraktívnadestináciapredomáciajzahraničnýkultúrnyturistickýruchvďakaschopnostitvorivoreflektovaťa
prostredníctvomkultúryrozvíjaťidentitumestaaregiónu  

Podporacestovnéhoruchuspridanouhodnotou- komplexnástarostlivosťonávštevníkamesta,silnáa
jedinečnáidentitamestskýchkultúrnychinštitúciíaichpodujatí,formovaniemedzinárodnéhoprofilumestaa
jehoaktívnapropagáciavzahraničí,tvorivaartikuláciabrandingumesta,prehlbovaniecezhraničnejspolupráce
prost.angažovanostiveuroregióneBeskydy. 
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IV.
Kultúrneainkluzívnemesto 
Otvorené,inkluzívneaudržateľnémestosoš irokoudostupnosťoukultúryakonemateriálnehozdrojakvality
životavšetkýchobyvateľovmesta 

Dostupnosťkultúryvš irokomzmysle-inkluzívnyverejnýpriestor,odstraňovaniefyzickýchbariérpriprístupeku
kultúre,mitigáciasocio-ekonomickýchbariér,decentralizácia,podporakomunít,podporaobčianskejspoločnosti,
inklúzia,udržateľnosť. 




4.) I.Kultúrnapolitikamesta/podporakultúryaumeleckejtvorby -ROZPRACOVANIEOBLASTÍROZVOJA,
CIEĽOVAOPATRENÍ 

Pestrá,ž iváakooperujúcakultúrnascénavmestefungujúcavadekvátnychinfraštruktúrnychpodmienkachaza
účastizanietenéhoaangažovanéhopublika 

Podporarozvojakultúrnejinfraštruktúryakultúrnychaktérovvmeste- obnovaexistujúcejabudovanienovej
kultúrnejinfraštruktúry,reformadotačnejpolitiky,systematickánefinančnápodporaaktérov,lepšia
starostlivosťovlastnéinštitúcie,systematickýrozvojpublika. 


4.1)I.Kultúrnapolitikamesta/podporakultúryaumeleckejtvorby -Východiskovýstav 

MestoŽ
 ilinamánaprieksvojejmalejrozlohed
 ynamickúarôznorodúkultúrnuscénu,zčohoprameníaj
dramaturgickyažánrovopestráponuka.Vmestepôsobíjednaš tátnakultúrnainštitúcia-Štátnykomorný
orchester,päťkultúrnychinštitúciívzriaďovateľskejpôsobnostiŽ
 ilinskéhosamosprávnehokraja-Považská
galériaumenia,Považskémúzeum,Bábkovédivadlo,KrajskékultúrnestrediskoaKrajskáhvezdáreň.Mesto
Žilinajevsúčasnostizriaďovateľomdvochinštitúcií-Mestskéhodivadla(podktorýorganizačnespadáaj
Rosenfeldovpalác,rovnakoakoFSRozsutecaDHFatranka),aMestskejknižnice,ktorávzniklazdôvodu
prevzatiapobočiekkrajskejknižniceodŽ
 SKakomestskápríspevkovákultúrnainštitúcia.  

Poprizriaďovanejkultúrev mestepôsobiaviacerésubjektynezriaďovanejkultúryzktorýchnajväčšiaje
organizáciaTrucsphériquespravujúcakultúrnecentráStanicaaNovásynagóga.Zmenšíchorganizáciísúto
napríkladHájovňa,KCHofmann,Domodborov,Eventhouse,Smerpubamnohoď
 alšíchpriestorovpre
kultúrnevyužitiespravovanýchMVOsalebosúkromnýmisubjektami.Profesionálnaajneprofesionálna
nezriaďovanákultúrnascéna,označovanáajakonezávislákultúra,jefinancovanánajmäzozdrojovFonduna
podporuumenia(FPU),ktorývmesteŽ
 ilinapravidelnepodporujeviacerýchaktérovvrôznychoblastiachž ivej
kultúryaumenia.Aktivitynezriaďovanejkultúrypodporujeprostredníctvomsvojhograntovéhosystémuaj
mestoŽilina.1 Fondnapodporuumeniaudelilpreviacako60úspešnýchžiadatelovrôznetypygrantov(celkovo
95v2020a123v2019).2 

Okremaktivítzriaďovanýchanezriaďovanýchkultúrnychsubjektov,organizujesvojevlastnékultúrne
podujatia,akonapríkladtradičnéKultúrneleto,ajMestoŽ
 ilina.Dosférymestskýchsubjektov,ktorésú
súčasťoukultúrnejinfraštruktúrypatriaajkultúrnedomy(KDŽ
 ilinskáLehota,Trnové,Bytčica,Vranie,
Zástranie).VichprípadejesprávapriestorovzastrešenáorganizáciouŽilbyt,nievšakužobshovánáplňa
činnosť,ktorasavsúčasnostirealizujebezjasnejdramaturgie,č oprispievaknespokojnostitamojších
obyvateľovskultúrnouponukouakotakou,vrátaneabsenciepríležitostíuskutočňovaťvlastnézájmové
voľnočasovéaktivity.  

1

2

grantovýsystémmestaŽilina-https://www.zilina.sk/dotacie/aktualna-vyzva-grantovy-system/  


š tatistikaúspešnýchžiadateľovFondunapodporuumeniaspôsobnosťouvmesteŽ
 ilina-F ondnapodporuumeniaudelilpreviacako60

úspešnýchžiadatelovrôznetypygrantov(celkovo95v2020a123v2019). 
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Vovzťahukrôznorodostisubjektovsrozličnouzriaďovateľskoupôsobnosťoubolakojedenzkľúčových
problémovidentifikovanýchprostr.participačnýchaktivítahĺbkovýchrozhovorovsrôznymikultúrnymiaktérmi
artikulovanýproblémnedostatočnejkomunikácie,spolupráceap
 artnerstvamedziaktérmisrôznou
zriaďovateľskoupôsobnosťuanezávislouscénounavzájom,resp.medzitýmitoaktérmiaMestom.Spomenutý
deficitjerámcovanýajdoterajšouabsenciouponukyspolupodieľaťsanatvorbekomplexnejmestskejkultúrnej
politiky,aletiežobmedzenouskúsenosťouzospolulprácemedziaktérmizprostrediazriaďovaneja
nezriaďovanejkultúry,ktorýchč innosťvychádzazodlišnéhoinštitucionálnehozázemia.Existujúceprípady
spoluprácesúpostavenénaosobnýchvzťahoch,systematickézasieťovanieabsentuje. Vobochprípadochby
aktériprivítaliviacsystematickýchpríležitostíjednaknaovplyvňovaniekultúrnejpolitikyatiežnarozvoja
posilňovaniespolupráceapartnerstva,ktorébypotenciálnemohliprinášaťsynergickéefektyprecelkový
kultúrnyž ivotvmeste.  

Zhľadiskavšeobecnýchinfraštrukturálnychpodmienoknaprevádzkukultúryjecharakteristickýmjavom
investičnýdlhnafyzickejinfraštruktúrekultúrnychinštitúciívsprávemesta,ktorýjezreteľnýnajmävprípade
kultúrnychdomovakultúrnejinfraštruktúrynasídliskách.VprípadeMestskéhodivadlajepotrebnánajmä
obnovatechnickéhovybavenia(výmenasedadielajaviskapreflexibilnejšievyužitiehlavnejsály,revitalizáciaa
vytvoreniezelenejstrechy,výmenazastaraléhosvetelnéhoazvukovéhoparku,ktoréniesúvsúladeso
súčasnýmiš tandardami).Mestskémudivadlubyvytvoreniedivadelnéhoinkubátoraadabingovéhoštúdia
priniesloväčšípriestorprevlastnýsystematickýrozvoj,vrátanerealizácieprogramovzameranýchnarozvoj
publika. 

Rovnakovprípadenezriaďovanejkultúryjestavfyzickejinfraštruktúryčastokrátvnevyhovujúcomstave-
najmäumenšíchčizačínajúcichsubjektovplatí,ž ebudovy,vktorýchpôsobiaanapr.elektroinštaláciavnich
nespĺňajúzákladnénormy.Technickézabezpečenie(svetelnýazvukovýpark,icct)jeajztitulufinančnej
náročnostipraktickynemožnéudržaťvpožadovanejkvalite.Väčšiesubjektynezávislejkultúryčastokrát
bezodplatnezapožičiavajútechnikupremenšiepodujatia(neformálnysystémnazákladepriateľských
vzťahov).Kultúrneoddeleniemesta,aleanimestosamotnénemákdispozíciiprodukčnújednotku,alebo
obdobnékapacity, apretoakákoľvekpodporajezaloženánaosobnejangažovanostizamestnancovodboru
kultúry.Riešenietohtoproblémusaponúkavpodobezaloženiamestskéhokultúrnehocentra,ktorébyza
presnestanovenýchpodmienokplnilofunkciuprodukčnéhonástrojamestavrátaneposkytovania
produkčno-technickejpodporyaktéromzneriaďovanejscény. 

Zpohľadudopytupoc hýbajúcejinfraštruktúrejezrejmé,ž epovyhoreníobjektuS2(Stanica)chýbavmeste
priestortypub
 lackboxp
 reprezentáciusúčasnéhotancaafyzickéhodivadla,tiežkoncertovčifilmových
predstavení.Rovnakoabsentujezázemiepreexistujúce,aleajprípadnénovéfilmovéahudobnéfestivalyv
meste. Vmestechýbaartkino,prípadnenekomerčnásálavybavenáDCPtechnológiou.Taktiežchýbafunkčná
kultúrnainfraštruktúrapreväčšiepodujatiaafestivalyakonapríkladväčšiakoncertnásála,aleboamfiteáterpre
vonkajšiepodujatia.Zparticipatívnychprocesovvyplynulajnedostatokpriestorovprevzdelávaciea
prezentačnéaktivityprefolklórnesúboryakomplexnúvýučbuhudbyaspevu-odzneldopytpocentrálnom
priestoreprehudobníkov-domhudby. 

Vrámcioblastivýtvarnéhoumeniaexistujeviacerovhodnýchprezentačnýchpriestorov(Novásynagóga,
Považskágalériaumenia(PGU),Rosenfeldovpalác(RP)),rovnakokvalitavýstavjevslovenskomkontexte
hodnotenávysoko.Akokoľvek,ajvoblastivýtvarnéhoumeniaexistujedopyt,konkrétnejetoobjednávkapo
vhodnýchpriestorochnapravidelnúprezentáciuregionálnychumelcov. 

Mestoajokolitýregiónmábohatútradíciuvoblastitradičnejremeselnejtvorbyavýroby,prácaskultúrnym
dedičstvomponúkadoteraznedostatočnevyužívanýpotenciál,remeselníkomchýbajúdostupnépriestoryna
prácu,rovnakoexistujedopytpoadekvátnompriestorevhodnomnaprezentáciuapredajtradičnejremeselnej
tvorby. 

Tietoskutočnostizvýrazňujúp
 otrebuinvestíciít akdorekonštrukcieaobnovyexistujúcejkultúrnej
infraštruktúry,akoajdobudovanianovejmodernejinfraštruktúry,ktorábyreflektovalanaexistujúcikultúrnya
umeleckýpotenciál,ktorýmŽ
 ilinadisponuje. 
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Akoukázalaanalýzao
 rganizačnejštruktúry,MestoŽ
 ilinaspravujeviacerokultúrnychinštitúciíaorganizácií
zabezpečujúcichslužbyvoblastikultúry,komunitnéhorozvojaacestovnéhoruchu.Ajvsúvislostis
kandidatúrounatitulEHMKjevnajbližšomobdobípotrebnéstrategickyrozhodnúťovznikuďalšíchobdobných
organizácií,atonielenvkontextekandidatúry,alepredovšetkýmsviacnásobneartikulovanoupotrebou
celkovoe
 fektívnejšiehomanažmentukultúryvmeste. 

Akojeuvedenévyššie,voblastikultúrymestozriaďujedveorganizácie-M
 estskéDivadlo(MD),podktoré
spadáaj Rosenfeldovpalác(RP)anovozriadenúM
 estskúknižnicu( príspevkováorganizáciaMestskejknižnice
vznikla1.júla2021zaúčelompreberaniapobočiekKrajskejknižnicevzriaďovateľskejpôsobnostiŽSK(Bytčica,
Strážov,Trnové,Hájik,Solinky,Vlčince).VskutočnostivšakpodsprávuMestskéhodivadlaokremaktivít
vlastnéhosúboruspadajúajFSRozsutecaDHFatranka.ViazanosťnaspravovanieaktivítRosenfeldovhopaláca
(RP)Mestskémudivadlukončírokom2022.RPpretonaliehavopotrebujevíziurozvojaodroku2023. 


Súčasťous trategickejzmeny,ktorábyprimárnemohlazlepšiťefektivitumanažmentuaprodukciemestských
kultúrnychpodujatíbymoholbyťvzniknovejmestskejprodukčnejjednotkyprostredníctvomtransformácie
p.o.Mestskejknižnicedopodobym
 estskéhokultúrnehocentra( MKC),ktorébypopriprodukciitradičných
mestskýchkult.podujatíposkytovaloprodukčnúpodporuajpodujatiamď
 alšíchkultúrnychaktérovvmestea
popritombyzastrešiloajčinnosťRP,knižníc,kultúrnychdomov,resp.komunitnýchcentier. 

