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SUMMARY: The increasing competition of the cities caused implementation 

of the marketing principles in the local development strategies. The very important 
segment of the territorial marketing is the place branding. This term could refer to 
a country, region, tourist destination or a city. The city branding is based on strategic 
approach to public relation, stating that a change of image is an ongoing, holistic, 
interactive and wide-scale process (Avraham, Ketter 2008, Hospers 2004).  

The paper will focus on the implementation of the place branding principles in 
the local development (Case Study of City of Košice). Košice, the second largest city 
in Slovakia (234 000 inhabitants), is the centre of the eastern Slovakia. The city of 
Košice has the ambition to be an example of successful transformation of post-
socialist industrial city, to the city open for citizens and visitors, providing the best 
conditions for creativity in all areas (Interface 2013). Košice has been successful in the 
competition for the title of European Capital of Culture 2013. 
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1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA MESTA 
 
 
Obraz Slovenska vo svete je aktuálne stotožňovaný s automobilovým 

priemyslom. Pretože sa tu vyrobí  najviac automobilov na obyvateľa vo svete (105,7 
na každých tisíc obyvateľov) je označované aj ako nový Detroit. Tento prívlastok sa 
však viaže skôr k jeho západnej časti. 

Košice sú druhé najväčšie mesto na Slovensku (234 000 obyvateľov) sú 
situované na východe krajiny. Majú výhodnú polohu v centrálnej časti Karpatského 
euroregiónu a sú centrom východného Slovenska. Spolu so severnejšie situovaným 
tretím najväčším slovenským mestom Prešovom (91 000 obyvateľov) vytvárajú druhé 
najvýznamnejšie ťažisko osídlenia na Slovensku. Územie mesta sa rozprestiera 
v Košickej kotline na oboch brehoch rieky Hornád, ktorá je zo severnej strany 
lemovaná Slovenským Rudohorím. Dopravná dostupnosť mesta je priaznivá 
v železničnej a leteckej doprave (medzinárodné letisko). V cestnej doprave zatiaľ 
absentuje priame napojenie na európsku diaľničnú sieť, hoci predpoklady na riešenie 
tohto problému sú dobré jednak chystanou rýchlostnou komunikáciou R4 cez 
maďarskú diaľničnú sieť na Budapešť ako aj budovaním severného diaľničného 
koridoru D1 cez Prešov a Žilinu do Bratislavy. 
 
2. NÁRODNÝ LEGISLATÍVNY RÁMEC 

 
 
Transformačné procesy po roku 1989 súvisiace s prechodom Slovenska k trhovej 

ekonomike a snaha o začlenenie do Európskej únie, vyvolala naliehavú potrebu zmeny 
existujúcich, eventuálne vytvorenia nových legislatívnych a inštitucionálnych 
pravidiel fungovania spoločnosti. Potreba vytvorenia komplexného systému podpory 
regionálneho rozvoja na všetkých mierkových úrovniach, viedla v r. 2001 
k vytvoreniu dovtedy absentujúcej zákonnej úpravy. Nový zákon, stanovil pre mestá 
a obce nevyhnutnosť vypracovania, schválenia a pravidelného vyhodnocovania 
stratégie rozvoja ich územia (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja -PHSR). 
Tento dokument je doplnkom k územno-plánovacím dokumentom a mal by byť s nimi 
v súlade. Platná legislatíva však nestanovuje potrebu využívania marketingových 
nástrojov v procese regionálneho rozvoja a preto sa marketingový plán obce považuje 
za mäkký plánovací dokument.       
 
3. BRANDING MESTA - HISTORICKÝ KONTEXT 

 
 
Už v stredoveku sa Košice stali významným hospodárskym, kultúrnym 

a spoločenským centrom. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1230 a v r. 1290 získali 
štatút mesta. V 14. a 15. storočí v meste prekvitali remeslá a obchod (s vínom, kovom, 
kožušinami a inými tovarmi). Sídlili tu dôležité Uhorské úrady, hospodárske i kultúrne 
inštitúcie.  V r. 1369 dostali ako prvé európske mesto kráľom signovanú erbovú listinu 
a v r. 1657 tu bola založená jezuitská univerzita (Košická Univerzita - neskôr 
Kráľovská akadémia s tlačiarňou).  

