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ZHRNUTIE 
 

Táto štúdia je reakciou na výzvu Európskeho parlamentu na komplexné posúdenie 

dlhodobých účinkov organizovania podujatí v rámci programu Európske hlavné mesto 

kultúry (EHMK). Hlavným cieľom štúdie je preskúmať množstvo uverejneného materiálu 

o hostiteľských mestách EHMK s cieľom určiť najviac používané stratégie na dosiahnutie 

úspechu, preskúmať dôkazy o vplyvoch a dlhodobých účinkoch z kultúrneho, 

hospodárskeho, sociálneho a politického hľadiska a porozumieť hlavným opakujúcim sa 

problémom. 

 

Hlavné závery 

História a vývoj 

 

Rozšírenie operačného a legislatívneho rámca pre program EHMK na úrovni EÚ možno 

rozdeliť do troch fáz: 

 

 V 1. fáze (1985 – 1996) sa program EHMK považoval za medzivládnu činnosť 

a chýbal legislatívny rámec. Mestá boli spravidla navrhnuté členskými štátmi, 

väčšinou však chýbal čas na financovanie alebo vytvorenie osobitných iniciatív 

súvisiacich s EHMK. 
 

 V 2. fáze (1997 – 2004) sa od roku 1998 zaviedli kritériá výberu a lehoty na 

predkladanie návrhov, čím sa výrazne zvýšili ambície miest a zlepšila ich schopnosť 

osobitného plánovania v rámci EHMK. Program sa zároveň stal viditeľnejším na 

základe začlenenia medzi hlavné kultúrne programy EÚ. 
 

 V 3. fáze (2005 – 2019) sa vytvoril prvý legislatívny rámec pre program, ktorý sa 

stal akčným programom Spoločenstva s formálnymi kritériami európskeho rozmeru. 

V tomto období sa vyjasnili a posilnili procesy výberu, monitorovania a hodnotenia. 
 

Európsky parlament, Rada ministrov a Európska komisia aktualizovali v roku 2013 

legislatívny rámec pre nasledujúcu fázu EHMK na obdobie rokov 2020 – 2033. 

 

Postupy predkladania návrhov 

 

Vzhľadom na narastajúci význam programu v Európe nadobudol v súvislosti s EHMK veľký 

význam aj samotný postup predkladania návrhov a mnoho miest sa teraz intenzívne usiluje 

o vymenovanie. 

 

Z hľadiska celkovej vízie sú najčastejšími cieľmi, ktoré uviedli úspešné kandidátske mestá, 

zvýšenie kapacity/ambície odvetvia kultúry v hostiteľskom meste a zvýšenie profilu mesta 

a jeho kultúrnej príťažlivosti. Ďalšími cieľmi, ktoré zdôraznili úspešné ponuky, bolo využitie 

EHMK ako katalyzátora hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

 

Najčastejšie sa za silné stránky úspešných ponúk považujú široké konzultácie so 

zainteresovanými stranami a široká podpora kandidatúry mesta, navrhovaná úroveň 

investícií a vysoká kvalita umeleckého programu. Veľmi častou slabou stránkou ponúk je 

absencia silného európskeho rozmeru. 
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Prístupy k projektu a stratégie úspechu 

 

Postupná profesionalizácia organizácie projektu EHMK v hostiteľských mestách priniesla 

vznik spoločných stratégií úspechu, ktoré možno v súčasnosti pozorovať vo väčšine miest. 

Niektoré najpozoruhodnejšie prístupy zahŕňajú:  

 

 Vytvorenie prestížnej vízie o premene mesta prostredníctvom EHMK ako 

katalyzátora kultúrnej a sociálnej zmeny a zmeny imidžu mesta. 
 

 Využitie EHMK na podporu medzisektorových programov zameraných na určenie 

toho správneho, respektíve nového, miesta pre konkrétne mesto a niekedy aj pre 

jeho okolitý región. 
 

 Vytvorenie vyváženého rozsahu tematických činností na príslušný rok, často vo 

forme odlíšených období, s cieľom pomôcť pri rozdeľovaní zdrojov a koordinácii 

marketingových priorít. 
 