Oddeleniukultúryacestovnéhoruchumestabyzpovinnostíubudlaprodukčnáčinnosťapodoplnení
vhodnýmiľ udskýmizdrojmibysaprirodzeneviaczameriavalonar iadiacuap
 odpornúčinnosťsvojich
príspevkovýchorganizácií,k oncepčnúč innosťpritvorbeaaktualizáciimestskejkultúrnejpolitikyap
 repájajúcu
činnosťzlepšujúcupríležitostinavznikširšíchajužíchspoluprácmedzirôznorodýmikultúrnymiaktérmi
pôsobiacimivmeste. 

Potrebuvznikunovýchmestomzriadenýchinštitúciíjevhodnévnímaťprostredníctvomc hýbajúcichfunkcií,
ktorébytietonovésubjektydokázalinaplniť.Vprípadevsúčasnostinedostatočnevyužívanýchk ultúrnych
domovvokrajovýchč astiachmesta,resp.konverzovaniev ýmenníkan
 asídliskuVlčincebyichpreradeniepod
novúmestskúpríspevkovúorganizáciuMKCprinieslonovýpriestorprelokálnekomunitynarozvojichvlastných
kultúrnychaktivít,tvorivosti,záujmovejčinnostiacelkovokultúrnejangažovanosti.PodsprávouMKCbysa
vhodnejšierozvíjalaajčinnosťRosenfeldovhopaláca.SúčasťouMestskéhokultúrnehocentrabybolaj
organizačnýútvarMestskejknižnice. 

Akospomínamevyššie,samostatnoukľúčovouč innosťouMKCbyvšakmalabyťp
 rofesionálnaprodukčná
činnosťp
 riorganizáciimestskýchpodujatí,produkčnápodporapodujatíinýchkultúrnychaktérovpôsobiacich
vmesteŽilina,rovnakoefektívnadistribúciakultúrnejponukyacelkovopodporaobčianskejkultúrnej
participácie. 

Zaúčelomakcelerácieprocesovrozvojaodvetvíkultúrnehoakreatívnehopriemyslu(KKP)jezasadôležité
iniciovaťvznikr ozvojovejagentúry,ktorábydokázalaaktivityvpodoberôznychimpulzovastimulovdotohto
prostrediaefektívnecieliťasprostredkovať.Vzhľadomnaznámuskutočnosť,žemestoŽ
 ilinaašpirujenat itul
EHMK2026jezaloženietejtonovejinštitúcieviacakožiaducenielenvovzťahukzáväzkom,ktoréž ilinský
kandidátskyprojektvofinálnejfázeprináša,aleajvovzťahukpomenovanýmproblémomapotrebámtýchto
odvetví,ktorébudúpodrobnejšiepopísanévtretejstrategickejrozvojovejoblastitohtodokumentu.Existencia
subjektuvpodoberozvojovejagentúrybyprinieslamožnostinatvorbuaimplementáciukreatívnych
rozvojovýchstratégií,umožnilabyrozvojkapacítkľúčovýchaktérovvtejtooblastiatiežbymohlaspravovať
dotačnémechanizmyurčenénapodporunezriaďovanejkultúrnejscény,komunít,KKPapod. 


Zhľadiskaf inancovaniakultúryzmestskýchzdrojovjerozpočetmestanakultúrukoncipovanýtak,aby
zabezpečilchodaaktivityMestkéhodivadla(vrátaneRosenfeldovhopalácaafolklórnychsúborov),ďalejsú
jehosúčasťounákladynaúdržbukultúrnychstredísk,podporarozvojacestovnéhoruchu,grantovýsystém,
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podporakultúrnychpodujatíaaktivít.3Analýzaukazuje,ževäčšiučasťrozpočtupohltianákladynah
 ard
aktivityasprávumajetkunaúkors oftarozjovýchaktivít.Grantovýsystémječ lenenýdokategórií
inštitucionálnejpodporyapodporyaktivít/podujatírealizovanýchprostr.pravidelnýchvýziev. 
 
Zm
 apovanianezávislejkultúryazhĺbkovýchrozhovorovsaktérmiztohtoprostrediaajpublikomvyplynulo,
ženezávislákultúradisponujeviacerýmisilnýmistránkami.Poprikvaliteprodukcieprinášajúcejdomesta
multižánrovosť,experiment,novéformyumenia,inovatívnosťaprepájanieslokálnoučitematickou
komunitousútoajviacerémanažérskeaspekty,ktorésúrozvinuténavysokejprofesionálnejúrovni.Jednása
napr.osystematickévzdelávanievlastnýchpracovníkov,medzinárodnéskúsenosti,know-howpotrebnéna
prevádzkumultižánrovéhokultúrnehosubjektuapod.Dôležitoupridanouhodnotouč innostitýchtoaktérovje
tiežvysokýpodieldobrovoľníctvaaspoločenskéhoaktivizmunaichč innosti. 

Naopak,charakteristickýmiproblémami,ktorýmtítoaktéričelia,súnedostatočnákvalitapriestorov,vktorých
pôsobiaarovnakon
 edostatočnéfinancovanie,ktorénedokážezabezpečiťdlhodobejšiustabilituapotrebný
inštitucionálnyrozvoj,čosaodrážaajnanízkomfinančnomohodnoteníprofesionálovpôsobiacichvtejto
oblasti.Vzhľadomnaskutočnosť,žeponukatýchtoaktérovjenekomerčnéhocharakteru,finančnápodporaz
verejnýchzdrojovjeprenichzásadná.Poprirelatívnestabilnom,alenedostačujúcomfinancovanízFonduna
podporuumeniajepretopotrebnéz výšiťcelkovýobjemajrozsahpodpory(rozšíreniaajnainštitucionálnu
stránkufungovaniaatechnologickévybavenie,zváženiemožnostipodporyviacročnýchprojektov)ajz
grantovejpodporymesta.Rovnakobybolož iaduce,abysasimultánnezvýšilobjemajrozsahpodporyz
dotačnýchprostriedkovVÚC,abybolapodporazverejnýchzdrojovpretýchtoaktérovdostupnejšiaavzájomne
komplementárna.  

Premenšíchž iadateľovopodporuzmestskýchgrantovnakultúruč ikomunitnéaktivitysazasajavíako
problémvysokámierapovinnéhospolufinacovaniaprojektov(30%vprípadeŽiliny,napr.vBratislavea
Košiciachpredstavujemierapovinnéhospolufinancovanialen10%).Preumelcovvslobodnompovolaníje
naopakproblémomskutočnosť,ženažiadnutakútopodporunedosiahnu,keďžeindividuálniž iadatelianiesú
oprávnenýmiuchádzačmiograntzrozpočtumesta.4 

Prinapĺňaníambícieeliminácieinvestičnéhodlhuasaturovaniapotriebnezávislýchaktérovbyvideálnom
prípadebolop
 ostupnénavyšovaniezdrojovnapodporukultúrydomestskéhorozpočtuzosúčasných1,8% -v
prípadeúspešnejkandidatúrynatitulE HMKnaúroveň5
 %z celkovýchnákladovrozpočtumesta. 

Napriekdramaturgickypestrej,ž ánrovorozmanitejakvantitatívneš irokejponukeorganizátoripodujatí
častokrátnarážajúnan
 edostatokpublika- š pecifickyabsenciuniektorýchnávštevníckychsegmentov
5
(napríkladseniori,mládež15-18,mladímužido30).
Riešeniesaponúkavovypracovanís tratégier ozvoja
publika,ktorébymalobyťprierezovozameranénajmänareartikuláciurolyazmyslukultúryvsnahezlepšiťjej
postavenieavnímanieširokouverejnosťouaparciálneajceznástrojep
 rehlbovaniaskúsenosti- galerijná
pedagogika,augmentovanéimerzívnezážitkyar ozširovanieobzorov-ďalejnástrojovcross-marketingumedzi
kultúrnouponukou,programovejbrožúry,onlinenástrojovakultúrnejkarty.Dôležitoutémoujeajz ískanie
novéhopublika- cezvytvorenielepšíchslužiebprenávštevníkov, strategickýmarketingapriblíženieumenia
bližšiekpubliku,napríkladformoudostaniaumeniadoverejnéhopriestoru. 

Zpohľaduobyvateľovmestaprevažujespokojnosťskultúrnouponukou(takmertriš tvrtinyrespondentov
deklarovalospokojnosťsponukoukultúryvmesteŽilina-z drojprieskumverejnejmienky).Respondenti,ktorí
niesúveľmispokojnínajčastejšieuvádzali,ž eimchýbajúkoncerty,divadlo,čivovšeobecnostibyuvítaliviac
podujatí.Zmožností,ktoréobmedzujúrespondentovprinávštevekultúrnychpodujatí,najčastejšieobyvatelia
Žilinyvyberalinedostatokčasu,chýbajúcityppreferovanejponuky,nedostatokfinancií,činedostatočnú
informovanosť.Akonajčastejšífaktorprivýberekultúrnychpodujatírespondentioznačovalizábavuamožnosť

3

S chválenýnávrhprogramovéhorozpočtumestaŽ
 ilinanarok2021-2023(zasadnutieMZdňa14.12.2020,uznesenieč .232/2020) 

4

Z áverečnásprávazmapovaniastavuKKPnaúzemímestaŽilina,Ž
 ilinskáUniverzitavŽ
 iline

5

K
 reatívnastratégiaŽ ilina2035-prieskumverejnejmienky-Máj2021,MedianSK
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odreagovaťsa.Hneďzatýmajstretnutiespriateľmiaspoločenskýživot,č iosobnéodporúčanieadobrú
recenziu. 
Vobdobípredpandémiouzvyklaviacakopolovicaopýtanýchnavštevovaťkultúrnepodujatiaaspoňraz
mesačne,necelých20%ešteč astejšie.Pätinarespondentovaspoňrazzarokakaždýdesiatyvôbec.Obyvatelia
Žilinynajčastejšieminúnakultúrneaktivitymesačnedo50EUR,približnetretinarespondentovdo20EURa
tretinavrozmedzí20až50EUR.Každýdesiatyneminienakultúrneaktivitynič. 
Zkultúrnychorganizáciídominujúurespondentovdve,atoM
 estskédivadloaDomodborov.Č
 astonavštevujú
ajPovažskúgalériuumenia,Považskémúzeum,Novúsynagógu,Stanicu,Rosenfeldovpalác,Štátnykomorný
orchester,BábkovédivadloatiežMakovickýdom. 

4.2)I.Kultúrnapolitikamesta/podporakultúryaumeleckejtvorby -zhrnutie 
Kľúčovéidentifikovanéproblémy: 
●
●
●

●
●

Nedostatoksystematickýchpríležitostínarozvojspolupráceaprogramovéhopartnerstavamedzi
kultúrnymisubjektmisrôznouzriaďovateľskoupôsobnosťou. 
Nedostatokpríležitostíkultúrnychaktérovaverejnostipodieľaťsanatvorbeaaktualizáciimestskej
kultúrnejpolitiky. 
Celkovoneefektívnymestskýmanažmentkultúry:PoddimenzovanýodborkultúryMestaajeho
zahltenieprodukčnouč innosťou+zastaranáaleboneadekvátnevyužívanáexistujúcakultúrna
infraštruktúraachýbajúcamodernákultúrnainfraštruktúrareflektujúcaexistujúcimiestnykultúrny
potenciál. 
Nedostatočnáanevhodnenastavenágrantovápodporanezriaďovanejkultúry. 
Početnemalépublikum,alezároveň artikulovanýnedostatokpríležitostíprekultúrnevyžitiemladšej
generácie(15-18),aseniorov,tiežnedostatočná kultúrnaponukavokrajovýchmestskýchč astiacha
nasídliskách. 

