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SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER 
Slovensko - Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

Financované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancované 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Programu SK08 – Cezhraničná spolupráca – „Slovensko – Ukrajina: 
Spolupráca naprieč hranicou“. Výška grantu 873 779 €, celkový rozpočet projektu: 970 866 €.  
Viac informácií na: www. norwaygrants.sk a www.eeagrants.org
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Medzinárodná spolupráca

Potreba medzinárodnej 
spolupráce 

Sieťovanie je základný princíp spolupráce na medzinárodnej úrovni. Zdieľanie 
skúseností, spolupráca na projektoch, výmena členov tímu, dobrovoľníctvo 
či možnosti kolektívneho vyjednávania podmienok pre sektor sú výhodami, 
ktoré medzinárodné siete prinášajú pre svojich členov. 

V rámci programu Kreatívna Európa existuje napríklad 
priama podpora sietí v podobe operačných gran-
tov na štvorročné obdobie v programe Networks. 
Kreatívna Európa však podporuje myšlienku medzi- 
národnej, transeurópskej spolupráce kooperačným 
programom či platformami, kde základnou podmien-
kou úspešnosti projektu je definované medzinárodné 
partnerstvo. V oblasti kultúry a kreatívneho priemys-
lu pôsobí v Európe niekoľko sietí, ktoré združujú od 
organizácií cez kultúrne centrá až po individuálnych 
umelcov a tvorcov množstvo kreatívneho potenciálu. 

Trans Europe Halles (TEH) 

je network európskych nezávislých kultúrnych cen- 
tier, založený v roku 1983 aktivistami a umelcami, ktorí 
priniesli do hál fabrík, skladov a iných priemyselných 
budov umenie, kultúru, aktivity pre komunity.  V súčas-
nosti združuje 90 nezávislých kultúrnych centier. 

Misiou TEH je posilňovať trvalo udržateľný rozvoj 
mimovládnych a nezávislých kultúrnych centier 
a  podporovať vznik nových iniciatív ich spájaním, 
podporovaním a prezentáciou. TEH podporuje a faci- 
lituje medzinárodnú spoluprácu, poskytuje možnos-
ti vzdelávania a vzájomného zdieľania. TEH realizuje 

aj veľa výskumných projektov, ktoré sú zamerané na 
fungovanie kultúrnych centier; za posledné obdobie 
prebehol najzaujímavejší výskum v nastavovaní biznis 
model inovácií a v samotnom mappingu kultúrnych 
centier v Európskej únii. 

European Creative Business Network 

je sieť sprostredkujúcich organizácií, agentúr, štát-
nych, mestských alebo regionálnych neziskových 
organizácií, ktorých cieľom je podporovať kultúrny 
a  kreatívny priemysel. Spája 41 členov z 19 krajín. 
Cieľom siete je napomáhať jednotnému európskemu 
trhu pre kreatívny priemysel, podporovať svojich čle-
nov prístupom k informáciám, stretnutiami, obchod-
nými misiami, výmenou skúseností či lobbingom na 
Európskej úrovni v prospech kreatívneho sektora. 

IETM 

je špecializovaná sieť divadiel a organizácií v per-
formatívnom umení. IETM vzniklo v roku 1981 na 
neformálnom stretnutí profesionálov v oblasti per-
forming arts na Polverigi Festivale v Taliansku. Tento 
network je pozitívny príklad dlhodobo fungujúceho 
networku s veľkou členskou základňou a úzkym pro-

v kultúrnom a kreatívnom priemysle

V KULTÚRNOM A KREATÍVNOM PRIEMYSLE
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filom. Pokrýva viac ako päťsto organizácií z päťdesia- 
tich krajín sveta, ktoré spolupracujú na poli 
súčasného divadla, tanca, nového cirkusu, interdisci-
plinárnych live predstavení či nových médií. Členskú 
základňu tvoria najmä festivaly, divadlá, producenti, 
výskumné spoločnosti, univerzity a inštitúcie.  Misiou 
IETM je zasadzovať sa za hodnoty umenia a kultúry 
v stále sa meniacom svete, podporovať profesionálov 
v oblasti múzických umení cez prístup k medzinárod-
ným kontaktom, poznaniu a dynamike výmeny, ktorú 
prostredníctvom svojich podujatí umožňuje. 