19. storočie predstavovalo pre Košice obdobie prosperity a zvyšovania ich 
významu. V  cirkevno-správnej oblasti dôležitosť mesta narástla po rozdelení 
Jágerského biskupstva (1804) a ich následnom ustanovení za nové sídlo biskupa 
rímskokatolíckej cirkvi. Zvyšovanie hospodárskeho významu im zasa prinieslo 
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kreovanie manufaktúr a ich následná, transformácia na továrne. Od polovice 19. 
storočia aj v dôsledku procesov industrializácie, patrili Košice (známe aj pod názvom 
Kassa), k najrozvinutejším mestám v rámci Uhorska. V roku 1857 bola v Košiciach 
zorganizovaná „Prvá hornouhorská priemyselná výstava“ (Balassa Z., 2007), ktorú 
navštívil aj  panovník František Jozef I. Táto aktivita je nesporným dôkazom 
aktívneho prístupu mesta k propagácii jeho potenciálu pre rozvoj priemyslu. 

V medzivojnovom období význam mesta vzrástol a jeho územie sa stalo 
dôležitou priemyselnou základňou ako aj administratívnym centrom okolitého 
regiónu. Prispelo k tomu aj zlepšenie dopravného spojenia s hlavným mestom, 
spustením osobnej leteckej linky spoločnosti Československé aerolínie Praha - 
Bratislava-Košice v r. 1924 (Letisko Košice, 2009). V tých časoch vznikla myšlienka 
usporiadania bežeckých pretekov na trati dlhej 42 km, tzv. Medzinárodného maratónu 
mieru. Fakt, že sa tradícia konania Košického maratónu udržala až dodnes, z neho robí 
najstarší maratón v Európe, zároveň druhý najstarší na svete (po Bostonskom 
maratóne)(Kosicemaraton.com, 2009). O štyri roky neskôr (1928) boli položené 
základy ďalšej športovej tradície v Košiciach, cyklistických pretekov Košice-Tatry-
Košice (Klub priateľov cyklistiky Slovan Safety Košice, 2009). Pre zviditeľnenie 
Košíc ako centra kultúry bol dôležitý rok 1927, kedy vtedajší Československý rozhlas, 
založil Košické štúdio a začal s pravidelným vysielaním dramatickej relácie spočiatku 
pre mládež. Z tohto štúdia bola po prvý krát na Slovensku odvysiela omša z dómu sv. 
Alžbety, čo možno považovať za počiatok náboženského vysielania na Slovensku. Od 
r. 1929 v Košiciach začal pôsobiť aj rozhlasový orchester (Draxler  V. 2006). Toto 
obdobie bolo pre Košice významné aj z dôvodu objavu tzv. Košického zlatého 
pokladu (1935), t.j. hromadného nálezu starých zlatých mincí, patriacich medzi 
najväčšie svojho druhu na svete. Dnes patrí medzi najvyhľadávanejšie exponáty 
miestneho Východoslovenského múzea (Východoslovenské múzeum Košice, 2009). 
Kultúrny profil mesta bol doplnený zriadením prvej vysokej technickej školy na území 
Slovenska (1937 - Vysoká škola technická M. R. Štefánika), ktorej osud pokračoval 
v susednom Prešove, neskôr v Martine až napokon skončila v Bratislave (Pik, Jaša, 
1937). Hlavným cieľom medzivojnovej stratégie mesta Košice (nemala však podobu 
účelového dokumentu a bola stanovená vo vtedajšom hlavnom meste Československa 
Prahe), bolo vytvoriť silné regionálne kultúrne centrum vyvažujúce svojim významom 
vplyv excentricky situovanej Bratislavy (Pik, Jaša, 1937).   

Obdobie po Viedenskej arbitráži koncom roku 1938 znamenalo pre Košice 
zastavenie rozvoja s následným poklesom ich významu. Okupácia Horthyovským 
Maďarskom priniesla okrem násilia aj značný úbytok populácie, nárast inflácie a 
nezamestnanosti.    