Kľúčovéidentifikovanépríležitosti: 
●

●
●

●

Existenciarôznorodejadynamickejkultúrnejscénypozostávajúcejzmixuaktérovzriaďovaných
štátom,krajom,mestom,resp.silnounezávisloukultúrnouscénou,ktorímajúzáujemnavzájomnom
prepájanísaaspolupráci. 
Existenciavybudovanej,hocizastaranejkultúrnejinfraštruktúryvpodobeKD,ktorásadápomerne
rýchlorevitalizovaťtechnologickyaobsahovo. 
VprípadeúspešnejkandidatúrymestanatitulEHMK2026,prípadnezprostriedkovnového
programovaciehoobdobia2021-2027,budúkdispozíciizdrojenavybudovanienovejkultúrnej
infraštruktúryvsúladesdopytomprostrediaajehoexistujúcimpotenciálom. 
Napriekmalejpočetnostijezainteresovanéžilinsképublikumkultúrnevysokovyspelé.Ponúkajúcousa
príležitosťoujekomplexnástratégiarozvojapublika,vrátaneinkluzívnychprogramovpreš pecifické
ohrozenécieľovéskupiny(kapitolaIV.)apod.,ktorýchzainteresovaniedokultúrnehož ivotamôže
priniesťnielenzväčšeniepočetnostipublikaaleajzvýšeniekvalityichž ivota. 
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4.3)I.Kultúrnapolitikamesta/podporakultúryaumeleckejtvorby - strategickécieleaopatrenia 

I.)kultúrnapolitikamesta/podporakultúryaumeleckejtvorby

Strategický
cieľ 

Ciele



I.A.1.)Rozvíjaťkultúru
spolupráceapartnerstva-
zosieťovaťaprispieťk
prehlbeniumedzisektoroveja
medziodborovejspolupráce
medzizriaďovanýmikultúrnymi
I.A.)Mesto inštitúciami(štát,kraj,mesto)a
akop
 artner nezriaďovanýmisubjektmiv
akatalyzátor kultúre 
spolupráce 

Indikátory





Možnéopatrenia



-Početfungujúcich -Vytvoriťaimplementovaťnovýmodelpartnerstievvrátane
medzisektorových externalizácieniektorýchverejnýchfunkciímestavkultúre,
partnerstiev 
podporaverejno-súkromnýchpartnerstiev(PPP)vkultúre 
-Početprenesených
funkciínainého
nositeľa(MVO/súkr.
sektor) 

I.A.2.)Vytvoriťpodmienkyna
participáciukultúrnejscényv
systematickomprocesetvorby
apravidelnejaktualizácie
mestskejkultúrnejpolitiky 

-Existenciaa
pravidelnáč innosť
platformy
manažovanáa
facilitovaná
rozvojovou
agentúrou 

-Vzniknovejplatformyvpodobemestskéhokultúrnehofóra,
ktorébudeorganizovaťpravidelnédiskusiesozapojenímš irokého
spektrakultúrnychaktérovdotvorbykultúrnejpolitikyapodpory
spoluprácemedzikultúrnymiinštitúciamibezohľaduna
zriaďovateľskúpôsobnosť. 

I.B.1.)Systematickáinvestícia
dokultúry 

-Schválenýrozpočet -Postupnenavyšovaťverejnévýdavkynakultúru(vprípade
mesta 
získaniatituluEHMK5%) 



-Novýpopis
-Kultúrneoddeleniemesta-p
 osilneniekoncepčnýchaktivít,
pracovnýchčinností presunprodukčnýchaktivítnanovozaloženéMestskékultúrne
pracovníkovodboru, centrum 
obsahujúcich 
koncepčnéúlohy 
-VznikMKC
-Založenienovejpríspevkovejorganizácie"Rosenfeldovpalác/
(schválenýMZ)ako mestskékultúrnecentrum"( MKC),ktorézastrešíexistujúce
príspevkovej/rozpočt aktivityRosenfeldovehopaláca,Mestskúknižnicu,kultúrnedomy
ovejorganizácie
–MKCzabezpečíprodukčnúpodporu,distribúciukultúrnej
mestasjasným
ponukyvmeste,budemapovaťaprezentovaťidentituakultúrnu
popisomčinností,
historiumestaŽ
 ilina 
vrátaneprodukcie
mestskýchkult.
I.B.)
podujatí-počet
I.B.2.)Zefektívniťorganizačnú
Efektívny
produkovaných
štruktúruvoblastikultúrya
manažment
aktivít.,počet
kultúrnejprodukciemesta 
kultúry
služiebposkytnutých
inýmkultúrnym
aktéromapod. 
-Založeniesubjektu
rozvojovejagentúry
soštatútom
podrobne
popisujúcimjeho
činnosťa
kompetencie–
schválenéMZ) 

-Založenie"rozvojovejagentúrykultúrnehoakreatívneho
priemysluŽilina":s právaamanažmentdotačnýchschémpre
oblasťkultúry,implementáciastratégiíprerozvojkultúrnehoa
kreatívnehopriemyslu,platformaprearchitektúruaobčiansku
participáciu,budovaniekapacítaprehĺbenieprofesionalizácie
kultúrnehosektoraprostredníctvomvzdelávacícharozvojových
programov,systematickéhozberudát,získavaniaspätnejväzby,
mapovaniakultúrnehoprostredia,atď.Vprípadezískaniatitulu
EHMK2026tobudeorganizácianamanažmentprojektuŽilina
Beskydy2026arozvojkreatívnehoobsahupreCiachovňua
Pasa:Ž. 

I.B.3.)Efektívnespravovaťa
-Realizovanáobnova -RozvojMestskéhodivadla-rekonštrukciatechnickéhovybavenie
rozvíjaťfyzickúinfraštruktúru technickej
hlavnejsályMDarekonštrukciaštúdiaMDnadivadelnýinkubátor
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prekultúru 

infraštruktúryMD-
vypracovaný,
schválenýa
odfinancovaný
projektobnovy,
vrátanevzniku
divadelného
inkubátora 
-Početaktivítv
mestskýchčastiach



-Početnových
priestorovpre
kultúru 

-Rozvíjaťasprístupňovaťkultúrnuinfraštruktúruvmestských
častiach(kultúrnedomy,š pecifikáciaIV.B.2.) 
-Podporavznikunovejkultúrnejinfraštruktúry-špecifikácia
II.A.1.) 

-Početš kolení,
-Podporazlepšeniatechnickéhostavuabezpečnostipriestorov
početzúčastnených využívanýchsubjektaminezriaďovanejkultúrycezodborné
subjektovz
tréningyaš koleniavoblastiBOZP 
prostredia
nezriaďovanejkult.
scény 


I.B.4.)Implementácia
rozhodovaniazaloženéhona
dátach( databaseddecision
making)domanažmentu
kultúryajdofinančných
nástrojovpodporykultúry 





-Založeniesubjektu -Systematickátvorbadát,funkčnénástrojenasystematické
rozvojovejagentúry vyhodnocovaniedopadov,prehodnocovaniepriorít 
soštatútom
podrobne
popisujúcimjeho
činnosťa
kompetencie–
schválenéMZ 




-Založeniesubjektu
soštatútom
podrobne
popisujúcimjeho
činnosťa
kompetencie–
schválenéMZ 
- Vytvorenienovej
štruktúry
financovaniaa
spolufinancovania
prejednotlivétypy
I.C.)
I.C.1.)Novýsystémfinančnej
subjektov-
Nástrojepre podporykultúrnychaktérovv
premietnutévnovej
finančnú
meste-Zmodernizovať,lepšie
podobegrantových
podporu
zacieliťanavýšiťcelkové
podmienokpre
kultúrnych dotácieprenezriaďovanú
žiadateľov. 
operátorova kultúruakomunitnéaktivityv
umelcov 
meste 
-Vznikanavýšenie
viacročnej
inštitucionálnej
podpory-
premietnutévnovej
podobegrantových
podmienokpre
žiadateľov 
-Početakvalita
(umelecká
relevantnosť/ohlas
kritiky/ohlas


-Reformovaťfinančnénástrojepodporykultúrypre
nezriaďovanúscénu– preniesťmanažmentdotačnýchschémv
oblastikultúryapodporykomunítnanovýsubjekt vpodobe
rozvojovejagentúryvrámcitohoprenastaveniefinančnéhorámca
avýškypodporyakoajspolufinancovaniaprejednotlivétypy
subjektov, 

-Viacročnápodporastategickýchpodujatíainštitúcií- podpora
viacročnýchprojektov,vrátaneoprávnenýchprostriedkovna
inštitucionálnyrozvojaudržateľnosťžiadateľov(strategické
subjektynezriaďovanejkultúrnejscény)navýšeniefinančnej
podporystrategickýmkultúrnympodujatiamvmesteapod., 

-Podporakultúrnychpodujatíaumeleckejtvorbypre
profesionálnesubjektyzprostredianezriaďovanejkultúry,
zapojenieexternýchexpertov,vytvorenietransparentného
systémukritériípreudeľovaniepodpory 
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publika)
podporených
subjektov/
projektov 
-Vznikgrantovej
-P
 odporakomunitno-kultúrnychaktivít-rozdeleniegrantovv
schémynapodporu kultúrenapodporupreprofesionalnékultúrno-umelecképrojekty
komunitných
apodporukomunitnýchaktivít,možnosťzískaniagrantovajpre
projektov-schválene jednotlivcovaneformálneskupiny,mikrograntysozníženou
MZ 
administratívnounáročnosťou 
-početakvalita
(prínospre
komunitu,posilnenie
dopadovcez
zvyšovanie
dostupnostia
prístupnostikultúry)
podporených
komunitných
projektov 



I.D.)Rozvoj
publika/
I.D.1.)Posilnenievnímaniaroly
dostupnáa
(významu)kultúryvoverejnosti
prístupna
kultura 

-Početľ udí
oslovenýcha
ovplyvnených
kampaňou 

-Kampaňs citlivujúcaverejnosťvoblastivnímaniadôležitosti
kultúryakoprierezovéhonástrojanaporozumeniezložitostisveta
azvládanieglobálnychvýziev,aleajzvyšovaniakvalityž ivota
obyvateľovmestavnemateriálnejdimenzii 

-Početvytvorených
auskutočnených
vzdelávacích
programov 
-Početúčastníkov
vzdelávacích
programov 

-Vspoluprácisovzdelávacímiinštitúciamiakultúrnymiaktérmi
vytvoriťm
 estskéinkluzívneprogramyr ozvíjajúcepublikum
všetkýchvekovýchkategóriívrôznychž ánrochaoblastiachkultúry
aumenia 





5.)II.Inšpiratívneainovatívnemesto-ROZPRACOVANIEOBLASTÍROZVOJA,CIEĽOVAOPATRENÍ 

Sektorkultúrnehoakreatívnehopriemysluakozdrojinováciíslúžiacichvšestrannémurozvojumesta 

ZlepšovaniepodmienokpreaktérovzprostrediaKKP- podporarozvojapriestorovýchaštrukturálnychkapacít
vpodobezázemiapresektorKKP,vybudovaniemodernejinfraštruktúryprefestivalyaveľképodujatia,
podporaprepájaniaaktérovzKKPsďalšímisektormi,podporasieťovaniaaktérovzKKPvmedzinárodnom
kontexte,tvorivaartikuláciabrandingumesta. 

5.1) II.Inšpiratívneainovatívnemesto-Východiskovýstav 

Napriekceloslovenskémurastovémutrendusektorakultúrnehoakreatívnehopriemyslu-sektorkreatívnych
odvetví,plusumenie,zábava,rekreácia-akovyplývazdostupnýchúdajov*,p
 očetzamestnancovvsektore
KKPv mesteŽilinamák lesajúcutendenciu.O
 dchodprofesionálovpôsobiacichvtejtooblastidoväčších
kultúrnychaekonomickýchcentier,resp.dozahraničiajepociťovanýakoveľkýproblémtakvzriaďovanejav
nezriaďovanejkultúre,akoivodvetviachKKP.Narastajúcinedostatokkvalifikovanýchpracovníkovprepotreby
aktivítsubjektovvkultúrnomakreatívnompriemyslevregiónesapretostávabariérouďalšiehorozvojaaktivít.
6


6

Priemernýevidenčnýpočetzamestnancovpodľaekonomickýchč innostíúzemieSR(2015-2019)Š
 tatistickáročenkaregiónovSlovenska
2020,ŠtatistickýúradSlovenskejrepubliky
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Vprotirečenísvyššieuvedenýmjevšakzároveňskutočnosť,žeregionálnahrubápridanáhodnotasektora-
umenie,zábava,rekreáciajevŽilinskomkrajidruhánajvyššianaSlovenskupoBratislavskomkraji- tedavyššia
akovKošiciachaostatnýchregiónoch.Početpodnikateľskýchsubjektovaživnostníkovv oblastikultúrnehoa
kreatívnehopriemyslu-sektor-umenie,zábava,rekreáciamámiernerastúcutendenciu.Vtomtoprípadesa
všakjedná najmäooblasťcestovnéhoruchu.7 

Zkontextuuvedenéhosveľkoupravdepodobnosťouvyplýva,žesúčasnépracovnépodmienkynajmäpreľ udí
pôsobiacichvkreatívnychodvetviachakultúrnompriemysleniesúuspokojivé.Vprípadepokračovaniatrendu
ichúbytkusatonepochybneodrazíajnapostupnomúpadkucestovnéhoruchu,ktorýsanedokážedlhodobo
rozvíjaťbezatraktívnehoobsahuvpodobekvalitnejkultúrnejponukyarozvojapodujatíakopridanejhodnotyk
prírodnémupotenciáluokolitejkrajinyaponukykultúrnehodedičstva. 

