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Zdieľané pracovné prostredie /tzv. coworkingové priestory/ sú úplne alebo čiastočne 
otvorené kancelárske priestory, ktoré umožňujú flexibilné usporiadanie. Prvé 
coworkingové priestory boli využívané predovšetkým samostatnými podnikateľmi a 
individuálnymi živnostníkmi, ktorí pracovali sami pre seba /self-employed/ a využívali 
flexibilné formy zamestnania. V prvom desaťročí 21. storočia takýto model priestorov 
začal byť populárny aj u korporácií a ich tímov distribuovaných pracovníkov. 

Je známe, že coworkingové priestory zvyšujú produktivitu práce, povzbudzujú kreativitu, 
umožňujú väčšiu flexibilitu pre jednotlivcov a tiež zlepšujú možnosti pre vytváranie 
siete pracovných kontaktov /tzv. networking/. Vďaka pracovnému priestoru, ktorý 
je úplne alebo čiastočne otvorený a zároveň je vybavený širokou škálou mediačných 
mechanizmov, má coworking tendenciu urýchľovať možnosti formálnych i neformálnych 
stretnutí medzi užívateľmi. Okrem toho, aktívne kontakty medzi ľuďmi prispievajú k ich 
pozitívnym pocitom a pomáhajú im lepšie znášať pracovné povinnosti. 

Pri pohľade zo širšej perspektívy môžu mať coworkingové pracovné priestory významný 
vplyv  aj na miestnu ekonomiku a sú podporou pre malé podnikanie pretože vytvárajú 
sieť spolupráce, čím udržujú talentovaných a schopných pracovníkov v danej lokalite 
a zároveň im otvárajú prístup k podnikateľským zdrojom, ktoré sa takýmto spôsobom 
stávajú prístupnými nielen pre týchto pracovníkov, ale aj pre miestnych obyvateľov.  
(Kwiatowski, 2012; Gordan, 2018)

Nasledujúca správa zobrazuje niekoľko všeobecných poznatkov o tom, prečo sú 
coworkingové priestory dôležité pre miestnu ekonomiku a všetky zúčastnené strany, a 
tiež o tom, prečo by mali byť zvážené a uplatňované vybrané postupy na ich podporu. 
Hlavným cieľom nasledujúceho textu je prezentovať argumenty za podporu a budovanie 
takýchto flexibilných pracovných priestorov pre lokálne a regionálne samosprávy. Táto 
správa tiež uvádza viacero príkladov a vhodných  postupov, ktoré boli využité v minulosti. 
Keďže budúcnosť ľudskej spoločnosti sa vďaka nedávnym udalostiam  ohľadne rozšírenia 
nového koronavírusu stala nepredvídateľnou, tieto mechanizmy by sa mohli stať jediným 
bodom inštitucionálnej podpory smerujúcej k udržaniu coworkingových prostredí.
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“Korona-kríza dramaticky mení náš pracovný svet a my sa musíme týmto zmenám 
prispôsobiť na všetkých úrovniach. Masívny posun ku digitalizácii, ktorý sledujeme 
posledné mesiace nie je výhodný pre každého. Preto je nevyhnutné vytvoriť a 
implementovať nové postupy a mechanizmy zamerané na prácu na diaľku a flexibilné 
pracovné priestory - teda coworkingové priestory. Podľa skúseností, ktoré sme získali 
počas prvého polroka 2020, keď sme boli nútení pracovať z domu, zisťujeme, že iba 
samotná práca z domu nemôže byť našim cieľom. Potrebujeme lepšie možnosti pre 
viacero ľudí, tak aby boli schopní pracovať tam, kde bývajú, ale zároveň zostať v spojení 
prostredníctvom digitálnej infraštruktúry. Takúto možnosť ponúka práve coworking. 
V ideálnom prípade by každý človek mohol mať k dispozícii takýto priestor na prácu 
dosiahnuteľný v okruhu 15- minút chôdze, a to dokonca aj vo vidieckych oblastiach.”

-  Johanna Voll, spolu-zakladateľ @ Coworking Library

Popri pandémii, ktorá zachvátila náš svet a zamiešala naše hodnoty, prebieha aj 
neustály vývoj súčasnej ľudskej spoločnosti. Moderné coworkingové priestory, ktoré 
sa objavili na začiatku tisícročia odvtedy každoročne takmer zdvojnásobujú svoj počet. 
Predpokladaný vývoj do roku 2024 bol prekročenie počtu 42 000 coworkingových 
priestorov s odhadom 5 miliónov ľudí, ktorí by takéto priestory využívali denne v mieste 
svojho bydliska. (Di Risio, 2020) Táto prognóza sa ale kvôli prebiehajúcej pandémii, 
ktorá prinútila duševne pracujúcich ľudí zotrvávať v sociálnej izolácii, môže výrazne 
zmeniť, pretože mnoho coworkingových pracovísk zostáva dlhodobo prázdnych, keďže 
ľudia pracujú z vlastných domovov. 