Sieť N.I.C.E. 

– Network for Innovation and Creativity in Europe 
združuje stakeholdrov zo širokej oblasti kultúry 
a  kreatívnych sektorov ako sú festivaly, inkubáto-
ry, co-workingové priestory, národné agentúry, 
kreatívne platformy, mestá, regióny, obchodné ko-
mory, univerzity či kultúrne inštitúcie ako divadlá ale-
bo múzeá. Nástroj, ktorý sieť používa a ktorý je výn-
imočný oproti ostatným sieťam, je N.I.C.E. Award, 
ocenenie, ktoré sa udeľuje od roku 2014. Atraktivitu 
a úspech siete podčiarkuje aj množstvo projektov, 
ktoré sa do súťaže zapájajú. V roku 2014 to bolo 108 
projektov z 22 krajín a na shortlist desiatich projektov 
sa dostal aj projekt košických Kasární/Kulturparku. 
O vysokom profile N.I.C.E. svedčia aj mená, ktoré za 
sieťou stoja, za všetky je dôležité spomenúť Charlesa 
Landryho jedného z významných advokátov idey Crea- 
tive City. 

Pridaná hodnota medzinárodnej spolupráce je pre 
každú organizáciu alebo jednotlivca iná. Takáto forma 
spolupráce a fungovania umožňuje profesionálnejšie 
rásť, získavať skúsenosti omnoho rýchlejšie, učiť sa 
z chýb druhých a pomáhať si navzájom pri riešení 
problémov. Získať možnosť spoločne vystupovať na 
európskej alebo medzinárodnej úrovni a  môcť tak 
ovplyvňovať smerovanie sektoru, je jasný a zásadný 
benefit, ktorý siete a sieťovanie prinášajú. 

Medzinárodná spolupráca v kultúrnom a kreatívnom priemysle
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Význam sietí v Európe je v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu priamo 
deklarovaný v programových dokumentoch alebo nástrojoch, ktoré EU 
používa na stimulovanie medzinárodnej spolupráce. 



Zmena investíciou 
do kultúry
V roku 2013 niesli Košice titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). 
Titul, ktorý v sebe okrem zviditeľnenia a európskej spolupráce priniesol 
aj množstvo energie pre naštartovanie zmeny.  Keď sa v roku 2006 a 2007 
formovali začiatky projektového tímu a mesto sa rozhodovalo, s akou  
ideou do kandidatúry vstúpi, v nezávislom kultúrnom centre IC Culture 
train pracovala skupina dobrovoľníkov. Táto skupina prezentovala zástup-
com mesta projekt, ktorý bol komplexný a ambiciózny.
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Investícia do kultúry

INTERFACE

Projekt s názvom INTERFACE čerpal inšpiráciu z ak-
tuálnych trendov a prístupov v západnej Európe, kde 
sa už niekoľko desaťročí realizovali projekty trans-
formácie zastaranej a opustenej industriálnej alebo 
vojenskej infraštruktúry. Ako nástroj revitalizácie 
v mnohých prípadoch funguje sprístupnenie takýchto 
objektov kultúre, prípadne iným formám občianskej 
tvorivosti či aktivizmu. Pre Košice sa tento prístup 
stal hlavným motívom tak v koncipovaní investičných 
projektov, ako aj v ich programovom nastavení. 
Dvomi najdôležitejšími líniami projektu sa stali pod-
pora kreatívneho priemyslu a komunitný rozvoj popri 
línii medzinárodnej spolupráce.