8
ZhĺbkovýchrozhovorovafokusovýchskupínvedenýchŽilinskouuniverzitou
v yplynulo,ž ezástupcovia
viacerýchoblastíkultúrnehoakreatívnehopriemyslu-najmaoblastivýtvarnéhoumenia,dizajnua
audiovizualnejtvorby-pociťujún
 edostatokvhodnýchacenovodostupnýchpriestorova celkovovhodného
zázemianatvorbu.Kritickyjevnímané,ževŽ
 ilineneexistujekreatívnecentrum,anijehoobdoba.Umelcia
kreatívcisipretozabezpečujúpriestorynatvorbuindividuálne, vmesteabsentujúpriestoryprispôsobenéna
danúfunkciu.Vminulostisanapríkladnaúčelyskúšobnevyužívalipodzemnépriestoryž elezničnejstanice,
prípadnepriestorydielníBábkovéhodivadlabolivyužívanéumelcamiadizajnérmi,vsúčasnostivhodný
priestornejestvuje.Medziaktérmirezonujedopytpocenovodostupnomcoworkinguapriestorepre
networkingkreatívcov.Napriekveľkémupotenciáludigitálnejamultimediálnejtvorbyahernéhopriemyslusa
tentosegmentnedostatocnerozvíja-dôvodomjeajchýbajúcepriestorovéatechnickézázemie.Jedinévhodné
priestorynatentoúčelsúnauniverzite,súvšakvyužívanévýlučnenavzdelávacieúčely.Právec hýbajúca
infraštruktúrabývačastokrátjednýmzhlavnýchdôvodovodchodukreatívcovzoŽiliny. 

BrainDrainaodlivkreatívcovdoväčšíchcentiermávýraznýdopadnastavapotenciálrastuodvetví
kreatívnehopriemyslu.AbsolventistredoškolskéhoumeleckéhovzdelávanianaSSŠUPakonzervatóriunemajú
vŽilinemožnosťpokračovaťvštúdiu- VmesteŽ
 ilinaniejemožnosťvysokoškolskéhoštúdiaumeniaa
kreatívnychodvetví.VýnimkupredstavujuodborymultimédiíamediamatikynaŽilinskejuniverzite.Odliv
kreatívcovaumelcovzaúčelomš túdiamádopadnakoncentráciukreatívnehokapitáluvmeste-absolventisa
väčšinouužnevracajúnaspäť.Vminulostivmestefungovalinkubátor,kdemladíľ udiamohlirozvíjaťsvoje
nápady,podnikanie,vsúčasnostitakýtopriestorniejevponuke.Rovnakoexistujesilnýdopytporozvojovýcha
vzdelávacíchaktivitách. 

Akoukazujúzahraničnéskúsenosti,rozvojovýp
 otenciálsektoraKKPsaskrývaajvinováciách,pričomnajlepšie
využiteľnýje,akexistujúsystémovépredpokladynajehozačleneniedoširšíchmedziodborovýchspoluprác
aleboinovačnýchklastrovsaktérmizuniverzitnéhoprostredia,výskumu,vývoja,priemyslu,KKPapodobne.
Vtedysainovačnýpotenciáldokážem
 ultiplikovaťastaťsamotorome
 konomickéhorozvojamestaaregiónu.
VprípadeŽ
 ilinytentozatiaľnevyužitýpotenciáltkvienajmävprítomnostiŽ
 ilinskejuniverzitya
automobilovéhopriemyslu. 

Zpohľaduaktérovzastupujúcichk ultúrnypriemyselv Žilinebolinajčastejšieartikulovanélimitysúvisiaces
nedostatočnoualeboúplnec hýbajúcouinfraštruktúrouprefestivalyainéväčšiekultúrnepodujatia.Ako
uvádzamevpopisevýchodiskovéhostavuprvejstrategickejoblasti,povyhoreníS2chýbavmestevhodné
zázemiepreorganizovaniemeskýchfestivalov,nedostatokmiestalebopriestorovnaorganizáciuväčších
podujati.Práveabsenciavhodnýchpriestorovsdostatočnýmtechnickýmzázemímbránirozvojuexistujúcich
festivalovalebovznikunovýchpodobnýchpodujatí.Prefilmovéamultimediálnefestivalyjehlavným
problémoma bsenciakinaartovéhozamerania,kdebybolomožnépremietaniepomocouD
 CPprojektora,
ktorývsúčasnostipredstavujenakvalitnýchfestivalochnevyhnutnýštandard.Preorganizátorovfolklórnych
predstaveníahudobnýchkoncertovjebariérouďalšiehorozvojachýbajúciväčšípriestorpreichpodujatia.V
7

R
 egionálnahrubápridanáhodnotapodľaekonomickýchčinností (2015-2019)ŠtatistickáročenkaregiónovSlovenska2020,Štatistický

úradSlovenskejrepubliky
8



Z áverečnásprávazmapovaniastavuKKPnaúzemímestaŽilina,Ž
 ilinskáUniverzitavŽ
 iline
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súčasnostisiorganizátoripriestorypresvojuč innosťzabezpečujúvlastnýmpričinením, nazákladesvojich
kontaktov,toistéplatíajpretechnologickévybavenie-všetkozávisíodrozpočtuainiciatívyorganizátorov.Tak
priestoryakoitechnikabývajúč astokrátzapožičiavanémedziinštitúciami,pripadnejekvôlinedostakovému
vybaveniupotrebnécestovatdohlavnéhomesta.Organizátorivnímajúajnevyužitýpotenciálprezentáciea
podujatí voverejnompriestore,č omubyvšakbolopotrebnéadekvátneprispôsobiťinfraštruktúru.Rozvoj
infraštruktúrypreveľkéhudobné,folklórne,audiovizuálnečidivadelnéfestivalyapodujatiaprinášarovnako
príležitosťnaposilneniem
 ultiplikačnýchefektovvpodober ozvojalokálnejekonomikyprostredníctvom
posilneniacestovnéhoruchu,podporygastroprevádzokapod.Pretoinvistíciedotakejtoinfraštruktúrysúpopri
očakávanomdopadeposilneniau
 držateľnostikultúrnychaktérovaz lepšeniakultúrnejponukypre
obyvateľovanávštevníkovzároveňinvestíciamidoďalšiehoe
 konomickéhorozvojamesta.  

Najmäodkultúrnychoperátorovbolopakovaneadresovanýproblémn
 edostatočnéhoazastaralého
technologickéhovybavenia(predovšetkýmzdôvoducenovejnedostupnostinajmodernejšíchtechnológií),
pretobyveľmiprivítalimožnosťt echnologickejaprodukčnej,aleajmarketingovejpodporyz ostranymesta. 

ĎalšímobmedzujúcimfaktoromprerozvojkultúrnychsubjektovvKKPjenedostatokkvalifikovanejpracovnej
silyachýbajúcemanaŽérskezručnostisúvisiacesriadenímrozvojavlastnýchorganizácií.Tentoproblémvšak
bezprostrednesúvisíajcelkovoupodfinancovanosťouaktérovpôsobiacichvsférenezriaďovanejkultúry,ktorý
popisujemeajv1.strategickejoblastirozvoja.Rôznymaspektomprofesionalizáciearozvojukapacítjevšak
potrebnésavenovaťrovnakoajvprípademestomzriaďovanýchorganizácií. 

Typickýmiprekážkamiprizískavanífinanciízverejnýchajsúkromnýchzdrojovusubjektovnezriaďovanejscény
súnedostatočnéinformácieo dostupnýchgrantoch,podpornýchprogramoch,ale tiežadministratívnazáťaža
nedostatočnáabsorpčnáschopnosťnajmäprivýzvachzoš trukturálnychfondovEÚ.Vtejtosúvislostiby
aktérmibolovítanýmkrokommožnosťvzdelávacejpodpory,prepájaniasozahraničnýmipartnermiapod.pri
uchádzanísaopodporuzeurópskychzdrojov,č iužcezhraničných,aleboštrukturálnych. 

Vzmysleposilneniaudržateľnostiabudovaniakapacítkultúrnychaktérovabsentujúajsystematicképríležitosti,
ktorébynamiestnejúrovnisprostredkovalimožnosticeloživotnéhovzdelávaniavoblastiachmanažérskych
zručnostívkultúre,aleajrôznetypymasterclassesč irozvojaš pecifickýchschopnostíazručnostípriprácis
publikomapodobne. 

5.2)II.Inšpiratívneainovatívnemesto-zhrnutie 

Kľúčovéidentifikovanéproblémy: 

● NeuspokojivépracovnépodmienkyarozvojovépríležitostivsektorochKKP/úbytokpočtu
pracovníkov-absentujúcaš pecifickáinfraštruktúraspridanouhodnotou. 
● Poddimenzovaná,resp.chýbajúcainfraštruktúrapreveľképodujatia/festivalyvoblastikultúrneho
priemyslu(hudba,folklór,audiovízia,divadlo). 
● NevyužitýinovačnýpotenciálodvetvíKKP. 
● Nedobudovanékapacityapotrebarozvojamanažérskychzručnostíkultúrnehosektora/riziko
udržateľnosti. 

Kľúčovéidentifikovanépríležitosti: 

● MožnostiprepojeniainovačnéhopotenciálusektoraKKPsuniverzitouapriemyslom. 
● Vznikrozvojovejagentúry,ktorábyprinášalasystematickéimpulzyastimulydoprostrediaKKP. 
● ZískanietituluEHMK2026byvyostrilopozornosťprepotrebytohtosektoraaprinieslomožnosť
adekvátnychrozvojovýchinvestícií. 
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5.3)II.Inšpiratívneainovatívnemesto-strategickécieleaopatrenia 

II.)Inšpiratívneainovatívnemesto

strategický
cieľ 

Ciele





Indikátory



Možnéopatrenia



-Početnových
-Podporavznikuarozvojacenovodostupnýchateliérovaštúdií,
dostupnýchateliérov špecializovanýchdielní,produkčnéhozázemia,technického
apriestorovna
vybavenia,priestorovnaskúšanieavystupovanie 
tvorbuvoblastiKKP 
-Početnových
subjektovvoblasti
KKPsosídlomv
Žilinezasledované
obdobie 
-Vznikpriestoruna -Podporavznikumodernéhopriestorupreprezentáciutradičnej
prezentáciutradičnej remeselnejtvorby 
remeselnejtvorby 

II.A.)
Podpora
kreatívneho
ekosystému
/vytváranie
udržateľnýc
h
pracovných
podmienok
preľ udí
pôsobiacich
vodvetviach
KKP 

II.A.1.)Podporavznikua
rozvojainfraštruktúrys
pridanouhodnotou- zázemie
preumelcov,kreatívcova
začínajúcepodnikyvKKP 

-Vznikmultifunkčnej -Podporavznikumultifunkčnejsálypredynamickysarozvíjajúce
tanečnejsály 
oblastifyzickéhodivadlaasúčasnejtanečnejscény 
-VznikFabLabu



-PodporavznikuarozvojaFabLabu- priestoru,vktoromsa
realizujúnovémyšlienkyanápadysvyužitímnajmodernejších
technológiíako3Dtlačiareň,programovacienástroje,laserové
zariadenia,roboty,CNC... 

-Vznik
co-workingového
priestoru 

-Podporavznikuarozvojacenovodostupnéhoco-workingu-
flexibilnéhokancelárskehoprostrediazdieľanéhokreatívcamia
startupmi.Cieľomjepodporiťvznikkomunityrozmanitýchľudí,
ktorýmspoločnépriestoryumožňujúzdieľaťhodnoty,skúsenosti,
talentanápady. 

-Vznik
audiovizuálneho
centra 

-Podporavznikuarozvojaaudiovizuálnehocentra-p
 riestor
vybavenývysokokvalitnýmitechnológiamipreprofesionálnu
audiovizuálnuprodukciu,animovanéfilmy,projektyvoblasti
umenieaveda,digitálnutvorbaahernýpriemysel 

-Vznikpriestoruna -Podporavznikuadekvátneho(fyzického)priestoruna
prezentáciu
prezentáciuregionálnychvizuálnychumelcov 
regionálnych
umelcov 

II.A.2.)Posilnenie
infraštruktúryprefestivalya
veľkékultúrnepodujatia 

-Vznik
veľkokapacitnej
koncertnejsály 

-Podporavznikukoncertnejsálys min.kapacitou1000miesta/
aleboamfiteáterprevonkajšiepodujatia 

-Početfestivalova
celomestských
podujatíza
sledovanéobdobie

-Rozvinúťf estivalovézázemie-vytvoriťvhodnéinfraštrukturálne
atechnicképodmienkypreexistujúce,aleajnovéfestivalyv
meste(multifunkčnásálasDCPprojektor,posilnenie
infraštruktúrypreorganizátorovpodujatívoverejnompriestore) 




II.B.)
Budovanie
kapacíta
rozvoj
II.B.1.)Rozvojinovatívneho
kreatívneho potenciáluKKP 
a
inovačného
potenciálu 

-Počet
medziodborových
partnerstieva
projektov 

-M
 edziodborováinovácia/pravidelnýnetworking-Iniciovaťa
podporovaťš iršiespolupráceprirozvojimesta/facilitovať
partnersképrepájanieasieťovanieaktérovzakademického
prostredia,výskumu,priemysluakultúrnychakreatívnychodvetví
dorôznychmestskýchrozvojových/inovatívnychprojektovs
pridanouhodnotou.Podporovaťmedziodborovépodujatia
(workshopy,prednášky,č ineformálnestretnutia)cieľrozvíjaťuž
existujúcepartnerstváapodporovaťvzniknových
multidisciplinárnychspoluprácmedzič lenmikomunít,akosú
neziskovéorganizáciečistartupy,samosprávou,podnikateľmi,
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profesionálmizoblastikultúryakreatívnehosektora.