Keďže s prácou z domu sa spája niekoľko nevýhod, ako napríklad nedostatok 
komunikácie so zamestnávateľom a ostatnými členmi tímu, problémy s logistikou ako 
napríklad denné dochádzanie, konflikt medzi prácou a rodinou, a iné, je tu pár aspektov, 
ktoré poukazujú na významnú úlohu, ktorú môžu zohrať coworkingové priestory v ére po 
COVID-19. Za prvé, pravidelné používanie vybranej coworkingovej kancelárie môže byť 
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značným prínosom pre produktivitu práce a kreativitu. Ak sa pozeráme na produktivitu 
práce ako na subjektívnu vlastnosť, ktorá je u každého pracovníka individuálna, 
zisťujeme, že prvá vlna pandémie mala za dôsledok nárast dopytu po online nástrojoch 
virtuálnej spolupráce ako sú FocusMate a Caveday alebo podobných aplikáciách, 
ktoré dokážu napodobniť kanceláriu v online priestore. (Turrell, 2020) Po druhé, priamy 
kontakt a dôsledne naplánované virtuálne konferencie umožňujú exkluzívny prístup 
k podnikateľským zdrojom, ktoré by inak boli nedostupné. Po tretie, štruktúrovaný 
prístup k rozdeleniu denných pracovných úloh a tiež ich implementácia do sociálneho 
prostredia, ktoré sa rozvíja za stenami miestneho coworkingového priestoru môže 
mať výrazný dopad na celkové emočné prežívanie jednotlivcov. Narúšanie ustáleného 
denného režimu môže zapríčiniť pozoruhodné zmeny vo zvyklostiach jednotlivcov a 
dokáže zmeniť ich zaužívané vzory správania. 

Popri prebiehajúcich zmenách pracovných podmienok si uvedomujeme, že duševne 
pracujúci ľudia môžu pokračovať v plnení pracovných úloh podľa vlastného plánu 
oveľa častejšie aj po skončení súčasného stavu, ktorý je zapríčinený pandémiou. A to 
dáva coworkingovým priestorom ešte väčší význam. Jednotlivci, ktorí budú vyhľadávať 
flexibilnú prácu, môžu mať tendenciu meniť svoje zamestnanie oveľa častejšie a pritom 
zostať v rovnakej lokalite. Mestské prostredie sa bude aj naďalej rozvíjať a rásť, ale možnosť 
pracovať z ľubovolného miesta môže dať vidieckym oblastiam a malým mestám šancu, 
aby pritiahli aj duševne pracujúcich a tým znovu rozbehnú vlastnú lokálnu ekonomiku. 
Tento trend podporuje aj nedávno objavené hnutie 15-minútové mesto, čo je nová 
verzia mestského života, ktorá eliminuje zdĺhavé dochádzanie do práce. (Whittle, 2020)



Nedávna štúdia manažmentu talentov v coworkingových priestoroch, ktorá sa realizovala 
v v rámci grantovej schémy Visegrad Fund ukázala, že coworkingové priestory sú jedným 
z hlavných  uzlov infraštruktúry, ktoré priťahujú, kultivujú, rozvíjajú a spájajú (miestne) 
talenty.  Z analýzy získaných údajov vyplýva, že coworkingové priestory napomáhajú 
vybudovaniu značky, ktoré vedie ku silnému zmyslu pre spolupatričnosť, a to nielen v 
rámci vybraného coworkingového priestoru, ale tiež v celej oblasti, kde tento priestor 
existuje. Z uvedeného vyplýva, že na oblasť, kde je coworkingové pracovisko umiestnené, 
pôsobí ako akcelerátor podnikania a prispieva tiež ku pozitívnej  spoločenskej zmene 
v danom regióne. Ba čo viac, tieto vysoko flexibilné pracovné priestory orientované 
na vzájomnú spoluprácu majú tendenciu podporovať jednotlivcov aj pracovné tímy 
prostredníctvom akéhosi životného cyklu podniku. (Orel et al., 2020)

Vzhľadom na to by si miestne samosprávy mali uvedomiť dôležitosť a význam 
coworkingových priestorov, ktoré majú potenciál vytvoriť lokálne uzly podnikania a 
kreativity, ktoré budú priťahovať talenty a napomáhať rozvoju malých miest, kam sa potom 
oveľa ochotnejšie presťahujú šikovní ľudia , ak budú mať k dispozícii optimalizované 
pracovisko. 