Obrat k prorozvojovej tendencii znamenal až január v roku 1945, kedy sa 
nakrátko (až do oslobodenia Prahy) stali hlavným mestom Československa. V období 
rozsiahlej socialistickej industrializácie, ku ktorému dochádza na území 
stredoeurópskych štátov po roku 1945, sa mesto profilovalo ako metropola 
východného Slovenska. Tento povojnový rozkvet mesta bol postavený predovšetkým 
na hutníckom priemysle, nadväzujúcom na veľmi hlboké tradície hutnenia železných 
rúd v blízkosti mesta, siahajúcich do obdobia až 600 rokov pred naším letopočtom (U. 
S. Steel Košice, 2003). Výrazným medzníkom vo vzťahu k významu ale aj veľkosti 
Košíc, sa však stal rok 1959, kedy bol v Košiciach založený najväčší Slovenský 
metalurgický kombinát, známy v nasledujúcom 40ročnom období ako 
Východoslovenské železiarne (ich výstavba trvala šesť rokov). Toto politické 
rozhodnutie o umiestnení závodu do oblasti zaostalého východného Slovenska 
(dovtedy tu bolo rozvinuté strojárenstvo a ťažba magnezitu), Košice výrazne 
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ovplyvnilo v mnohých oblastiach. Dominanciu kultúrneho atribútu ako hlavnej 
charakteristiky medzivojnového imidžu mesta, vystriedala charakteristika – významné 
národné premyslené centrum (v rámci vtedajšieho združenia krajín RVHP aj 
nadnárodné). V dôsledku migrácie pracovníkov z celého vtedajšieho Československa 
vzrástol počet obyvateľov mesta za tridsať rokov viac ako štvornásobne. Prílev nových 
obyvateľov ovplyvnil nie len národnostnú štruktúru (posilnenie pozície slovenskej 
národnosti a oslabenie maďarskej zložky), ale bol dôležitým impulzom k rozsiahlej 
bytovej výstavbe, k rozvoju služieb, školstva, vedy a výskumu. V období od konca 40. 
a počas 50. rokov minulého storočia boli v Košiciach založené tri univerzity, čím sa 
mesto stalo významným centrom slovenského vysokého školstva. Založená bola 
Východoslovenská galéria, Štátna vedecká knižnica, Technické múzeum a celý rad 
ďalších kultúrnych inštitúcií. K zvýšeniu významu mesta a jeho okolia prispelo 
otvorenie nového letiska v Barci v r. 1953 (dnes druhé najväčšie letisko na Slovensku) 
a premiestnenie vojenských leteckých škôl do Košíc (1959). Dopravnú dostupnosť 
vylepšilo vybudovanie 88 km dlhej širokorozchodnej železničnej trate z Užhorodu do 
Hanisky pri Košiciach. Impulzom pre jej výstavbu bola potreba prepravy železnej rudy 
z Ukrajiny. 60.roky 20. storočia posilnili význam Košíc aj na administratívno-správnej 
úrovni, keď sa stali sídlom jedného z troch vtedy existujúcich územných celkov na 
Slovensku (tzv. Východoslovenský kraj). Kultúrny význam sa zvýraznil zriadením 
Košického štúdia Slovenskej televízie (STV) (1962), ktoré prispieva k vysielaniu 
celoštátnej verejnoprávnej televízie dodnes. 

Charakteristická vizuálne fádna ale pre éru socializmu typická výstavba, 
s dominanciou budov slúžiacich ako stranícke či úradné sídla, pribudla v Košiciach 
v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Dnes predstavuje rozsiahle obytné zóny mesta. 
Z pohľadu uchovania historicky najhodnotnejšieho urbanistického celku mesta, bolo 
dôležité vyhlásenie centra mesta za pamiatkovú rezerváciu (1981), ktorá je dnes 
rozlohou najväčšia na Slovensku. V 70. rokoch vznikol v Košickom štúdiu STV 
populárny hudobno-zábavný program pre deti pod názvom Zlatá brána (1974), ktorý 
mal vysokú sledovanosť a výrazne ovplyvnil obraz mesta ako strediska kultúry 
v rámci vtedajšieho Československa. 

Posledným výrazným historickým medzníkom, s dosahom na všetky oblasti 
života mesta bol rok 1989. Prechod k trhovému hospodárstvu a otvorenie hraníc so 
západnou Európou priniesli obrovské možnosti rozvoja ale aj výzvy popasovať sa 
s novými problémami. Najdôležitejší „hnací motor“ mestskej ekonomiky, Košické 
železiarne, sa spočiatku dokázali vysporiadať s novou situáciou na trhu. V prvom 
decéniu fungovania po privatizácii, prešli obdobím pestrých majetkoprávnych 
vzťahov, až sa napokon v dôsledku zlého manažovania ocitli pred bankrotom. 
Záchranou podniku ale aj ekonomiky mesta i celého regiónu bol predaj celej hutníckej 
časti metalurgického komplexu americkej oceliarskej spoločnosti The United Steel 
Corporation (koncom roku 2000) (HNonline.sk, 2008:). 