-Početvytvorených -A
 kceleračnéprogramyprekultúru-podporaorganizáciía
auskutočnených
jednotlivcovprirozvojiprojektovapodporapodnikateľských
akceleračných
zručností 
programov 
vypracovaniá
strategickáanalýza
mapujúcapotenciál
klastrova
rozvojovýchoblastí
KKPajej
implementáciado
rozvojových
opatrení.

-Zadefinovaniepotenciálnychrozvojovýchklustrovarozvoj
kľúčovýchoblastíKKPodvetviípritomnýchvmeste,pravidelná
evaluáciapriorít(napr.vydavateľtvo,architektúra,premyselný
dizajn,produkciaanimovanýchfilmov,digitálnatvorbaaherný
priemysel,umenieaveda,modernáprezentáciaremeselnej
tvorby,prezentáciafolklóru,vážnahudba) 

-Početpodporených -Poskytovanieprodukčnejpodporyprekultúrnychoperátorov-
podujatí 
vznikmestskéhokultúrnehocentra,podporaorganizátorov
existujúcichfestivalovapodporavznikunovýchpodujatí,
poskytovanietechnickejamarketingovejpodporyprepartnerov,
facilitáciadialógusmestom 
-Početš kolenína
-Rozvojdigitálnychzručnostíaprácasdátami- zberdátaspätná
rozvojdigitálnych
väzbaprelepšieplánovaniearozvojprofesionálnejscény 
zručností/počet
účastníkov/
subjektov 
-Početvytvorených
datasetov,vo
formáteopendata 

II.B.2.)Strategickápodpora
profesionalizáciekultúrneho
sektora 

-Početvytvorených -Programbudovaniakapacít-navyšovaniekapacítpracovnejsily
auskutočnených
vKKP,vspoluprácesUNIZAceloživotnávzdelávaciaponuka,
programovna
organizáciaworkshopy,kurzy,masterclass,konferencie,rozvoj
budovaniekapacít  technickýchamanažérskychzručnostivkultúre,prácaspublikom
-Početúčastníkov,
ktorínadobudlinové
profesionálne
zručnostia
schopnosti voblasti 
komplexného
rozvojaorganizácií 
-Početeurópskych -Podporamedzinárodnejvýmenyaprehĺbenieeurópskej
projektovsúčasťou spolupráce- vznikapodporaumeleckýchrezidenčnýchpobytov,
miestnychaktérov, - návštevyaodbornétréningyveurópskychinštitúciách 
početsubjektov
aktívnezapojenýchv
medzinárodných
sieťach 
-Početrezidentovzo
zahraničiavŹilinea
početž ilinských
aktérovna
zahraničných
rezidenciáchv
sledovanomobdobí 
-Početvytvorených -D
 ivadelnýinkubátorM
 estskéhoDivadla-rozvojtalentov,
divadelných
spoluprácasabsloventamianezávislymisúbormi,prilákanie
inscenácií/
novýchhercovdomestkéhodivadla 
projektov, 
-Počet
uskutočnených
rezidencii 
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6.)III.Identitaakultúrnyturizmus-ROZPRACOVANIEOBLASTÍROZVOJA,CIEĽOVAOPATRENÍ 

Atraktívnadestináciapredomáciajzahraničnýkultúrnyturistickýruchvďakaschopnostitvorivoreflektovaťa
prostredníctvomkultúryrozvíjaťidentitumestaaregiónu  

Podporacestovnéhoruchuspridanouhodnotou-komplexnástarostlivosťonávštevníkamesta,silnáa
jedinečnáidentitamestskýchkultúrnychinštitúciíaichpodujatí,formovaniemedzinárodnéhoprofilumestaa
jehoaktívnapropagáciavzahraničí,prehlbovaniecezhraničnejspolupráceprostr.angažovanostivEuroregióne
Beskydy. 


6.1)III.Identitaakultúrnyturizmus-východiskovýstav 

VanalýzeŽ
 ilinskéhosamosprávnehokrajazameranejnarozvojaidentifikovanieturistickýchpotenciálovsa
Žilinaajejokoliespája,oprotiostatnýmregiónomvýrazneviac,skvalitnýmim
 ožnosťamikultúrnehovyžitia.
Potenciálmestskéhokultúrnehoturizmuaprofiláciamestacezkultúrujezaujímavounadstavboucelkovej
turistickejponukyŽ
 ilinskéhokrajazameranéhonajmanaprírodnýturizmusaaktivnyoddych.MestoŽ
 ilinamá
potenciálsastaťsaregionálnymturistickýmcentrom,platforma,ktoráokremkultúrnehomestskéhoturizmu, 
ponúknenávštevníkommožnosťvyrážaťdoregiónuzaprírodouakultúrnymdedičstvom.9 


ZpohľaduorganizácieturizmuvmestejekľúčovýmsubjektomTuristickáinformačnákanceláriamestaŽ
 ilina 
(TIK),ktorávzniklaakosamostatnápríspevkováorganizáciazriadenámestom vroku2008.Odroku2012
fungujeTIKpodOblastnouorganizácioucestovnéhoruchuMaláFatra,ktorúMestoŽ
 ilinazaložilovjanuári
2012spolusďalšími9obcamia16podnikateľskýmisubjektmiregiónuMaláFatra. 

CentrálnypriestorTIKzriadilomestovosvojomobjektenaHlinkovomnámestí.Okremturisticko-informačnej
kanceláriesav tomtoobjektenachádzajúajverejnétoalety,predajňaainformačno-predajnýbodDopravného
podnikumestaŽ
 iliny.PriestoryTIK majúcharakterinformačného„kiosku“,alerozhodnebysivyžadovali
modernizáciuaredizajn.NajmävprípadezískaniatituluEurópskehohlavnéhomestakultúry2026,bybola
vhodnáajkomplexnejšiatransformáciaaposilnenieTIKakocentrálnehokontaktnéhoboduprenávštevníkov
mestanaN
 ávštevníckecentrumdestinácie21.storočia.Tátotransformáciabysamalaudiaťprostredníctvom
zaujímavýcharchitektonickýchriešení,vrátanevyužitiaprvkovdestinačnéhobrandingu,ponukysuvenírov,
vytvoreniaoddychovýchmiestasprostredkovaniakomplexnéhonávštevníckehoservisu. 

Napriekskutočnosti,žeprehliadkyorganizovanéTIKsúmedzinávštevníkmipopulárneaponúkajúzaujímavé
zážitkyaatrakcie,ichďalšírozvojjelimitovanýpersonálnympoddimenzovanímorganizácie.Častokrátsastáva
ževTIKjeibajedenpracovník,ktorýmusízatvoriťpriestoryinformačnéhocentraabymoholnávštevníkov
sprevádzať.10 

Problémomjetiežskutočnosť,ž eväčšinazriaďovanýchorganizáciívkultúresvojimiotváracímihodinami
kopírujebežnýpracovnýčasvoverejnejspráve,č oniejevždykompatibilnéspotrebaminávštevníkov,ale
prirodzeneanispotrebamiobyvateľovmesta.MnohokultúrnychorganizáciívŽilinejevmimoobdobia
letnýchprázdnindostupnýchlenpočaspracovnéhotýždňaaniecezvíkend,pričompripodporemestského
turizmu,ktoréhosúčasťousúajtzv.víkendovécitybreaks,bymalabyťponukadostupnáceloročne. 

VŽilinemánávštevníkkdispozícíkomplexnúkultúrnuponuku,väčšinapriestorovjeadekvátne
zreštaurovanýchamákvalitnýobsah,avšakpríležitosťnarozvojurčitepredstavujeimplementácianástrojov
9

Z áverečnáspráva-SprávanieapotrebynávštevníkovŽilinskéhokraja,prieskumnapodporuturizmuarozvojacestovnéhoruchu,
december2020,Ž
 ilinskýsamosprávnykrajpripravilaagentúra2muse 
10
Z áverečnáspráva-MysteryshoppingkultúrnyturizmusŽ
 ilina,IvetaNinajová 
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naprezentáciua interpretáciudielaprehĺbeniezážitkovnapríkladprostredníctvomsprostredkovaniapríbehov,
využívaniamultimédií,interaktivityčimožnostidovysvetlenia.Niektoréexpozície-napríkladBábkyvpodkroví
RPponúkajúzážitkovoapútavospracovanútrvalúexpozíciusprvkamiinteraktivity,ktoráspĺňavšetkyatribúty
expozície21.Storočia.Zavedenievýkladovainterpretáciasúnevyhnutnosťoupresúčasnésprístupňovanie
expozícií. 

Potenciál ď
 alšiehorozvojavprípadeexpozičnýchmiestpredstavujúajdoplnkovéslužby,napríkladvpodobe
doplneniareštauračnejakaviarenskejfunkcie,detskýchkútikovalebopredajnesuvenírovč ipublikácií.
Verejnýmkultúrnyminštitúciámajverejnostibycelkovoprospelo,akbysastalikultúrnymbodomstretávania-
miestom,kdenávštevníkdokážestráviťpríjemnýdeň.SlaboustránkoukultúrnehoturizmuvŽilinejeajslabá
prezentáciaproduktov,nedostatočnéoznačenie,chýbajúcicrossmarketingmedzijednotlivýmiinštitúciami,
chýbajúcajednotnámodernáonlineplatformapodujatí,magazín,čipoužívaniejazykovýchmutácií. 

Zhľadiskanávštevnostimestapozorujemejejrastdoroku2016,prepadvroku 2017aodvtedypozvoľnýrast,
ktorýbol,pochopiteľne,prerušenýprostredníctvomruptúryspôsobenejglobálnoupandémiouCovid19.11
 

ZhľadiskasprostredkovaniazákladnejidentitymestasúasociácieobyvateľovpricharakterizovaníŽiliny
pomerneš irokéarozdrobené.Respondentispomínaliokolitúprírodu,centrummesta,farskéschodyakostol
aleboBudatín.12
 

Ďalejsarespondentiasociovaliso Ž
 ilinouakos„metropolou“severu,čikrajskýmmestom,ktoréje
charakteristickékultúrouapodujatiami,tiežakosdopravnýmuzlom,č imestomsdobroudopravnou
dostupnosťou,ď
 alšíhovnímajúakorušné,dynamickémesto,plnénákupnýchcentier,sdopravnýmchaosoma
hustoudopravou.Občasnesavyskytovalispojitostishistóriou,rozvojommesta,krásnymprírodným
prostredím,dobrouobčianskouvybavenosťousmnožstvompríležitostínielenpremladýchľ udí.Zkonkrétnych
podujatíčiinštitúciírespondentinajčastejšieuvádzaliStaromestskéslávnostialeboNovúsynagógu.Vo
všeobecnostiboliasociácietakmervždyopozitívne,lenvmalejmierebolispomínanéproblémyakohustá
doprava,chaosineporiadok,hlukadrahéparkovanie. 

ÚradŽ
 ilinskéhosamosprávnehokrajaregiónpropagujeakoHornéPovažie-problémomvšakje,pojem
HornéhoPovažiasaväčšineľudísničímšpecifickýmnespája.Dôvodomjecelkovonízkepovedomieotakomto
označeníregiónu.ĽudiaprirodzenievediaoexistenciijednotlivýchmiestaatrakciínaHornomPovaží,ibažesi
toneasociujústýmtonázvom,čopripisujúajslabejpropagáciinázvuregiónu.Všeobecnýmpovedomímo
regióneje,žemápeknúpríroduakultúrno-historicképamiatky.Taktiež,ž emáš pecifickúľudovúkultúru-
folklór.Totojevšakvšeobecnétvrdenie,ktoréreflektujenapovahuväčšinyslovenskýchregiónov.13
 

Ztýchtodôvodovsanámzdádôležiténanovof ormulovaťidentituŽilinyaokolia.Prostredníctvombohatej
kultúrnejponukytkvieajpríležitosťprofilovaťmestocezkultúrneinštitúcieajednotlivépodujatia.Zjavným
nedostatkomjeajnejednotnýmanažmentdestinácieasúčasnáprezentáciamestaaokoliaprostredníctvom
zastaranejvizuálnejidentity,ktoránezodpovedásúčasným(online/offline)požiadavkámaštandardom. 

UnikátnapolohaŽiliny,nachádzajúcasavprihraničnejoblastisČ
 eskourepublikouaPoľskomponúkaveľa
príležitostinačulúturistickú,spoločenskú,obchodnúaznašejperspektívyprimárneajnakultúrnuvýmenu.
Obesusednékrajinysúzároveň,rovnakoakoSlovensko,členskýmikrajinamiEurópskejúnieasúčasťou
schengenskéhopriestoru,pretovzájomnémuprepájaniusaavytváraniumikropriestorueurópanstvavzásade 
ničnebráni.VblízkomobdobíbudeskompletizovanáajdopravnáinfraštruktúraeurópskehokoridoruTEN-T
Baltic-AdriaticprepájajúcaMestoŽ
 ilinasosusednýmPoľskom,čovýrazneskrátič asovúvzdialenosťa
dostupnosťmedziregiónmi.Podobnýefektbudemaťdobudovaniedopravnejinfraštruktúryaprepojenieso
susednýmmestomMartin-kultúrneponukyobochmiest,akoajmobilitanávštevníkovsazvýši. 