“Coworking urobí z Európy najlepšie miesto pre biznis, ak sa tu vybuduje špičková 
infraštruktúru pre samostatne zárobkovo činné osoby /freelancers/ a takýto spôsob 
podnikania by tu mal vládnu podporu a motiváciu ľudí k využívaniu zdieľaných 
pracovných priestorov. Obraciame sa preto na vlády jednotlivých štátov, aby si vytvorili 
vzťahy s coworkingovými pracoviskami  a sieťami, a aby založili a podporovali programy 
pre malé podnikanie a SZČO. Obraciame sa na vás so žiadosťou o preskúmanie a 
osvojenie si princípov tzv. 15-minútového mesta. Reorganizujte nezávislé zdieľané 
pracovné priestory ako infraštruktúru a ekosystém tzv. Novej ekonómie a tým prispejte 
k vyriešeniu problémov ako je prepad ekonomiky a rozvoj vidieckeho a prímestského 
prostredia, a tiež k odľahčeniu veľkých miest a minimalizovaniu ich negatívnych 
dopadov na klímu a ľudskú spoločnosť, tak ako to poznáme zo súčasnosti.”

-  Jeannine van der Linden, director @ European Coworking Assembly

Pri posudzovaní príkladov podporných mechanizmov z minulosti, by sme tieto mohli 
rozdeliť vo všeobecnosti na aktívne a pasívne nástroje podpory, ktoré priamo alebo 
nepriamo podporujú buď existujúce coworkingové priestory alebo plány na ich 
vytvorenie. 

Aktívne mechanizmy sú plne alebo čiastočne financované grantové schémy, ktoré 
podporujú coworkingové priestory priamo alebo nepriamo. Ako príklad priameho 
podporného mechanizmu   môžeme uviesť spomínanú grantovú schému financovania, 
ktorá by plne podporovala fungovanie coworkingového prostredia. Pretože takéto 
grantové schémy sú relatívne zriedkavé, oveľa typickejším príkladom sú plány grantov, 
ktoré podporujú coworkingové priestory iba čiastočne a pasívne. Do tejto skupiny 
patria všeobecne platné projekty pre financovanie určitých častí fungovania vybraného 
coworkingového priestoru (napr. tzv. akcelerátorov v rámci coworkingového prostredia, 
riadené online stretnutia, špecializované druhy udalostí, atď.).
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 politík



Keď hovoríme o špecifických prípadoch priamej alebo nepriamej schémy financovania, 
existujú dobré tri príklady z praxe, ktoré môžeme vziať do úvahy. Jedným z 
prvých príkladov podporného mechanizmu, ktorý sa uplatnil pri rozvoji lokálnych 
coworkingových priestorov bola finančná schéma pre iniciatívu Coworking Milano z 
roku 2013. Coworking Milano v Lombardii v Taliansku používal dva druhy poukážok 
- prvý druh bol určený priamo pre užívateľov, ktorí takto získali preplatenie hodín 
strávených v jednom z coworkingových priestorov v lokalite mesta Miláno. Druhý typ 
mohol získať  každý z coworkingových priestorov v oblasti a predstavoval dotáciu na 
členské poplatky. Cieľom tejto schémy financovania bolo propagovať flexibilnú prácu 
a prácu na diaľku medzi profesionálnymi pracovníkmi, ktorí takto mohli rozširovať sieť 
svojich pracovných kontaktov. (Nisi, 2013)

Vďaka úspechu tejto iniciatívy sa aj v ostatných regiónoch Talianska objavili podobné 
podporné schémy. Napríklad v regióne Toskánsko sa vydávali poukážky pre SZČO, ktorí 
ich mohli využiť v akreditovaných coworkingových priestoroch v celej oblasti. Podobné 
poukážky boli vydávané v regióne Sardínia. Oblasť Puglia vydávala poukážky, ktoré 
boli zamerané na podporu tzv. Makerspaces/Fablabs. Toto sú už viac špecializované 
flexibilné pracovné priestory, ktoré využívajú ľudia, ktorí potrebujú náročnejšie technické 
vybavenie ako napríklad 3D tlačiarne, programovanie a podobne. (Cowo, 2020)

Za druhým príkladom musíme ísť cez Atlantik, do štátu Vermont v USA. Vytvorili tam 
grantový program na podporu práce na diaľku, zameraný na profesionálov, ktorí by 
sa chceli presunúť do štátu Vermont a využívať niekorý z miestnych coworkingových 
priestorov na každodennú prácu. Finančná podpora bola poskytovaná priamo 
jednotlivcom, ale profitovali z nej nepriamo miestne coworkingové priestory, pretože 
takto získali členov. (Allen, 2019)