Napriek zmenám v územno-správnom členení Slovenska si Košice zachovali 
svoju pozíciu administratívneho centra, aj keď pôvodne územie Východoslovenského 
kraja bolo rozdelené na menšie územné celky, stali sa sídlom menšieho Košického 
samosprávneho kraja. Po rozdelení federálneho štátu Česko-Slovensko na nástupnícke 
štáty Česko a Slovensko 1. 1. 1993, získalo mesto aj ďalšiu centrálnu funkciu ako 
sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky. Neskôr sa jeho význam posilnil aj 
v cirkevnej územnej hierarchii, keď počas návštevy mesta (1995) pápež Ján Pavol II. 
povýšil košické biskupstvo na arcibiskupstvo rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
Najrozsiahlejšia investícia 90. rokov minulého storočia sa spája s osobou vtedajšieho 
primátora Košíc Rudolfom Schusterom (neskôr prezident Slovenska), ktorý inicioval 
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a následne aj spustil komplexnú rekonštrukciu mestskej pamiatkovej zóny. Po jej 
ukončení, sa centrum mesta stalo povestnou „výkladnou skriňou“ mesta a zároveň 
najatraktívnejším miestom z pohľadu turizmu mesta. Napriek neodškriepiteľnému 
prínosu, je však táto investícia často považovaná aj za kontroverznú, v zmysle 
načasovania jej rozsahu. Mestský rozpočet zaťažila natoľko, že sa mesto ocitlo na 
pokraji nútenej správy a s dlhmi sa snaží vysporiadať dodnes.       

Posledný vývoj Košíc vykazuje v porovnaní s dynamicky sa rozvíjajúcou 
Bratislavou oslabenie ich pozície v kontexte Slovenska. Svedčí o tom aj ukazovateľ 
podielu na ekonomickom agregáte Slovenska, ktorý klesol v r. 1997-2006 z 8,75 % na 
7,78 % (Korec 2009). Faktorom nižšej ekonomickej úspešnosti Košíc je menej 
priaznivá makropolohová atraktivita, čiže väčšia vzdialenosť od ekonomických 
jadrových priestorov v západnej Európe a horšia dostupnosť cestnou dopravou, 
zapríčinená absenciou napojenia na európsku diaľničnú sieť. Špecifickým problémom 
sú marginalizované skupiny obyvateľstva, ktoré sú ohrozené sociálnou exklúziou 
(najmä rómske obyvateľstvo v gete na Luníku IX) a s negatívnym dopadom na imidž 
mesta. 
 
4. AKTUÁLNY PLACE BRANDING KOŠÍC 

 
Súčasná rozvojová stratégia Košíc stanovená na obdobie rokov 2008-2015 

stanovuje štyri hlavné smery budúceho rozvoja:  
1. Košice - mesto kultúry 
-   vytvorenie medzinárodného centra kultúry a kultúrno-poznávacieho turizmu  
2. Košice - mesto rodiny 
 - vytvorenie atraktívneho miesta pre bývanie a život hlavne mladých 

a kvalifikovaných obyvateľov ale aj pre skupiny obyvateľov odkázaných na sociálnu 
pomoc a sociálne služby  

3. Košice - zdravé mesto 
 - vytvorenie mestského prostredia rešpektujúceho požiadavky na zdravé 

životné prostredie     
4. Košice - mesto inovácií 
 -  vytvorenie pro-inovatívneho prostredia atraktívneho pre etablovanie nových 

investícií s vysokou pridanou hodnotou (PHSR 2008) 
Nevyhnutnosť vypracovania marketingovej stratégie mesta, nie však komplexnej 

ale len vo vzťahu k rozvoju mestského turizmu, sa explicitne spomína v strategickom 
plánovacom dokumente PHSR na obdobie rokov 2004-2020 (10-15 rokov), ktoré 
prijalo mesto v septembri 2004 (PHSR 2004).  

   V roku 2006 bol v rámci organizačnej štruktúry košického magistrátu 
vytvorený nový referát marketingu a komunikácie, s cieľom napomôcť trhovej 
orientácii a budovaniu priaznivého obrazu mesta na Slovensku i v zahraničí a za 
účelom lepšieho zabezpečovania propagácie mesta, ako miesta vhodného pre 
podnikanie a cestovný ruch (Némethová R., 2006). 

Asi najväčšiu príležitosť na zmenu obrazu a rozvoj mesta s následným prílevom 
turistov, vidia reprezentanti mesta v aktuálne pripravovanom projekte Európske hlavné 
mesto kultúry v roku 2013 (EHMK), ktorý je najväčším kultúrnym projektom v 
histórii Slovenska.  V súvislosti s realizáciou projektu sa počíta s prílevom investícií 
vo výške 83 miliónov eur a počíta so zviditeľnením nielen mesta Košíc ale aj celého 
Slovenska. Podstatná časť prostriedkov poputuje na zlepšenie a dobudovanie kultúrnej 
infraštruktúry mesta. Program projektu je postavený na myšlienke Košíc ako rozhrania 
(interface) vyplývajúceho z pozície mesta na styku západoeurópskej 
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a východoeurópskej kultúry. Hlavný dôraz sa pri ňom kladie na dlhodobú udržateľnosť 
realizovaných projektov.  