Projekt pre rok 2013 prišiel s víziou, ktorej súčasť 
tvoril aj kreatívny priemysel. „Vízia Košíc je víziou 
založenou na hlbšom pochopení súčasného kultúrne-
ho prostredia, trendov, hodnôt a procesov v živote, 
tvorbe a umení. V globálnom svete sa poloha kultúry 
a umenia dá už len ťažko definovať súradnicovým 
systémom, ťažko sa hľadá ako bod na mape, pretože 
prestupuje celý priestor, jej zložky sa v ňom stretáva-
jú, navzájom sa spájajú a ovplyvňujú v reálnom čase. 

Žijeme v dobe siete, v ktorej všetko so všetkým súvisí, 
a každý jej element je rovnako dôležitý. Košice našej 
projektovej vízie teda nemajú nereálnu ambíciu stať 
sa stredom diania, ale miestom, vďaka ktorému ľudia 
komunikujú navzájom, s kultúrou, s celou Európou. 
Košice sa chcú stať INTERFACEom, poskytujúcim 
občanovi – užívateľovi prístup k dôležitému softvéru 
– kultúre, aby jej prostredníctvom poznával svet i sám 
seba.“

Kultúrny a umelecký program, komunitné aktivity 
a verejný priestor sa stali v meste dôležitou súčasťou 
kultúrnej ponuky. Košice získali niekoľko desiatok 
tisíc štvorcových metrov kvalitnej infraštruktúry, 
ktorá spĺňa tie najvyššie európske štandardy. Za všet-
ky projekty je dôležité spomenúť najmä tieto:

Kasárne/Kulturpark 

Areál kasárenských budov z konca 19. storočia je za- 
sadený do historického parku významnej hodnoty. 
Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti centra mesta. 
Rekonštrukciou budov vzniklo komplexné zázemie 

pre tvorbu, prezentáciu a podporu umenia a súčas-
nej kreatívnej, autentickej a experimentálnej kultúry 
a priestor pre tvorbu a podporu multižánrovej ume-
leckej produkcie. 

Kunsthalle/Hala umenia 

Budova starej krytej plavárne je považovaná za 
jednu z architektonicky najhodnotnejších budov, 
postavených na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia. 
Po prasknutí bazénového telesa vplyvom statických 
porúch, spôsobených poklesom hladiny spodnej vody, 
bola začiatkom 80. rokov činnosť plavárne ukončená. 
Po rekonštrukcii vznikol moderný priestor pre medzi- 
národné výstavy vizuálneho umenia. 

SPOTs/Výmenníky 

Výmenníkové stanice v okrajových častiach mesta 
boli postavené v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Roz-
vojom a miniaturizáciou technológií mnohé stratili 
svoju pôvodnú funkciu. Sídliská pritom mali pod- 
dimenzovanú kultúrnu infraštruktúru. Rekonštruk-
ciou ôsmich výmenníkov získali okrajové časti mes-
ta nové priestory pre komunitný rozvoj a kultúru na 
lokálnej úrovni. 

Počas prípravy projektu vzniklo alebo sa do nej zapo-
jilo niekoľko dôležitých organizácií, ktoré v súčasnosti 
patria medzi profilových hráčov košickej kultúrnej 
scény a ich podujatia a aktivity sú obľúbené a vy-
hľadávané množstvom divákov. 

Za najdôležitejšie môžeme považovať organizácie ako 
Tabačka Kulturfabrik – najväčšie neštátne kultúrne 
centrum, DIG Gallery –galériu nových médií, projekt 
umeleckých rezidencií K.A.I.R, Street Art Communi-
cation – OMG otvorená mestská galéria, MAZAL TOV 
festival, Východné pobrežie, Cinefil – Kino Úsmev, 
Matrioshka festival, Divadlo Na Peróne, Chat – cen-
trum arteterapie alebo profilový festival Biela Noc. 
Tieto organizácie, a tiež mnohé ďalšie, dlhodobo fun-
gujú v meste a aj po roku 2013. 