Tretí príklad pochádza z mesta São Paulo v Brazílii. Toto veľké mesto vymyslelo vlastnú 
stratégiu začiatkom tisícročia tým, že poskytovalo prístup na internet a počítače vo 
verejných digitálnych centrách. S pokračujúcim rozvojom technológií a ľahko dostupným 
prístupom na internet pre väčšinu  obyvateľov v meste São Paulo sa miestna správa 
rozhodla pokračovať v modernizácii verejných digitálnych centier, ktoré boli postupne 
transformované na coworkingové priestory a stali sa dostupnými pre inovatívne 
zmýšľajúcich a vysoko špecializovaných jedincov.  Nakano a spol. v roku 2020 pozorovali 
koreláciu medzi štátnou podporou coworkingových centier a vplyvom na lokálne 
prostredie danej oblasti. Identifikovali päť hlavnýchefektov. Za prvé -  coworkingové 
priestory poskytujú infraštruktúru, ktorú využívajú podnikatelia aj neziskové organizácie 
a tiež individuálne osoby, ktoré spolu vytvárajú akési miestne podporné komunity. 
Po druhé - coworkingové priestory podporujú spoluprácu jednak formálnu, ale aj 
neformálne interakcie medzi jednotlivcami, ale aj medzi organizáciami navzájom a tým 
umožňujú rozvoj nových myšlienok, podnikateľských nápadov a možností financovania. 
Po tretie -  coworkingové priestory podporujú rozvoj a aktívny prenos vedomostí medzi 
jednotlivými užívateľmi. Po štvrté - verejné coworkingové priestory môžu slúžiť aj ako 
kontaktné a referenčné miesta, kam užívatelia nasmerujú svoje požadované služby. A 
nakoniec -  užívatelia coworkingového priestoru majú tendenciu spájať sa až na rovnakú 
úroveň ako sa spájajú v celosvetových sieťach.

Tri spomínané príklady sú len malou ukážkou ako môže regionálna správa pozitívne 
ovplyvňovať nielen coworkingové priestory, ale aj celú budúcnosť a perspektívu pre 
lokálne podnikateľské prostredie. Tieto ukážky môžu poslúžiť aj ako objekt ďalšieho 
skúmania vplyvu verejnej správy a  rozvinúť debatu o tom,  ktoré z jej mechanizmov by 
mali alebo mohli byť využité aj v budúcnosti, aby sa udržal stály rozvoj coworkingového 
prostredia.



“V budúcnosti budeme svedkami explózie v malom podnikaní a nárastu počtu 
samostatne zárobkovo činných osôb, či už dobrovoľne, alebo z nutnosti. Ľudia, ktorí sa 
sa to dajú a biznis, ktorý takto vytvoria, budú potrebovať priestory na rozvoj a budovanie 
komunity, aby sa lokálna ekonomika opäť postavila na nohy.”

-  Hector Kolonas, ambasádor @ Included

Na záver si zosumarizujeme pozitívne dôsledky stabilného coworkingového prostredia 
vo vybranej oblasti. 

Po prvé , členovia coworkingu dokážu vytvárať nové pracovné príležitosti, pretože 
kolektívne redukujú náklady na používanie individuálnych kancelárií a umožňujú tak 
zamestnávateľom zamestnať  viac pracovníkov, či už na trvalý pracovný pomer, čiastočný 
úväzok alebo na dohodu o pracovnej činnosti. Podľa talentovej štúdie /Orel et al. z roku 
2020/, coworkingové priestory majú tendenciu priťahovať talenty a tiež dokážu týchto 
schopných ľudí v danej oblasti udržať, čo má za následok rozvoj regiónu a následne 
kumuláciu šikovných pracovníkov. Po druhé, coworkingové priestory majú priamy 
dopad na lokálnu ekonomiku aj na celý región, v ktorom sa nachádzajú.  Vo všeobecnosti 
využívajú lokálne služby /ako stravovanie, zásobovanie a pod./ a aj týmto pozitívne 
ovplyvňujú miestnu ekonomiku. V neposlednej rade coworkingové priestory dávajú 
možnosť neočakávaným podnikateľským impulzom, pretože podporujú podnikateľský 
potenciál jednotlivcov a rast miestnej ekonomiky. (Kolonas, 2020)

Vývoj celosvetovej pandémie nám prinesie ešte mnohé zmeny na lokálnych trhoch 
práce. Bude sa zvyšovať počet samostatne zárobkovo činných osôb a iných foriem 
flexibilného zamestnania. Coworkingové priestory môžu poskytnúť stability, podporu 
talentu, spájať jednotlivcov do podporných sietí a prispievať smerom k ekonomickej 
prosperite každého regiónu. Politika podpory a finančné mechanizmy môžu garantovať 
stabilitu a umožniť stály rast coworkingových priestorov v danej oblasti. 
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