Už samotná príprava projektu bola pre mesto veľmi prínosná. Prvé aktivity začali 
koncom roka 2006, keď Košické mestské zastupiteľstvo schválilo účasť mesta Košice 
v súťaži o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktorú vyhlasuje Európsky 
parlament a Rada európskej únie už od r. 1985. Viedla k mobilizácii kreatívneho 
ľudského potenciálu a odštartovala nové aktivity smerujúce k brandingu mesta. 
Vypracovaná bola komplexná marketingová stratégia rozvoja kultúry v meste. O rok 
neskôr (2007) magistrát mesta Košice predstavil nové logo symbolizujúce šošovkovitý 
tvar historického jadra mesta s jeho dvoma architektonickými dominantami - gotickým 
Dómom sv. Alžbety a Štátnym divadlom. Spolu s logom bol zverejnený aj nový 
slogan: Košice - mesto, ktoré to vie. Vytvorenie uvedených symbolov však 
nevychádzalo z podstaty schválenej stratégie rozvoja mesta (vid nižšie). Logo možno 
vnímať ako symbol mestskej pamiatkovej rezervácie a slogan predstavuje skôr 
hádanku ako vyjadrenie nejakého odkazu vo vzťahu k cieľovým segmentom. Je teda 
otázne do akej miery budú komunikačným nástrojom uľahčujúcim transfer informácie 
o budúcom smerovaní mesta vo vzťahu k cieľovým segmentom, ktoré chcú Košice 
osloviť.  
 
 

Obrázok 1: Logo mesta Kočice 

   
Zdroj: www.kosice.sk 

 
V tomto smere sa ukazuje pôvodný slogan s pred niekoľkých rokov  „Sme iba číslo 
dva a preto vám dávame to najlepšie: chceme sa stať číslom jedna" ako presnejší vo 
vzťahu k identifikácií zamýšľaného odkazu. Navyše, snaha Košíc priblížiť sa k pozícii 
Bratislavy je aktuálna aj dnes. Značný potenciál v sebe ukrýva projekt užšej 
spolupráce so susedným iba 40 km vzdialeným mestom Prešov v podobe vytvorenia 
akéhosi bipolárneho centra na východe Slovenska. Avšak aj napriek určitým pokusom 
(napr. projekt EXPLICITY - súmestie Košice/Prešov), naráža nateraz na 
neprekonateľnú bariéru vzájomnej rivality a silného lokálpatriotizmu u obyvateľov 
oboch miest. Istá nádej na zmenu postoja miestnych autorít sa črtá prostredníctvom 
realizácie projektu EHMK, keďže víťazstvo Košíc v súťaži, bolo podmienené 
spoluprácou so susedným Prešovom.  

Obsahovo projekt EHMK nadväzuje na tradičné kultúrne podujatia. Medzi 
najdôležitejšie patria týždeň trvajúce májové Oslavy dňa mesta Košice, ktorých 15 
ročná tradícia je spojená s konaním okolo 70 rozličných kultúrno-zábavných podujatí, 
na počesť udelenia prvej erbovej listiny mestu Košice pred 640. rokmi. Jeho súčasťou 
je aj medzinárodný hudobný festival organizovaný Štátnou filharmóniou Košice (ŠfK), 
známy ako Košická hudobná jar (Košice Spring Music Festival), ktorý patrí medzi 
najstaršie hudobné festivaly na Slovensku (pravidelne sa organizuje od r. 1956). Na 
obohatení festivalu sa každoročne podieľa svojimi predstaveniami aj Opera Štátneho 
divadla v Košiciach. Do roku 1991 bol jeho súčasťou aj Medzinárodný organový 
festival Ivana Sokola ale po 20 rokoch sa jeho konanie presunulo na začiatok 
koncertnej sezóny ŠfK v septembri. V súčasnosti (2008) predstavuje návštevnosť ŠfK 
viac ako 25000 návštevníkov ročne. (ŠfK, 2008).  

http://www.kosice.sk/�
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Dôležitou kultúrnou udalosťou je medzinárodná súťažná prehliadka mestských a 
lokálnych televízií Zlatý žobrák, ktorý je najstarším a zároveň aj prvým festivalom 
svojho druhu v strednej Európe. Súťažná prehliadka kvalitných lokálnych televíznych 
programov je doplnená sériou workshopov, prednášok, prezentácií, okrúhlych stolov a 
diskusných fór. Do finálovej prehliadky je každoročne vybraných 60-70 filmov. V júni 
2008 sa na festivale zúčastnilo 138 zástupcov 24 krajín vrátane USA a Austrálie. 20 
ročnú tradíciu má aj Festival sakrálneho umenia, ktorý je prezentáciou sakrálneho 
umenia v oblasti hudby, spevu, výtvarného umenia a slova. Podujatie vytvára priestor 
pre rozvoj porozumenia, tolerancie a náboženskej znášanlivosti (SeeAndLive.com, 
2009). 