Ďalšie informácie o investícii do kultúry sa 
dozviete v publikáciu Eastbook - Otvárame 
Slovensko / Otvárame Ukrajinu.
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Vzdelávanie

Vzdelávanie organizácií 
kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu 

Nezisková organizácia Creative Industry Košice 
pôsobí v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu 
a svoju pozornosť sústreďuje na kultúrnych operáto- 
rov a na kreatívcov. Okrem iného pre nich vytvára 
podmienky a možnosti profesionalizovať sa. Ho- 
voríme o rôznych formách a aktivitách počnúc pred-
náškami, konferenciami, či workshopmi a končiac 
individuálnym profesionalizačným programom či ak-
tivitami prepájajúcimi sektor kultúry a kreatívneho 
priemyslu s inými sektormi.

Vzdelávací program Creative Industry Košice pozostá-
va z workshopov, seminárov a prednášok. Zameriava 
na profesionálny rast ľudí pracujúcich v kultúrnom 
prostredí a zároveň si dáva za cieľ vybudovať vzde-
lanú kritickú masu. Doposiaľ boli realizované počet-
né workshopy a semináre na aktuálne témy podané 
domácimi i zahraničnými lektormi. Dôraz je kladený 
aj na to, aby prenos znalostí nezostával iba v teo- 
retickej úrovni, ale aby bolo poskytované vzdelávanie 
postavené na praxi, prípadových štúdiách a dobrých 
príkladoch. Spomedzi obsiahnutých tém môžeme 
spomenúť napríklad projektový manažment pre 
kreatívne projekty, gamifikáciu, crowdsourcing 
a  crowdfunding, fundraising, sociálne médiá a mar-
keting, základy finančného riadenia či právo v kultúre 
a mnoho ďalších. 

Ďalšou aktivitou organizácie Creative Industry Košice, 
ktorá sa týka vzdelávania v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle, je partnerstvo v štvorročnom projekte 
Creative Lenses (2015 – 2019). Creative Lenses vedie 
kultúrne organizácie k tomu, aby sa stali konkuren-
cieschopnými a samostatnými. V projekte sa spojili 
medzinárodné kapacity v oblasti kreatívneho prie-

myslu, aby im pomohli vylepšiť ich biznis modely 
a  dlhodobé stratégie a hľadajú odpoveď na kľúčovú 
otázku, aké sú najvhodnejšie modely pre neziskové, 
kultúrne a umelecké organizácie. Výmena skúseností 
prebieha prostredníctvom kultúrnych fór, konferencií, 
workshopov ale napríklad aj prostredníctvom bench-
markingového nástroja či výskumu. 

Creative Industry Košice zodpovedá za prípravu on-
line knowledge-base platformy, vývoja a testovania 
Creative Benchmarking System. Ďalej sa podieľa na 
tvorbe webovej stránky, grafiky a ďalších digitálnych 
nástrojov, ktoré budú slúžiť organizáciám na pre- 
hlbovanie vedomostí alebo na zlepšenie ich biznis 
modelov. Tiež malo za úlohu zorganizovať konfe- 
renciu Creative Lenses Forum Košice, ktorá priniesla 
diskusiu o tom, čo robí organizácie pôsobiace v oblas-
ti kultúry silnými a konkurencieschopnými. Fórum 
sa venovalo fungujúcim stratégiám a ľuďom, ktorí 
dokážu tieto stratégie úspešne realizovať. Program 
fóra bol postavený tak, že spájal teoretické znalos-
ti so skúsenosťami dlhoročných expertov v oblasti 
kultúry a fungujúcich kultúrnych organizácií. Poz-
vaní experti predstavili fungovanie kultúrnych cen- 
tier a kultúrnych organizácií, ktoré majú rozličné silné 
stránky a rôzne stratégie financovania či biznis mo- 
dely. 

Ďalším profesionalizačným programom organizo- 
vaným neziskovou organizáciou Creative Industry 
Košice je program s názvom Escalator. 