 Rýchly, úvodný, nárast činností, a potom nepretržité úsilie o zapojenie čo 

najrozmanitejšieho publika podporované výrazne dotovanými strategickými 

sociálnymi programami. 
 

Tieto spoločné charakteristiky naznačujú, že existuje akýsi typ realizácie projektov podľa 

modelu EHMK, a že by bolo prínosné, ak by bol formálne prevedený do všeobecného know-

how v oblasti EHMK, čo by umožnilo účinnejší prenos know-how. 

 

Dôsledky a vplyvy 

 

Aj keď rozšírenie cieľov hostiteľských miest viedlo k zvýšeniu objemu a rozsahu ohlásených 

dosahov projektu, tieto tvrdenia nie sú vždy podporené dôkazmi. Medzi oblasti, v ktorých 

sa zaznamenal pozitívny vplyv doložený silnejšími dôkazmi, patria: 

 

Vplyv na kultúru a imidž mesta 

 

 Program môže mať významný vplyv na posilnenie spojení, nadviazanie novej 

spolupráce, podporu pokračovania nových činností a zvýšenie kapacity a ambícií 

odvetvia kultúry. 
 

 Mnohé hostiteľské mestá, ktoré boli na pokraji záujmu alebo mali dokonca negatívny 

imidž, si svoj imidž napravili a úspešne sa prebudovali na centrá kultúry. 
 

Sociálne vplyvy 

 

 Najpozitívnejším sociálnym vplyvom programu je jeho dosah na to, ako miestni 

občania vnímajú svoje mesto, a na ich pocit hrdosti. 
 

 Ďalším dôsledkom je diverzifikácia alebo rozšírenie obecenstva v rámci kultúrnych 

činností v roku EHMK. 
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Hospodárske vplyvy 

 

 Program má vo veľkej časti miest výrazný vplyv na okamžité, respektíve 

strednodobé trendy v oblasti cestovného ruchu. To zase môže mať výrazný vplyv na 

hospodárstvo mesta. 
 

V ďalších oblastiach je doloženie vplyvu problematickejšie, čo je však čiastočne spôsobené 

skutočnosťou, že príslušné metodiky sú zložitejšie. Výsledkom vytvorenia nových spôsobov 

zapojenia spoločenstiev (napr. dobrovoľnícka práca a možnosti odbornej prípravy) je, že 

táto oblasť je jednou z oblastí vplyvu EHMK, ktorá sa v budúcnosti pravdepodobne rozvinie. 

Ďalšou oblasťou s väčším potenciálom na zanechanie vplyvu je európsky rozmer, a to 

najmä od zavedenia upravených kritérií a väčšej podpory monitorovania. 

 

Výzvy a prekážky 

 

K počiatočným výzvam, ktoré sa z veľkej miery prekonali pomocou regulácie, 

profesionalizácie a získaných skúseností, patria:  

 

 Chýbajúce plánovanie alebo prístupy, ktoré nezaručujú dostatočnú udržateľnosť. 
 

 Nejednotné informovanie a nedostatočné marketingové a imidžové stratégie. 
 

Postupne však vznikli alebo naďalej existujú ďalšie výzvy, napríklad:  

 

 Schopnosť EHMK navrhnúť jasnú víziu, ktorá zabezpečí identifikáciu obyvateľov s 

projektom.  
 

 Primerané vyváženie kultúrnych, sociálnych a hospodárskych programov. 
 

Požiadavka európskeho rozmeru predstavuje mimoriadne významnú výzvu (napriek 

rozšíreniu monitorovania a hodnotenia financovaného Európskou úniou), pričom hostiteľské 

mestá zriedka splnia pôvodné sľuby uvedené v kandidatúre, respektíve namáhavo 

preukazujú úspech z dôvodu nedostatočných mechanizmov získavania údajov v tejto 

oblasti v minulosti a tiež preto, že miestne otázky majú prevahu nad medzinárodnými 

ašpiráciami. 