Viac ako 100 ročná budova Štátneho divadla je dôstojným reprezentantom 
hlbokej tradície divadelníctva v Košiciach. Nepredstavuje len súčasť kultúrnej 
infraštruktúry ale tvorí aj jednu z dominánt historického centra mesta. Jeho 
organizačné zložky balet, opera a činohra ročne prilákajú viac ako 100 000 
návštevníkov. (ŠDK, 2008). V Košiciach je tiež umiestnená expozícia z dejín techniky 
a exaktných vied v rámci špecializovaného Slovenského technického múzea (ročná 
návštevnosť sa pohybuje okolo 30 000 návštevníkov - 2008) (STM, 2008). Veľmi 
populárna je aj Košická Zoologická záhrada, ktorá je rozlohou (292 ha) tretia 
najväčšia Zoo v Európe, hoci asi len tretina je vhodná pre zvieratá i návštevníkov 
(Malešová  E., 2009). Ročne si prezrie tunajších vyše 150 druhov zvierat, viac ako 170 
000 návštevníkov (Mojimilacikova.sk, 2009). 

Jednou z posledných veľkých investícií bolo dokončenie (2006) prestavby 
pôvodného zimného štadióna Ladislava Trojáka (verejnosti začal slúžiť v roku 1868 
ako otvorená umelá ľadová plocha a zakrytia sa dočkal až po takmer 100 rokoch v r. 
1964). Súčasná Steel Aréna je najmodernejšou a jedinou multifunkčnou halou na 
Slovensku. Popri tradičných historických dominantách (gotická katedrála Sv. Alžbety 
a budova Štátneho divadla) sa stala novým dominantným architektonickým prvkom 
moderných Košíc. Má kapacitu 8347 miest na sedenie a 40 lóži (Steel aréna, 2009). Za 
tri roky fungovania v novej podobe sa v nej konal celý rad športových a kultúrno-
zábavných podujatí (koncerty: Deep Purple, Bryana Adamsa, Chrisa Normena, Erosa 
Rammazzottiho či vystúpenia Ruského štátneho baletu alebo aj najväčšia ľadová revue 
na svete Holiday on Ice: Peter Pan a celý rad iných). Jednou z najdôležitejších 
športových podujatí na ktorú sa Steel Aréna pripravuje (spolu s Bratislavou), bude 
v poradí už 75. svetový šampionát hokejových majstrovstiev sveta v roku 2011, 
ktorého hostiteľom bude Slovensko. Spolu s kultúrnym projektom EHMK 2013, 
predstavujú najdôležitejšie podujatia vo vzťahu k propagácii mesta a celej krajiny. 
Spomedzi celého radu ďalších športových podujatí je výrazným symbolom mesta 
Košický medzinárodný maratón mieru. Od konania prvého behu v r. 1924, ktorého sa 
zúčastnilo 8 pretekárov sa počet účastníkov rozrástol na viac ako 5000 z takmer 40 
krajín sveta, čím sa stal jedným z najznámejších športových podujatí v krajine, ktoré 
ročne pritiahne pozornosť niekoľko tisíc predovšetkým domácich divákov. Televízny 
priamy prenos Slovenskej televízie posledného 86. ročníka prekonal sledovanosťou 
priamy prenos pretekov F1 z Veľkej ceny Singapúru a priblížil sa sledovanosti zápasu 
Premier League medzi klubovými velikánmi FC Liverpool a FC Chelsea, ktorý bol 
vysielaný v ten istý deň v atraktívnom popoludňajšom čase (Kosicemaraton.com, 
2009a). 