Escalator ako vysoko individuálny intenzívny 
vzdelávací program sa zameriava na rozvoj kreativity, 
talentu a profesionalizáciu ľudí a organizácií či firiem 

Zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry znamenal pre Košice nielen prínos vo 
forme bohatej kultúrnej ponuky alebo úspešné investičné projekty, ale hlavne 
predstavoval vznik nových iniciatív a subjektov, ktoré sa v oblasti kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu začali realizovať. 
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pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle.  
Jedinečnosť tohto formátu spočíva v tom, že zabez-
pečuje vybraným organizáciám alebo jednotlivcom 
tréning vedený zahraničnými odborníkmi s dlho- 
ročnou praxou v kreatívnom sektore. Tréning a program 
je spravidla zostavený z konzultácií, koučingu, men-
toringu, ďalej zo strategického plánovania, audience 
developmentu, školeniach o leadershipe, biznis 
modeloch, fundraisingu, spolupráci a v neposlednom 
rade zahŕňa študijné pobyty a networking. Program 

Escalator patrí k nosným projektom neziskovej or-
ganizácie Creative Industry Košice a rovnako ako os-
tatné vzdelávacie aktivity pre ňu predstavuje nástroj 
pre napĺňanie jej vízie, a to vytvoriť z Košíc miesto, 
kde sa oplatí žiť vďaka kvalitnej kultúre, kreatívnemu 
prostrediu a inováciám vo všetkých oblastiach života. 
To sa dá dosiahnuť práve vzdelávaním talentovaných 
jednotlivcov a kultúrnych inštitúcií a zvyšovaním ich 
medzinárodného profilu, napríklad poskytovaním 
zahraničných ciest, mobilít a rezidenčných programov.  

Na to, aby sa kultúrne 
organizácie mohli rozvíjať 
a napredovať, je nutné, aby 
sa neustále vzdelávali.
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Rozvojové programy 
a medzinárodná 
spolupráca
 

AKO SÚČASŤ PREŽITIA KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE

Východné pobrežie je občianske združenie, ktoré formálne vzniklo vo 
februári roku 2009, ale rôzne neformálne aktivity pod týmto názvom 
začalo vytvárať už v rokoch 2006 a 2007. 
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Patrí k nim organizovanie prednášok, workshopov, pries-
kumov, koncertov až po vydávanie kníh a platní, vytvára-
nie mestských hier, intervencií vo verejných priestoroch 
alebo natáčanie videí. 

K rozvoju Východného pobrežia pomohla účasť na roz-
vojovom programe Escalator v rokoch 2013 a 2014, ktoré 
prispeli k zintenzívneniu vedomostí a poznania o ria-
dení organizácie či finančnom a strategickom plánovaní 
a  k zmene organizácie podujatí. Vďaka tomu sa uvoľnili 
kapacity (finančné, časové, komunikačné) na komplex-
nejšie projekty, hľadanie relevantných partnerov v zah-
raničí a z takmer produkčnej organizácie sa Východné 
pobrežie začalo pretvárať na entitu sústredenú na mest-
ský výskum. V roku 2015 sa Východné pobrežie zapojilo do 
dvoch medzinárodných projektov:

1.) Creative Spaces

Hlavnou úlohou prvého z nich, dvadsaťštyri mesačného 
programu Creative Spaces, bolo zmapovať podmienky 
neformálnych skupín mladých ľudí do dvadsaťpäť rokov, 
na základe ktorých môžu vytvárať vlastné miesta a pries- 
tory s tvorivým obsahom. Išlo o spoluprácu deviatich or-
ganizácií z celej Európy. Východné pobrežie nad rámec 
bežnej spolupráce prispelo aj kapacitami na dokumen-
tovanie videí a dizajn konečných výstupov projektu.

2.) Viability 2.0 

Druhý projekt Viablity 2.0 je rozvojovým programom pre 
lídrov miestnych komunít a organizuje ho pražská Nadace  
Via. Osemnásťmesačný program spojil šestnásť pred-
staviteľov organizácií z krajín strednej a východnej Eu-
rópy. Východné pobrežie vďaka tomuto programu našlo 
partnerov vo Varšave a Prahe, s ktorými v decembri 2016 
začali pracovať na vývoji projektu Nemiesta o novom  
využívaní verejných priestorov v mestách.