 

Ďalšou veľkou prekážkou je absencia formálneho prenosu know-how medzi hostiteľskými 

mestami EHMK. Neformálne kontakty medzi usporiadateľmi EHMK sú veľmi oceňované ako 

zdroj priamych skúseností a od roku 2005 sa zaznamenal nárast uverejňovaných 

prieskumov, pričom sa vo veľkom rozsahu využívajú komparatívne štúdie. Väčšine 

hodnotení však chýba kontinuita a vo všeobecnosti možno konštatovať, že kvalita 

a porovnateľnosť dostupných dôkazov je nedostatočná. 

 

Závery a odporúčania 

 

Program EHMK je zrelým medzinárodným podujatím, ktoré vytvára trendy v oblasti 

organizácie veľkých kultúrnych podujatí, avšak na výpočet jeho skutočnej hodnoty je 

potrebné lepšie koordinované hodnotenie. Uvádzame niektoré hlavné odporúčania 

vyplývajúce zo štúdie: 
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Pre usporiadateľov EHMK: 

 Zabezpečte, aby kultúrny cieľ, schválený hlavnými zainteresovanými stranami, bol 

hlavným bodom jednoznačnej vízie EHMK, a to buď prepojením tohto cieľa s existujúcimi 

stratégiami v oblasti kultúry, alebo využitím EHMK ako platformy pre novú stratégiu 

založenú na kultúre. 
 

 Zabezpečte, aby tejto vízii najprv porozumeli členovia najužšieho tímu, a až potom sa 

pokúste o širšiu komunikáciu, aby sa zabránilo nereálnym očakávaniam verejnosti. 
 

 Zabezpečte, aby miestni politici zohrávali hlavnú úlohu v propagácii a nie v organizácii 

EHMK; zabezpečte verejnú transparentnosť a vyvažujte umeleckú nezávislosť potrebou 

začleňovania a reprezentácie rozličných skupín obyvateľov. 
 

 Uznajte, že rozličné fázy podujatia môžu vyžadovať rozličné zručnosti a vopred počítajte 

s prípadnými stratami personálu. 
 

 Podporte zanechanie odkazu po skončení projektu EHMK vymenovaním dočasnej 

pracovnej skupiny, ktorá bude zodpovedať za odovzdanie činností späť do rúk 

zainteresovaným stranám mesta. 
 

 Začnite na miestnej úrovni diskusiu o hodnote európskeho rozmeru a preskúmajte 

vzťahy medzi miestnou kultúrou a európskou kultúrou namiesto toho, aby ste plánovali 

oddelený program pre každú z nich. 
 

Pre organizátorov EHMK a výskumných pracovníkov: 

 Podporujte prenos know-how poskytovaním kvalitných údajov na základe spoločného 

súboru ukazovateľov vymedzených Komisiou. 

 

Pre Európsku komisiu: 

 Podporujte kontinuitu personálu v rámci EHMK a odporučte, aby po podujatí zostali 

kľúčoví zamestnanci na svojich miestach šesť až dvanásť mesiacov; buďte však otvorení 

zmenám, ktoré zabezpečia primerané zručnosti v každej fáze hostiteľského procesu. 
 

 Vytvorte spoločný súbor ukazovateľov a spoločný rámec pre zhromažďovanie údajov.  
 

 Uvažujte o pridelení časti finančných prostriedkov z EÚ na prieskum týkajúci sa EHMK, 

aby všetky údaje o hostiteľskom meste obsahovali aspekty týkajúce sa širších vplyvov 

a odkazu programu, ktoré presahujú hranice miestneho prostredia. 
 

 Usilujte sa o vytvorenie centralizovaného dokumentačného strediska EHMK na účely 

spoľahlivej archivácie údajov. 
 

Pre Európsku komisiu, Parlament a Radu: 

 Preformulujte oficiálne odporúčanie tak, aby túžba po nezávislosti od politiky 

neznamenala riziko politickej neangažovanosti. 
 

 Doplňte súčasné kritériá európskeho rozmeru o podporovanie otvorenia diskusie na 

miestnej úrovni. 
 

 Odporúčajte rozsiahlejší súbor ukazovateľov vzťahujúcich sa na európsky rozmer 

a žiadajte kvantitatívne aj kvalitatívne vyjadrenie príslušných výsledkov. 
 