11

12

ŠtatistickéúdajeTIKŽilina 
K
 reatívnastratégiaŽ ilina2035-prieskumverejnejmienky-Máj2021,MedianSK



13

Z áverečnáspráva-SprávanieapotrebynávštevníkovŽilinskéhokraja,prieskumnapodporuturizmuarozvojacestovnéhoruchu,
december2020,Ž
 ilinskýsamosprávnykrajpripravilaagentúra2muse 
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Niekaždémestomáš ťastienatakúpríležitosťstretávaniasasrozmanitosťouapretobyŽ
 ilinamalatúto
príležitosťzhodnocovaťnielenvbezprostrednomrámcidvochsusediacichkrajín,alenaučiťsajuuplatňovaťaj 
vširšommerítkunabudovaniesvojhoeurópskehoprofilu.  

Zp
 rieskumuverejnejmienky14
 v yplývajúnapríkladzistenia,ževiacakotrištvrtinyobyvateľovŽilinyhodnotia
členstvoSRvEurópskejúniipozitívne.Viacakopolovicarespondentovdeklarujesúhlasstvrdením,že
prítomnosťcudzincovjepreŽ
 ilinuprínosná.Zdása,ž enejestvujúvážnejšieprekážky,prečobyŽilinanemala
ašpirovaťnaambíciustaťsa otvorenýmmestomspríťažlivouidentitoujednakprenávštevníkovzprihraničnej
oblastiatiežprenávštevníkovzaď
 alšíchkrajínEÚ. 

Vzhľadomnaskutočnosť,ž emestosauchádzaotitulEHMK2026,aleajvzhľadomnapredchádzajúce
konštatovanieosamotnejdevízepolohymestauprostredmaléhoeurópskehomikrokozmu,tosúčasnenabáda
knevyhnutnémuintenzívnejšiemurozvojuspolupráceazasieťovaniumesta,resp.kultúrnychoperátorov v
ňompôsobiacichseurópskymipartnermi.Abysatotátoambíciastalaskutočnosťoujepotrebnéomnoho
efektívnejšievyužívaťvšetkydostupnénástrojevpodobezdrojovzfondovEÚ,ktorésúpretietoúčelyk
dispozícii.Tomuvšakešteprechádzapotrebap
 rofilovaniasacezvlastnýn
 ezameniteľnýcharakteraidentitu
kľúčovýchkultúrnychinštitúciíastrategickyzvolenýchar ozvíjanýchpodujatí,prostr.ktorýchzískaambícia
staťsamestomseurópskymprofilomkľúčovýobsah.Vneposlednomradejevšakzároveňpotrebnéaj
systematicképosilneniepropagáciemestaveurópskomamedzinárodnomkontexte. 

Zozmienenéhop
 rieskumu15tiežvyplývazistenie,ž eažočosiviacako40%respondentovzoŽ
 iliny
nenavštevujeprihraničnéoblastivČeskučiPoľsku.Vtejtosúvislostisazdápotrebnézačaťsintenzívnym 
rozširovanímp
 ovedomiaoeuroregióneBeskydy,ktoréhojemestosúčasťouazároveňzintenzívňovaťkultúrnu
aturistickúspoluprácuscezhraničnýmiaktérmiatiežcelkovozvýšiťangažovanosťmestavbudovaníznačky
tohtoeuroregiónu,pretožemestutobudevjehoambíciáchnápomocné. 

6.2)III.Identitaakultúrnyturizmus-zhrnutie 

Kľúčovéidentifikovanéproblémy: 
● PersonálnaajpriestorovápoddimenzovanosťTuristickejinformačnejkancelárie. 
● Nedostupnosťviacerýchverejnýchkultúrnychinštitúciívobvyklomčasepreferovanommiestnymiaj
návštevníkmimesta(popracovnejdobe,víkendy,prázdniny). 
● Absentujúcenástrojenaprehlbovanienávštevníckychzážitkov,absentujúcedoplnkovéslužby
kultúrnychinštitúcií. 
● Verejnosťounejednoznačnévnímanieidentitymesta. 

Kľúčovéidentifikovanépríležitosti: 
● Výraznepozitívnevnímanieverejnostič lenstvavEÚ,prevažnepozitívnevnímanieprítomnosti
cudzincov,návštevníkovvmeste. 
● Žilinaajejokoliesavporovnanísinýmiregiónmivýrazneviacspájaskvalitnýmimožnosťami
kultúrnehovyžitia. 
● Jedinečnápolohavprihraničnomregióneponúkajúcomveľamožnostínarozvojkultúrnejturistickej
výmeny. 
● VprípadeúspešnejkandidatúrynatitulEHMK2026výraznestúpnedomácaajmedzinárodná
návštevnosťmesta. 








14

K
 reatívnastratégiaŽ ilina2035-prieskumverejnejmienky-Máj2021,MedianSK

15

K
 reatívnastratégiaŽ ilina2035-prieskumverejnejmienky-Máj2021,MedianSK




21 


6.3)III.Identitaakultúrnyturizmus-strategickécieleaopatrenia 

III.)Identitaakultúrnyturizmus
Strategický
cieľ 

Ciele




III.A.1.)Rozvíjaťponuku
kultúrnehoakreatívneho
turizmuakozdrojaatraktivít
precestovnýruch 

III.A.)Tvorba
ponukypre
kultúrnya
kreatívny
turizmus 

III.A.2.)Kvalitnéslužbypre
návštevníkov 

Indikátory



Možnéopatrenia



-Početnovýcha
udržateľných
produktov
kultúrnehoa
kreatívnehoturizmu
vmeste 
-Mieraspokojnosti
návštevníkovso
službami 

-Podporovaťs poluprácuasieťovanieaktérovcestovnehoruchu
skultúrnymioperátormivzáujmevzájomnéhorozvojaa
produkčnejspolupráce 
-Vytvoriťnástrojbalíčkovaniaslužiebo
 kolokultúrnychpodujatía
kultúrnejponuky(festivalov,workshopy,remesiel,pamiatok) 
-Podporovaťvznikinteraktívnejšíchzážitkovanových
produktovýchtémvprepojenínakultúru(priemysel,architektúra,
náboženskátématika,gastronómia...) 
-Vy tvoriťnástrojnazberdátosprávanínávštevníkova
obyvateľovakonapríkladjednotnámestskákarta(verejná
doprava,šport,kultúra,turizmus...) 
-Us kutočňovaťpravidelnéproduktovéinovácieahodnotenie
kultúrnejponukymestaprenávštevníkavrátaneprehodnotenia
„toppodujatí“mestaaichpodpory 

-Úroveňspokojnosti
návštevníkovs
ponukoukultúrnych
inštitúcií 

-Zakomponovaťaugmentovanézážitkyastorytelling
(rozprávaniepríbehov)vexpozíciáchavspolupráciskreatívnymi
odvetviami,výraznezlepšiťmultimediálnosťainteraktivitu
expozícií 

-Početnávštevníkov
kontaktnéhomiesta
ročne 
-Úroveňspokojnosti
návštevníkovs
poskytnutým
servisom 

-Obnovenies amostatnejpríspevkovejorganizácie-Turistická
informačnákancelária(TIK)mestaŽilinap
 reposilneniekapacit
mestskéhodestinačnéhomanažmentu 
-Vytvoriťn
 ovémiestoprvéhokontaktu/priestory
navštevnickehocentraskultúrnouponukoumestasvyužitím
modernéhodizajnuamodernýchtechnológií 

-Početúčastníkovv -Vy tvoriťv zdelávacíprogramprepracovníkovkultúrnych
vzdelávacích
inštitúcií- modernáinterpretáciazbierkovýchpredmetova
programovročne/ umenia,viacjazyčnosťprogramu,prácaspublikom 
zasledované
obdobie 
-Početvytchorených -Posilniťidentitukultúrnychinštitúciicezautentickésuvenírya
autentických
vlastnýmerchandizing(návrh,výrobaapredajkvalitných
suvenírov 
suvenírov,ponukaremesieladizajnuzregionu) 
-Počet
novovytvorených
služiebkultúrnych
inštitúcií 

-Motivovaťkultúrneinštitúciekrozvojuvlastnýchslužiebak
tvorbevlastnýchpríjmovcezpredajkvalitnýchdoplnkových
služiebakspoluprácisosubjektmicestovnéhoruchu 


-Schválenázáväzná
II.B.1.)Vytvoriťa
Stratégia
implementovaťkomplexnú
marketingovej
III.B.)
stratégiumarketingovej
komunikáciemesta 
Rozpoznateľ komunikáciekultúrnejponuky
náznačka
mesta 
mestaako
kultúrnehoa
-Naformulovaná
kreatívneho
III.B.2.)Tvorivoreflektovať,
identitamesta
mesta 
artikulovaťaširoko
premietnutádo
sprostredkovaťidentitumesta  všetkýchnástrojov
brandingumesta 

-Rozvojanástrojovcross-marketingukultúrnychinštitúciía
používaniaspoločnýchmarketingovýchnástrojovprekultúrny
sektor( napr.zlepšenievzájomnéhoodporúčaniesajednotlivých
kultúrnychinštitúcií,jednotnýsprievodcakultúrnymipodujatiami,
atď) 
-M
 arketingovápodporazostranymesta,najmäpristrategických
podujatiach 
-Re
 flektovaťadefinovaťcharaktermesta(identitu)vzáujme
zvýšeniaatraktivitymestapreobyvateľovanávštevníkov 
-zadefinovanúidentitutvorivoimplementovaťdonovejznačky
mestaa novýchtémprejehokomunikačnústratégiu
sprostredkujúcichoblastikultúryakreatívnychodvetví 
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-Vznikstálej
expozíciemestskej
histórie 

-Vznikpriestorupreprezentáciuh
 istóriemesta-stálejexpozície
mestskejhistórie 

-Transparentnýma -Zadefinovaťkľúčovékultúrnepodujatiavmeste,k toré
odborným
adekvátneprispievajúkbudovaniuznačkymestaasú
spôsobomvybraté systematickypodporovanézostranymesta 
strategickékultúrne
podujatia,ktoré
dostávajúodmesta
finančnú,technickú
ajmarketingovú
podporu 
-Nazákladesúťaže -Zabezpečiťvýbern
 ovejvizuálnejidentitymestavsúťaži
návrhovvybraný
návrhov(vrátanenovéhologa),vypracovaniedizajnmanuálua
dodávateľ-externý jehovyužívanievmestskejkomunikácií 
zhotoviteľnovej
vizuálnejidentity
rešpektujúcejcez
reformulovanú
identitunovúznačku
mesta 


-Početaktívnych
zapojenív
európskych
projektochasieťach

-EfektívnevyužívaniezdrojovEUapodporaEuropskeho
zasieťovania-ZlepšeniejspolupráceŽ
 ilinskýchprevádzkovateľov
kultúrysEúropskymipartnermi,uchádzaniesaodostupnéfondy
EÚač lenstvoveurópskychsieťach 

-Početaktívnych
-Zvýšenieatraktivityamedzinárodnéhoprofilumesta-
III.C.)Silný III.C.1.)Systematickérozvíjanie
prezentáciímestav propagáciavmedzinárodnomkontexte-prehĺbeniezasieťovania
európsky
cezhraničnejaeurópskej
zahraničí 
sav európskomkontexte,konferencie,siete(napr.Eurocities) 
profilmesta spolupráce 
-Počet
cezhraničných
projektovsaktívnou
účasťoumestaako
lídra/partnera 

-Posilneniecezhraničnejspolupráce- Zintenzívneniekultúrneja
turistickejcezhraničnejspolupráceaposilnenieangažovanosti
mestavEuroregióneBeskydy-Propagáciacezhraničnejznačky
BeskydyamestaŽ
 ilinaakodestinácie 





7.)IV.Kultúrneainkluzívnemesto 

Otvorené,inkluzívneaudržateľnémestosoš irokoudostupnosťoukultúryakonemateriálnehozdrojakvality
životavšetkýchobyvateľovmesta 

Dostupnosťkultúryvš irokomzmysle-inkluzívnyverejnýpriestor,odstraňovaniefyzickýchbariérpriprístupeku
kultúre,mitigáciasocio-ekonomickýchbariér,decentralizácia,podporakomunít,podporaobčianskejspoločnosti,
inklúzieaudržateľnosti. 