Operačný priestor Východného pobrežia možno po trans-
formácii vymedziť ako projekt mapovania a rozvoja verej- 
ných priestorov, verejného života a aktívneho občian-
stva v meste Košice a jeho okolí. Na dosiahnutie týchto 
cieľov používa rôznorodé nástroje - prezentačné formy, 
publikačnú činnosť a intervencie. Od sformulovania prvej 

vízie prešlo osem rokov. Vízia je stále platná, ale jej efek-
tívne napĺňanie je možné až po množstve pokusov a omy-
lov a najmä absolvovaní dvoch rozvojových programov. 
Rozvojové programy a predovšetkým medzinárodná 
spolupráca a sieťovanie sú pre organizáciu veľkosti, akú 
má Východné pobrežie, nevyhnutnou súčasťou prežitia 
a následného rozvíjania sa.

Rozvojové programy

Toto zhrnutie pochádza od samotných autorov, skupiny mladých ľudí, ktorí sa vrátili 
do rodných Košíc s cieľom zlepšenia kultúrneho a verejného života svojho rodiska. 
Aktivity, ktoré Východné pobrežie zastrešuje, spadajú do oblastí architektúry, filmu, 
dizajnu či filozofie.

Mišo Hudák - Východné pobrežie

“Východné pobrežie hľadá, 
obnovuje, vytvára, udržuje, 
vylepšuje a dbá na mestský 
charakter miest a sídiel.”
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Príbeh Festivalu 
Mazal tov

Mazal tov

Cieľom Festivalu Mazal tov je spopularizovať židovskú kultúru, odbúravať 
predsudky, antisemitizmus a xenofóbiu v prostredí, v ktorom žijeme. Veríme, 
že otvorenosť k iným kultúram vedie k tolerancii a lepšiemu spolunažívaniu 
medzi obyvateľmi
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V období pred druhou svetovou vojnou tvorila 
židovská menšina jednu pätinu obyvateľstva. Židia 
výrazne prispeli k hospodárskemu aj kultúrnemu roz-
voju mesta, na to sa však v priebehu nasledujúcich pia- 
tich dekád takmer zabudlo. Cieľom Festivalu Mazal 
tov je spopularizovať židovskú kultúru, odbúravať 
predsudky, antisemitizmus a xenofóbiu v prostredí, 
v ktorom žijeme. Otvorenosť k iným kultúram vedie 
k tolerancii a lepšiemu spolunažívaniu medzi oby-
vateľmi, bez ohľadu na vzájomné odlišnosti vo farbe 
pleti, vierovyznaní či svetonázore. Organizátori však 
odmietajú akékoľvek náboženské zaujatie. 

Mazal tov sa od začiatku profiloval ako multižánrový 
festival s medzinárodným umeleckým obsadením. 
Počas piatich ročníkov sa uskutočnilo päťdesiat 
podujatí, ktoré navštívilo približne dvanásťtisíc 
návštevníkov. Festival jednak dokumentuje to, čím 
židovstvo v Košiciach bolo – tradičnú židovskú hudbu, 
literatúru, architektúru, zvyky, no prináša aj moderné 
produkcie a nové umelecké formy. Tie zväčša vznikajú 
za hranicami Slovenska, hlavne v Izraeli, USA, v eu-
rópskom kontexte napríklad v susednom Poľsku, kde 
židovstvo v poslednom desaťročí zažíva renesanciu. 

Prvotná myšlienka usporiadať v Košiciach festival 
židovskej kultúry vzišla od riaditeľa EHMK Jána Sudz-
inu v roku 2011. V tom čase tu neexistovalo žiadne 
podujatie prezentujúce židovskú kultúru.  Na rea- 
lizáciu prvých dvoch ročníkov boli použité dotácie 
z Ministerstva kultúry v programe EHMK (v roku 
2012 to bolo 22 000 EUR, v roku 2013 predstavovala 
dotácia 32 000 EUR). Rozpočet festivalu v 2014 bol 
na úrovni 25 000 EUR a bol vyskladaný z viacerých 
zdrojov (International Visegrad Fund, Košice Turiz-
mus, Mesto Košice, zahraničné kultúrne inštitúty, 
Izraelské veľvyslanectvo, firemný partner, príjmy zo 
vstupného). S podobnými rozpočtami sa pracovalo aj 
v rokoch 2015 a 2016 a skladba zdrojov príjmov sa ešte 
viac diferencovala medzi viacerých donorov (pribudla 
mestská grantová schéma, Úrad vlády, Fond na pod-
poru umenia). 