Špecifickým problémom brandingu Košíc sú marginalizované skupiny 
obyvateľstva, ktoré sú ohrozené sociálnou exklúziou. Ide predovšetkým o rómske 
obyvateľstvo. V Košiciach sa totiž nachádza najväčšie rómske geto v Slovenskej 
republike známe ako LUNIK IX, situované na juhozápadnom okraji mesta (6-7000 
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Rómov). Časté konflikty, kriminalita, drogová závislosť, chudoba, choroby, úžerníctvo 
a environmentálna záťaž v tejto časti mesta pravidelne priťahujú nežiaduco veľkú 
pozornosť komerčných médií. Z pohľadu brandingu mesta nadmerná medializácia 
jednostranne interpretovaných a často účelovo selektovaných negatívnych správ, 
prispievaja k zväčšovaniu sociálneho napätia a vytváraniu skresleného obrazu o celom 
meste. Mesto preto prijalo koncom roka 2004 Akčný plán pre integrovaný rozvoj 
rómskej komunity na LUNIKu IX. Ide o dlhodobý plánovací dokument (do r. 2015), 
stanovujúci ciele, priority a konkrétne opatrenia na riešenie existujúcich, dlhodobo 
pretrvávajúcich problémov na území geta (Gamcová M., Kravčík M. 2004). Istú nádej 
na zlepšenie mesto očakáva aj realizáciou pripravovaného projektu EHMK 2013 
(projekt: Rómovia – kultúra a umenie ako prostriedok komunikácie a sociálnej práce, 
reflexia špecifík, medzikultúrny dialóg)(Interface 2013).     

Mesto aktívne propaguje aj investičné príležitosti (Košice – perfektné miesto pre 
vaše investície). Dôležitými argumentmi pre lákanie investícií, je rovná daň vo výške 
19%, relatívne lacná pracovná sila a prijatie Eura (1. 1 2009). Súčasnú hospodársku 
bázu tvorí okrem hutníctva viac než 20 000 obchodných jednotiek (vrátane 
obchodníkov), ktorí sa podieľajú viac než 9 % na produkcii národného HDP. Na území 
mesta je etablovaných viac ako 600 spoločností so zahraničnou kapitálovou účasťou 
(ÚHA 2009). Jedenou zo strategických oblastí rozvoja mesta je sektor informačných 
technológii, ktorý sa stal jedným z elementov značky mesta. S cieľom podpory tohto 
odvetvia na východnom Slovensku s centrom v Košiciach, bolo vytvorené v januári 
2007 združenie právnických osôb IT Valley Košice. Členmi sú IT firmy a univerzity 
pôsobiace v danom regióne ako aj organizácie miestnej a regionálnej samosprávy. IT 
firmy, ktoré sú členmi združenia, vytvárajú približne 90 percent pracovných miest 
v oblasti IKT v Košiciach a ich okolí. 
 
 
5. ZÁVER 
 

„Mesto Košice má ambíciu byť príkladom úspešnej transformácie mesta z 
postsocialistického priemyselného, na mesto otvorené pre občanov a návštevníkov, 
ktoré poskytuje maximálny priestor pre kreativitu vo všetkých oblastiach“ (Interface 
2013). Aktivity, a výsledky, ktoré dosiahlo za 20 rokov od pádu tzv. „Železnej 
opony“, zaznamenali pozitívny ohlas aj v renomovaných zahraničných médiách, kde 
nemali formu platenej inzercie ale reportáže. Napríklad v roku 2008 v New York 
Times (Korzar, 2008) alebo v roku 2009 v Corriere della Sera, tie dokonca označili 
Košice za „jedno z najsľubnejších miest budúcnosti“ spolu s mestami ako Pitsburg, 
Vladivostok, či čínsky Tianjin. V rebríčku dostali prívlastok „glocal“, čím denník 
upozorňuje na ich špecifickú identitu, ktorá môže byť základom pre budúci rozvoj 
(Speroni A. M. 2009). Napriek týmto povzbudivým hodnoteniam, americké noviny 
Times poukazujú na neľahký cieľ, ktorý majú Košice pred sebou: prekonať provinčný 
imidž, ktorý spôsobuje stále nedostatočná kvalita služieb a slabá znalosť cudzích 
jazykov, ako stále prítomný dôsledok komunistickej minulosti. 
 