7.)IV.Kultúrneainkluzívnemesto-východiskovýstav 

Verejnýpriestorplnívdemokratickomspoločenstvefunkciukomunitnéhostretávania.Videálnejpredstave
zároveňslúžiaakoplatforma,kdesaľudiamôžustretávať,komunikovať,objavovaťajbyťobjavenýmibez
akýchkoľveknárokov.Jesrdcomkomunitnejsociálnejvitalityaz ákladomfungujúcejdemokracie.Neobsadený,
miznúci,alebozanedbanýverejnýpriestorjenaopakznakomsilnejindividualizácie-úpadkukomunikáciea
kultúrysprevádzanéhopostupnýmmiznutímzáujmuspoločnostioposilňovanievzájomnejdôvery.Téma
verejnéhopriestorujeajvŽilinevnímanáverejnosťouveľmicitlivo,č odoveľkejmierysúvisíajsdivokou
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privatizáciouz90.rokov.Vof okusovýchskupinách*(zdroj,alebohyperlink)b
 olneuspokojivýstavverejného
priestoru,resp.jehonedostupnosťč astoartikulovanýakozásadnábariérarozvojakvalityživotavmeste.Preto
vtejtostrategickejoblastikladiemeambíciukomplexnéhok ultivovaniamestskéhoverejnéhopriestorua jeho
sprístupneniaprostredníctvomo
 dstraňovaniavšetkýchtypovb
 ariérvichužívanínaprvémiesto. 

Akuvažujemeoverejnompriestorevužšomzmysle,určitedoňpatriaajverejnékultúrneinštitúcie.Vtejto
súvislostijepotrebnérovnakoakovprípadeverejnýchpriestranstievzabezpečovať,abyboliodstraňované
resp.mitigovanébariérysúvisiacesichnavštevovanímaužívaním.Inšpirácioupremestovtomtoprípade
môžebyťnapríkladÚradŽilinskéhosamosprávnehokraja,ktorývrámcisvojejSMARTkoncepcieplánuje
zabezpečiťbezbariérovýprístupdovšetkýchnímzriadenýchkultúrnychinštitúcií. 

RovnakoakovprípademnohýchinýchmiestajvprípadeŽilinyplatí,ž ečímväčšiajevzdialenosťodcentra
mesta,týmmenšiapozornosťsavenujenielenvzhľaduafunkciiverejnéhopriestoru,aleajd
 ostupnostia
prístupnostikultúryvširšomajužšomzmysle.Z anedbanéverejnépriestranstvá,plnérôznehotypu
užívateľskýchajsociálnychbariér,alezároveňzahltenéreklamnýmsmogomsúcharakteristickýmirysmi
viacerýchokrajovýchčastí,pričomtvoriaibavrcholpomyselnéhoľadovcaproblémov,naktorémnohítamojší
obyvateliaupozorňujú.Z anedbanáverejnákultúrnainfraštruktúravpodobechátrajúcich,nedostatočne
využívanýchalebobariérovýchkultúrnychdomov(KD)jepotomlogickýmdôsledkom. 

ZhĺbkovýchrozhovorovsviacerýmiobyvateľmizokrajovýchMČ,rovnakoakoajzkvantitatívnehovýskumuv
MČ,vyplynulo,ž esac ítiaakodruhoradíobčaniamesta-mnohísacítiafrustrovaníznemožnostiovplyvniť
vyriešenieviacerýchzákladnýchpraktickýchproblémov,akojenapr.stavchodníkov,chýbajúcakanalizácia,
neporiadok,častoprevládapocitizolovanosti.VniektorýchMČjevýsledkomtejtodlhodobejfrustrácietúžba
poosamostatnenísaodmestaazískaniemožnostivziaťriešenietýchtoproblémovdovlastnýchrúk.16
 


Vsúvislostisdostupnosťoukultúryainfraštruktúrounatourčenou,viacerípamätnícizdôrazňovali,žekedysisa
osobnepodieľalinav ýstavbekultúrnychdomov(vrámciAkciíZ),vdôsledkučohosaunichprirodzene
vyvinulovedomiesymbolickéhovlastníctvatýchtostatkov.Dnesupozorňujúnato,žeakichchcúvyužívať,
musiaabsolvovaťpomernebyrokratickýprocesprenájmuodmesta,resp.Ž
 ilbytu,ktorýjenavyšespoplatnený.
Takistolenťažkovediaovplyvniť,čosasbudovamidejeaakovyzerajú,keďžeichsprávumávrukáchŽilbyt.  

Vsúvislostiskultúrno-komunitnýmživotomadresujúvýhradyknedostatkukultúrnychpodujatívpodobe
koncertov,divadlačifilmovýchprojekcií,rovnakoimchýbaviacspoločenskýchaktivítakosústretávky,plesy,
zábavyč izáujmovépodujatia.Tietopomenovanédeficitysúpritomobvyklerámcovanékritikouzanedbaného
stavuobjektovKD,ichnevhodnýmvybavenímprepodmienky21.storočia,č iúplnouabsenciouobdobného
priestoru. 

ČosatýkapredstavylepšejvyužiteľnostiobjektovKDvprospechobyvateľov,existujerámcovávšeobecná
zhodarespondentovohľadomzákladnýchfunkcií,ktorébytietomaliplniť-najednejstraneakopriestorpre
komunitné,klubovéaspoločenskéaktivitynapr.vpodobekrúžkovpredeti,prednášokpreseniorov,rôznych
dielní,tiežplesov,zábav,stretávok,aleajakonenáročnáútulná“ verejnáobývačka”,aleboklubovňa,s
jednoduchoumožnosťouneformálnesastretnúťalentaksiposedieť.Nadruhejstranebybolovítané,keby
KDslúžiliajakopriestorpreobčasnékultúrnepodujatia-koncerty,divadlá,vystúpenia. 

Zhľadiskapredstavyorganizácieč innostiKDjecharakteristickýmjavomajurčitýrozkolmedzivedomím
obyvateľov,ž ejetoich KDachcúsihospravovaťsamiaartikulovanoupožiadavkou,abybolomesto
aktívnejšiepriorganizáciípodujatíakomunitnéhož ivotavnich.Vkontextestrategickéhoprístupujepreto
dôležitébraťtietoočakávaniadoúvahyavytváraťvhodnýb
 alanszabezpečujúcitakdostatokpriestorua
príležitostínav lastnúrealizáciusaobyvateľovrôznychvekovýchazáujmovýchskupín,akoajnavytváranie
komplexnejd
 ramaturgickejponukyvpodobeimportuodMKC,resp.inýchprevádzkovateľovč iorganizátorov
kultúrnehoživota.Samozrejmeplatíajto,ževMČ,kdeKDniejevôbec,byobčaniavytvorenietakéhoto
spoločenskéhopriestoru,resp.priestoru,ktorýbyspĺňalkomunitnúakultúrnufunkciu,privítali. 
16

Z áverečnásprávakomunitnémapovanievovybranýchmestskýchčastiachmestaŽ
 ilina,Z.Hlávková,S.Holúbková 
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Vniečompodobnáavniečom,prirodzene,veľmiodlišnáodokrajovýchMČjesituáciasdostupnosťoukultúry
acelkovostavuverejnéhopriestoruvaglomeráciáchmestskýchpanelovýchsídlisk.Anivtýchtoč astiachmesta
niesúvytvorenédostatočnékapacityvpodobefyzickejkultúrno-komunitnejinfraštruktúry,resp.dostatočnej
kultúrnejponuky,zaktorúbynebolotrebachodiťdocentramesta.BývalévýmenníkynapríkladvmesteKošice 
úspešnefungujúakopriestory,ktorébolisrelatívnenízkymiinvestičnýminákladmikonverzovanénanovú-
kultúrno-komunitnúfunkciu,č omôžebyťvhodnýmpríkladomajpremestoŽ
 ilina.Taktiežjepotrebné
redefinovaťvzťahmedziposkytovanýmisociálnymislužbamiakultúrno-komunitnouponukoumestav
existujúcich,aleboplánovanýchsusedských/komunitnýchcentráchnasídliskáchav mestskýchčastiach.Je
potrebnákoordináciaaktivítjednotlivýchsubjektovsmožnosťouzískanianovéhopublikacezdiverzifikáciu
aktivít.17
 

Nejednásavšakibaonedostakovúpriestorovúč idramaturgickúponuku.Zmyslomdemokraciejetiež
vytváranieadekvátnychpodmienoknap
 articipáciunaverejnomakultúrnomž ivote.Pretotakvprípade
okrajovýchMČ,akoajsídliskavôbecceléhomestajeprerozvojkvalityživotavjehonemateriálnejdimenzii
dôležitésystematickévytváraniepodmienoknapravidelnékomunitnéplánovanie,účasťnarozhodovanío
podobeverejnéhopriestoru,aleiď
 alšíchmestskýchtémachanak ultúrnuparticipáciuobyvateľovvrátane
vytváraniapriestorunasebarealizáciuarozvojavlastnéhotvorivéhopotenciálu.Vtomtoprípadesatreba
špecifickyzameraťajnazraniteľné,aleboznevýhodnéskupiny,akosúnapríkladseniorialebomladíľudia,
pretožeakovyplývazp
 rieskumuverejnejmienky18,ktorýsmeuskutočnili,právetietoskupinysanecítiado
takýchtopríležitostíaktuálnezahŕňané.Rovnakojepotrebnébraťdoúvahyľ udísrôznymitypmizdravotného
znevýhodnenia-taktelesnéhoakoajzmyslového-avytváraťpodmienkypreichzačleňovaniedo
plnohodnotnéhoživotatakcezmožnostiachparticipácie,akoajvytváraníkultúrnejponuky.Okremslužieb 
tlmočenia/otitulkovaniapredstaveniaMestkýmdivadlom,vsúčasnostitakýtotypservisunapr.prezrakovo
alebosluchovoznevýhodnenýchobčanovposkytujúnajmäneziskovéorganizácievenujúcesapomociľuďom
sozdravotnýmznevýhodnením.Tentotypslužiebtrebajednakintenzívnejšiepodporovať,aletiežvytvárať
nástrojeprostr.vznikudostupnýchverejnýchslužieb,ktorédokážupotrebyznevýhodnenýchskupínadekvátne
saturovať.  

Vytváraniepriestoruprev erejnúangažovanosť,aleajpreorganizovaniekomunítzdolaamožnosť
ovplyvňovaniamestskejverejnejpolitikypovažujemezaesenciálnenielenvsúvislostisrozvíjanímk ultúry
demokracie,alesjejsamotnouu
 držateľnosťou.Akopotvrdzujúviacerévýskumyaprieskumyverejnejmienky
19
(napr.Eurobarometer ) S lovenskárepublikaakocelokmáproblémsdôverouverejnostikverejným
demokratickýminštitúciám,aleajsovzájomnoumedziľudskoudôverou.Preudržateľnosťdemokraciejevšak
dôverazásadnýmatribútomapretobymalobyťneoddeliteľnousúčasťoukultúryvytváraniepodmienokna
širokúparticipáciunaspráveverejnýchvecí,pričommestskúmierkumožnopovažovaťpretietoúčelyza
ideálnu.Ž
 ilinamávskutočnostizdravýzáklad,naktoromsadáďalejstavať-zjednéhozp
 rieskumov20,ktoré
smerealizovalinapríkladvyplynulo,ž eaž6%obyvateľovmestasadobrovoľníckyangažujevoblastikultúry.
Takútoč innosťjepotrebnéverejneoceňovať,abysastalazdrojominšpirácieajpreď
 alšíchčlenovmiestnych
komunít.  

Aksikladiemeotázkysúvisiacespotrebouudržateľnostiarozvojakultúrydemokracie,nemôžemeopomenúť
globálnyrámecpotrebyu
 držateľnostienvironmentálnej.Tátonajväčšiaglobálnavýzvasúčasnosti,ktorá
bezprostrednesúvisísprežívanouk limatickoukrízoupredstavujeajvýzvuvkontexteakejkoľvekmiestnej
verejnejpolitiky,kultúrnunevynímajúc. 

Potrebainvestíciidozazelenaniaverejnýchpriestorovodolnouzeleňou,doadaptačnýchamitigačnýchopatrení
reagujúcichnazmenuklímy,dovytváraniavodozádržnýchopatreníarevitalizácieprímestskýchprírodných
17

P
 odporarodínamedzigeneračnéspolužitievKomunitnýplánsociálnychslužiebMestaŽilina2019-2023-link:
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/04/KPSS-Mesto-Zilina-final-1.pdf) 
18
K
 reatívnastratégiaŽ ilina2035-prieskumverejnejmienky-Máj2021,MedianSK 
19
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/17-rokov-v-eu-8-z-10-slovakov-sa-citi-byt-aj-obcanom-eu-a-ich-dovera-v-europsku-uniu-je-najvyssi
a-za-poslednych-10-rokov/) 
20
K
 reatívnastratégiaŽ ilina2035-prieskumverejnejmienky-Máj2021,MedianSK 
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oblastívhodnýchnakomunitnúakultúrnurekreáciusúzjavnounevyhnutnosťou,ktorájepodobnevnímanáaj
žilinskouverejnosťou.Rovnakoakovytváranieapodporarôznychvzdelávacíchenvironmentálnychprogramov
prerôznorodécieľovéskupiny,ktoréprispejúkzlepšeniuvšeobecnéhoverejnéhopovedomiaopotrebenových
prístupovke
 nvironmentálnejzodpvednosti. 