Posun v dlhodobom plánovaní festivalu Mazal tov za-
bezpečila účasť vo vzdelávacom programe Escalator. 
Ten od roku 2013 organizuje nezisková organizácia 
Creative Industry Košice. Escalator je intenzívny pro-
gram na vzdelávanie a profesionalizáciu ľudí pôso- 
biacich v kreatívnom priemysle. Je určený pre umel-
cov, kultúrne centrá a organizácie. Mazal tov bol 
súčasťou Escalatora dva roky (2013, 2014).

Na začiatku Escalatora organizátori absolvovali 
vstupný „audit“ týkajúci sa organizácie festivalu. 
Na základe osobných hĺbkových rozhovorov so 
skúsenými mentormi Paulom Bogenom a Sandym 
Fitzgeraldom boli identifikované silné aj slabé 
stránky a následne riešili ich kľúčové potreby. Pod ich 
vedením boli vymedzené hodnoty, poslanie a vízia 
festivalu, pracovalo sa na organizačnej štruktúre, 
dlhodobej stratégii a trojročnom biznis pláne.  

Komplexnejší pohľad na dramaturgický profil 
festivalu, jeho programovanie a prácu s publikom 
podáva súvisiaci článok „Rozvoj publika na príklade 
festivalu Mazal tov“.

Festival židovskej kultúry Mazal tov v Košiciach má za sebou päť ročníkov.  
Od roku 2012 ho organizuje občianske združenie More. Festival Mazal tov 
pripomína Košičanom, že židovstvo bolo významnou súčasťou života  
a kultúry mesta.

Mazal tov Príbeh festivalu

„ Viackrát sa nám potvrdilo, 
že najmä nadnárodné 
korporácie sa dôsledne 
vyhýbajú akémukoľvek 
náznaku diskriminácie, a to 
aj pozitívnej, preto festival 
radšej nepodporia.“
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Rozvoj publika

Starostlivosť o publikum a jeho rozvoj bol pre organizátorov Festivalu 
židovskej kultúry Mazal tov jedným z kľúčových faktorov vplývajúcich na 
dramaturgiu, dlhodobé plánovanie, marketing, komunikáciu aj samotný 
spôsob organizácie festivalu Mazal tov. 

na príklade festivalu 
Mazal tov
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Pilotný ročník
Festival ponúkajúci každý rok takmer 300 podujatí 
počas desiatich dní, a ktorý navštívi 30 000 účastní- 
kov z celého sveta, je v rámci programovej kvality veľ- 
kou inšpiráciou. Riaditeľ krakovského festivalu Janusz 
Makuch podporil organizáciu Mazal tovu a spros-
tredkoval pre prvý ročník dve zvučné mená – Franka 
Londona, člena slávnych the Klezmatics a skvelého 
jazzového saxofonistu Paula Shapiroa z formácie 
Midnight Minjan. Okrem dvoch ústredných koncer-
tov bol do festivalu zaradený aj literárno-hudobný 
večer, výstava a prednáška o židovských osobnostiach 
Košíc, hudobný aj tanečný workshop, výtvarná dielňa 
pre deti a komentované prehliadky židovských pa- 
miatok Košíc. Pilotný ročník mal vynikajúcu návštev- 
nosť a nadšené ohlasy laickej aj odbornej verejnosti. 

Druhý ročník
Druhý ročník v roku 2013 bol väčší, čo sa týka počtu 
podujatí, návštevnosti aj rozpočtu. Aby sa kvalita 
festivalu mohla zvyšovať, medzi účastníkmi bol us-
kutočnený dotazníkový prieskum, z ktorého vyply-
nulo, že je potrebné rozvíjať aktivity na oslovenie naj- 
mladšej generácie publika (do 24 rokov), ktorá mala  
najnižšie zastúpenie. 

Kampaň a publikum
V rámci kampane sa pracovalo s dvomi skupinami 
publika. Prvou z nich je existujúce publikum, ktoré 
už festival pozná a aspoň raz ho navštívilo. Na túto 
skupinu boli zamerané aktivity, ktoré budujú komu-
nitu a osobný vzťah. Jednou z nich bolo neformálne 
umelecko-vzdelávacie podujatie Byť Židom (Being 
a Jew), zorganizované mimo termínu festivalu a od-
komunikované prostredníctvom newslettra. Účast-
níci mali príležitosť v priebehu celého dňa bezplatne 
navštíviť košické synagógy, vypočuť si prednášku 
o  židovských zvykoch, vychutnať si tradičnú hudbu, 

jedlo a na záver si tiež uctili pamiatku obetí holokau-
stu.  Bol to priestor pre neformálne diskusie a dôklad-
nejšie objavovanie židovskej histórie a kultúry. 

Druhou skupinou je potenciálne publikum, ktoré fes-
tival Mazal tov doposiaľ nepozná. Keďže v súčasnosti 
si ľudia vyberajú z nepreberného množstva voľnočas-
ových aktivít, je potrebné ich ako potenciálne publi-
kum presvedčiť, že táto produkcia je práve to, čo ich 
zaujíma. Organizátori sa rozhodli sústrediť na ge- 
neráciu mladých dospelých (vek 18 – 24 rokov), ktorí 
navštevujú kultúrne podujatia v Košiciach a taktiež na 
deti predškolského a mladšieho školského veku. Tejto 
cieľovej skupine musela byť prispôsobená aj progra- 
mová štruktúra - programová ponuka bola rozšírená 
o filmy, komiks či bábkové divadlo pre deti. Prispôso-
bili sa aj lokácie – podujatia sa organizovali na mies-
tach, kde sa združuje komunita mladých ľudí, kam 
chodí za kultúrou.  Tieto zmeny sa v zložení publika 
neodzrkadlili okamžite, ale vekový priemer festiva- 
lových návštevníkov sa však postupne znižuje.

Marketing
Ďalším krokom v rámci marketingu bola reduk-
cia veľkého množstva tlačenej reklamy (plagáty, 
citylighty, letáky) a hlavným komunikačným mé- 
diom sa stal Facebook. Na sociálnych sieťach možno 
osloviť oba druhy publika – reálne aj potenciálne. So-
ciálne siete sú takisto vhodným nástrojom pre získa-
vanie spätnej väzby a názoru publika. 

Rozvoj publika je kontinuálny, aktívne riadený proces, 
založený hlavne na pestovaní dôvery. Dôležitý je nie- 
len samotný program a umelecká produkcia festivalu, 
ale aj kvalita organizácie, poskytovaný komfort, jed-
noduchý prístup k informáciám a ľudský prístup. 

Rozvoj publika Na príklade festivalu Mazal tov

Od intuitívnej skladby programu v začiatkoch festivalu došlo k premyslene vysta-
vanej koncepcii, ktorá do stredu záujmu kladie návštevníka a jeho potreby. Vzor, ku 
ktorému organizátori vzhliadali, bol Festival židovskej kultúry v Krakove, najväčšie 
a najznámejšie podujatie tohto druhu na svete.
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Rozvoj publika je 
kontinuálny, aktívne riadený 
proces, založený hlavne na 
pestovaní dôvery. 
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SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER 
Slovensko - Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

Financované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancované 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Programu SK08 – Cezhraničná spolupráca – „Slovensko – Ukrajina: 
Spolupráca naprieč hranicou“. Výška grantu 873 779 €, celkový rozpočet projektu: 970 866 €.  
Viac informácií na: www. norwaygrants.sk a www.eeagrants.org



www.eastportal.skOnline Portal over cross-border trade