Vsúvislostisenvironmentálnouzodpovednosťounetrebazabúdaťaninazodpovednosťkultúrnych
organizátorov,ktorýchjepotrebnénielenvhodnemotivovaťktriedeniuodpadu,ktorývznikánásledkom
podujatí,aletiežvytváraťdostupnépodmienkynato,abytomohliefektívneuskutočňovať.Niektoré
prevádzkyvcentremestaadresovalikritikunamierenúknedostupnostimožnostitriedenia. 

7.2)IV.Kultúrneainkluzívnemesto-zhrnutie 

Kľúčovéidentifikovanéproblémy: 
● Zanedbanýakvôlibariéramnedostupnýverejnýpriestor(priestranstvámimocentramesta,kultúrne
domy,mestskékultúrneinštitúcie). 
● NedostatočnenapĺňanáfunkciakultúrnychdomovvokrajovýchMČanespokojnosťtamojších
obyvateľovsdostupnosťoukultúrneho,spoločenskéhoakomunitnéhoživota. 
● Nedostatokpriestorovnakultúrno-komunitnúfunkciuvsídliskovýchaglomeráciách. 
● Všeobecnýúpadokspoločenskejdôvery(celoslovenskýjav)aNedostatočnáponukapríležitostína
širokúparticipáciuverejnostinakultúrnomaverejnomživotevkomunite/meste. 
● Globálneenvironmentálnehrozbypremietnuténalokálnumierku.  

Kľúčovéidentifikovanépríležitosti: 
● Širokýzáujemverejnostiostavverejnéhopriestoru. 
● ObčaniaokrajovýchMČmajúsilnýzáujemnaobnovekultúrno-komunitnéhoživota,vrátane
využívaniainfraštruktúryvpodobeKD. 
● Možnosťvyužitiabývalýchvýmenníkovnapanelovýchsídliskáchaichkonverziena
kultúrno-komunitnúfunkciu. 
● Silnýpotenciálangažovanostiadobrovoľníctvauč astiobyvateľovmesta,ktorýjepotrebné 
multiplikovať. 



7.3)IV.Kultúrneainkluzívnemesto-strategickécieleaopatrenia 

IV.)Kultúrneainkluzívnemesto

strategický
cieľ 

Ciele




IV.A.)
Kultivovaný IV.A.1.)Systematická
verejný
revitalizáciastavuverejných
priestorpre priestranstiev 
všetkých 

Indikátory



Možnéopatrenia



-Vytvorenýa
uplatňovanýmanuál
verejných
priestranstiev 

-V
 ytvoriťauplatňovaťm
 anuálverejnýchpriestranstiev- 
dizajnovéafunkčnézjednotenieprvkov,odstránenievšetkých
typovužívateľskýchbariértak,abyboliverejnépriestranstvá
prístupnéadostupnéprevšetkysociálneskupinyvrátaneľudís
rôznymitypmiznevýhodneniavsnaheužívaniamesta
kompletnýmsociálnymmixomobyvateľstva 

-Početúčastníkov
vzdelávacích
programovročne,
resp.vsledovnom
období 
-Početvýstav,
prednášok,a
inštaláciív
sledovanomobdobí

-V
 ytvoriťprogramvzdelávaniavoblastiurbanizmua
architektúryn
 aprikladformou:umožneniadialógusobčanmio
verejnýchpriestoroch,testovanienovýchfunkciípomocou
dočasnýcharchitektonickýchinštalácií,organizáciavýstava
prednáškyzahraničnýcharchitektov,vznikfestivaluarchitektúry 
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-Počet
-Systematickéuplatňovanienástrojaarchitektonickýcha
architektonickýcha dizajnérskychsúťaží:Z výšiťpočetarchitektonickýcha
dizajnérskychsúťaží dizajnérskychsúťažípriverejnomobstarávaníscieľomvytvárať
tlaknavylepšeniekvalityprodukcieazvýšeniepovedomiao
kvalitearchitektúryadizajnu 

-ObnovaMPR

IV.A.1.)Strategickýprístupk
exteriérumesta-systematická
prácaskultúrnymdedičstvom,
architektúrou,verejnym
priestorom 



-Obnovamestskejpamiatkovejrezerváciea vyčistenieod
nevhodnýchzásahov 

-Početodstránených -Implementáciam
 anuálureklamy,rozšíreniepôsobnostimanuálu
nelegálnychreklám  reklamyajmimopamiatkovejzóny 
-Vytvorenie
koncepcieinštalácie
umeniavoverejnom
priestore 

-V
 ytvoriťk oncepciuinštalácieumeniavoverejnompriestore-
mapovanieaprehodnoteniekvalityarelevanciedielprítomnýchv
mestskomverejnompriestore,zvýšeniepočtuumeleckých
inštaláciíaprezentáciaatraktívnychforiemumeniavmeste,
organizovaťsúťažepriumiestnenídieldoverejnéhopriestoru,
vytvoriťkoncepciuinštalovaniaumenia(typológie,miesta,č asový
rámecumiestnenia...) 


-Početnávštevníkov
sošpeciálnymi
potrebamiv
IV.B.1.)Prístupnáainkluzívna
sledovanomobdobí 
kultúraprevšetkých 
-Vytvorenýakčný
plánodstraňovania/
zmierňovaniabariér

-V
 ytvoriťfunkčnénástrojepodporykultúrnejparticipácie
obyvateľov-odstraňovaniefyzických,psychologických,
sociálnych,vzdelanostnýchbariér(napr.zľavovýsystém,
tlmočníckesystémy,rampy,výťahyabezbariérovosťbudov,
skupinovénávštevy) 

-Početobnovených -Revitalizovaťkultúrnuinfraštruktúruvmestskýchčastiach–
Kultúrnychdomovv odstránenieinvestičnéhodlhuadoplneniepotrebného
MČ 
technickéhozabezpečenia,obnovasieteKulturnýchdomovv
okrajovýchč astiachmesta 

IV.B.)
Inkluzívne
mesto
vytvárajúce
priestorpre
tvorivosťa
IV.B.2.)Decentralizáciakultúry
rozvoj
-podporaširokejdostupnosti
komunít 
kultúryarozvojatvorivosti
okrajovýchkomunít 

-Početpodujatív
-Rozšíreniekultúrnejponukymimocentramestaazvýšenie
mestskýchčastiacha atraktivitysídliskaokrajovýchč astímesta- realizáciaapodpora
nasídliskách 
kultúrnychpodujatímimocentramesta,rozširovaniea
-Počet
modernizáciaponuky,diverzifikáciapublika 
návštevníkov/
participujúcichna
podujatiachv
sledovanomobdobí 
-Početkomunitných
aktivít 
-Mieraparticipácie
obyvateľovmimo
centra 

-Budovaniekomunít-organizovaniepravidelnéhokomunitného
plánovaniaarozvojkultúrnejparticipácieobyvateľovmimocentra
-vytvoreniepriestorunasebarealizáciuarozvojkreativneho
potenciálu 

-Vznikgrantovej
-Vytvoriťsamostatnýgrantovýprogramnapodporu
schémy napodporu komunitnýchkultúrnychaktivítatvorivýchpodujatínasídliskách
komunitných
av mestskýchčastiach-špecifikáciaI.C.1.) 
projektov-schválene
MZ 
-Početakvalita
(úroveňinklúzie,
mierazapojenosti
obyvateľovapod.)
podporených
komunitných
projektov 


IV.C.)
IV.C.1.)Zapájanieobčanovdo
Angažované plánovaniaarozhodovania-
mesto-
posilňovanieobčianskej

-Počet
participatívnych
podujatí/miera

-Vytváraťnástrojenasystematickúaktívnuparticipáciu
občanovaodbornejverejnostipriplánovanírozvojamesta:
konzultácieazapojenieobyvateľovdorozvojaverejného
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rozvoj
kultúry
spoločnosti 
demokracie 



participácia
obyvateľov 

priestoru,tvorbykultúrnychpolitíkaďalšíchmestskýchtémach

-Vznikgrantovej
schémynapodporu
drobnýchmestkých
zásahov-schválene
MZ 
-Početpodporených
projektov
intervenujúcichdo
zlepšeniaverejného
priestoru 

-Vytvoriťgrantovýprogramnadrobnémestskézásahyscieľom
oživovaniaverejnýchpriestranstievvkomunitách.Možnénastroje
sú:participatívnyrozpočet,grantovévýzvypreoživovanie
verejnýchpriestranstievvkomunitách(odfázyprojektuažpo
realizáciu),tvorbazásobníkaprojektovodobčanovpremestocez
ideovévyzvy,stabilnápodporabudovaniakomunitnýchzáhrada
pod.) 

-Početpodporených -Podporaaktívnehoobčianstva-Vytváraniepodmienokpre
občianskychaktivít  rozvojsvojpomocnýchkomunitnýchaktivít,komunitného
organizovaniaprostredníctvomposkytovaniemestských
priestorovýchatechnickýchkapacítobčianskymaktivitám 


-Navýšenierozpočtu -Zlepšeniekvalityzelenevmeste-navýšenierozpočtunaúdržbu
nazeleň 
zelene,skvalitneniesúčasnejzelenevmeste,zazelenanie
-početvysadených zanedbanýchverejnýchpriestranstievodolnouzeleňou 
kusovodolnejzelene
vzanedbaných
častiachmesta 
- Vytvorenie
/poskytnutie
priestorupre
organizáciu
pravidelných
mestských trhov 
-Počet
uskutočnenýchtrhov

-V
 znikm
 estskéhotrhoviska-trhoviskoprispievak rozvoju
lokálnejekonomiky,prostredníctvompodporymalých
pestovateľovafarmárovzregiónu,alemôžebyťodbytiskomaj
miestnychremeselníckychadizajnovýchproduktov.Trhovisko 
plníajspoločenskúfunkciu., 

-Početnovej
turistickej
infraštruktúry

-Investovaťdoúdržbyp
 rímestskejprírodnejaturistickej
infraštruktúry 

IV.D.1.)Budovanie
IV.D.)
udržateľnéhoaodolného
-VznikE nvironmentálnecentrumBôrik-ktorébudeorganizovať
Udržateľné mesta–zlepšeniestavuzelene, - Vytvorenie
Environmentálneho
pravidelnévedecko-environmentalnevzdelavacieaktivity 
mesto 
vodozádržnýcho
 patrenía
centra

alternatívnejmobility 
-početvzdelávacích
aktivít 
-Početúčastníkov
aktivít 



-Početaktivítvokolí -Rozvojprístupukvodesprepojenímnakultúrno-komunitné
vodnýchtokov 
oživenie:brehyRajčianka,Váh,Vodnédielo,Trojbrežie, 
-Početmitigačnýcha -R
 ealizáciakoncepciemitigačnýchaadaptačnýchopatrení
adaptačných
súvisiacichsozmenouklímy,realizáciaefektívnychvodozádržných
opatrení 
opatreníaumiestnenieviacvodnýchprvkovvmeste 



8.)IMPLEMENTÁCIAahodnotenie 


8.1)Návrhspôsobuimplementácie 

Nazabezpečenieimplementačnéhoprocesustratégiejepotrebnésprávnenastavenieriadiacejschémya
dostatočné,najmäpersonálnekapacity.Priprocesochnapĺňaniastrategickýchcieľov,prípraveakčnéhoplánua
pravidelnejaktualizáciecieľovaopatreníjevhodnépokračovaťvparticipatívnychprocesochktorésprevádzali
prípravustratégie.Spôsobimplementáciestratégiemusíbyťvsúladesoš tandardamistrategickéhoriadeniana
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mestskomúradetak,abyboliprevšetkýchzrozumiteľnéabolojednoduchédokumentpoužívaťnaprieč
odbormimestskéhoúradu,ktorésabudúpodieľaťnajehonapĺňaní.Spôsobimplementáciebudedetailnejšie
rozpracovanývakčnomplánektorýbudesfinalizovanýnazačiatkuroku2022,ajvnadväznostinavýsledky
kandidatúrynatitulEHMK2026.Samotnáimplementáciastratégiebuderozdelenámedzibudúcurozvojovú
organizáciuKKPaodborkultúrymesta.Processimplementáciebudemonitorovanýformousystematického
zberudátaichnáslednouevaluaciou,plánovanépravidelnéKultúrnefórumbudeslúžiťakomilestone-
momentpravidelnejročnejevaluácie,aleakonástrojpravidelnejspätnejväzbyodširšejodbornejverejnosti. 

Predpokladanýharmonogramimplementácie 

09.2021-naschváleniezastupiteľstvom 
09.2021-predstavenieverejnostinakultúrnomfóre 
10.2021-nastavovaniezmenygrantovéhosystémuanastavovanieinštitucionálnehorámca 
11.2021-prezentáciastrategieverejnosti(výstava+publikácia) 
01.2022-nastavenieakčnéhoplánu2022-27 
2022-2027implementácia+pravidelnékultúrnefórum 
2027hodnotenie+revidovaniestratégie 
2027-2036implementáciarevidovanejstratégie+pravidelnékultúrnefórum 
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