Poznámka: Tento článok je súčasťou výskumného projektu VEGA č. 1/0611/09.  
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	BRANDING MESTA AKO NÁSTROJ LOKÁLNEHO ROZVOJA
	(PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA MESTA KOŠICE)
	SUMMARY: The increasing competition of the cities caused implementation of the marketing principles in the local development strategies. The very important segment of the territorial marketing is the place branding. This term could refer to a country, region, tourist destination or a city. The city branding is based on strategic approach to public relation, stating that a change of image is an ongoing, holistic, interactive and wide-scale process (Avraham, Ketter 2008, Hospers 2004). 
	The paper will focus on the implementation of the place branding principles in the local development (Case Study of City of Košice). Košice, the second largest city in Slovakia (234 000 inhabitants), is the centre of the eastern Slovakia. The city of Košice has the ambition to be an example of successful transformation of post-socialist industrial city, to the city open for citizens and visitors, providing the best conditions for creativity in all areas (Interface 2013). Košice has been successful in the competition for the title of European Capital of Culture 2013.
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	1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA MESTA
	Obraz Slovenska vo svete je aktuálne stotožňovaný s automobilovým priemyslom. Pretože sa tu vyrobí  najviac automobilov na obyvateľa vo svete (105,7 na každých tisíc obyvateľov) je označované aj ako nový Detroit. Tento prívlastok sa však viaže skôr k jeho západnej časti.
	Košice sú druhé najväčšie mesto na Slovensku (234 000 obyvateľov) sú situované na východe krajiny. Majú výhodnú polohu v centrálnej časti Karpatského euroregiónu a sú centrom východného Slovenska. Spolu so severnejšie situovaným tretím najväčším slovenským mestom Prešovom (91 000 obyvateľov) vytvárajú druhé najvýznamnejšie ťažisko osídlenia na Slovensku. Územie mesta sa rozprestiera v Košickej kotline na oboch brehoch rieky Hornád, ktorá je zo severnej strany lemovaná Slovenským Rudohorím. Dopravná dostupnosť mesta je priaznivá v železničnej a leteckej doprave (medzinárodné letisko). V cestnej doprave zatiaľ absentuje priame napojenie na európsku diaľničnú sieť, hoci predpoklady na riešenie tohto problému sú dobré jednak chystanou rýchlostnou komunikáciou R4 cez maďarskú diaľničnú sieť na Budapešť ako aj budovaním severného diaľničného koridoru D1 cez Prešov a Žilinu do Bratislavy.
	2. NÁRODNÝ LEGISLATÍVNY RÁMEC
	Transformačné procesy po roku 1989 súvisiace s prechodom Slovenska k trhovej ekonomike a snaha o začlenenie do Európskej únie, vyvolala naliehavú potrebu zmeny existujúcich, eventuálne vytvorenia nových legislatívnych a inštitucionálnych pravidiel fungovania spoločnosti. Potreba vytvorenia komplexného systému podpory regionálneho rozvoja na všetkých mierkových úrovniach, viedla v r. 2001 k vytvoreniu dovtedy absentujúcej zákonnej úpravy. Nový zákon, stanovil pre mestá a obce nevyhnutnosť vypracovania, schválenia a pravidelného vyhodnocovania stratégie rozvoja ich územia (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja -PHSR). Tento dokument je doplnkom k územno-plánovacím dokumentom a mal by byť s nimi v súlade. Platná legislatíva však nestanovuje potrebu využívania marketingových nástrojov v procese regionálneho rozvoja a preto sa marketingový plán obce považuje za mäkký plánovací dokument.      
	3. BRANDING MESTA - HISTORICKÝ KONTEXT
	Už v stredoveku sa Košice stali významným hospodárskym, kultúrnym a spoločenským centrom. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1230 a v r. 1290 získali štatút mesta. V 14. a 15. storočí v meste prekvitali remeslá a obchod (s vínom, kovom, kožušinami a inými tovarmi). Sídlili tu dôležité Uhorské úrady, hospodárske i kultúrne inštitúcie.  V r. 1369 dostali ako prvé európske mesto kráľom signovanú erbovú listinu a v r. 1657 tu bola založená jezuitská univerzita (Košická Univerzita - neskôr Kráľovská akadémia s tlačiarňou). 
	19. storočie predstavovalo pre Košice obdobie prosperity a zvyšovania ich významu. V  cirkevno-správnej oblasti dôležitosť mesta narástla po rozdelení Jágerského biskupstva (1804) a ich následnom ustanovení za nové sídlo biskupa rímskokatolíckej cirkvi. Zvyšovanie hospodárskeho významu im zasa prinieslo kreovanie manufaktúr a ich následná, transformácia na továrne. Od polovice 19. storočia aj v dôsledku procesov industrializácie, patrili Košice (známe aj pod názvom Kassa), k najrozvinutejším mestám v rámci Uhorska. V roku 1857 bola v Košiciach zorganizovaná „Prvá hornouhorská priemyselná výstava“ (Balassa Z., 2007), ktorú navštívil aj  panovník František Jozef I. Táto aktivita je nesporným dôkazom aktívneho prístupu mesta k propagácii jeho potenciálu pre rozvoj priemyslu.
	V medzivojnovom období význam mesta vzrástol a jeho územie sa stalo dôležitou priemyselnou základňou ako aj administratívnym centrom okolitého regiónu. Prispelo k tomu aj zlepšenie dopravného spojenia s hlavným mestom, spustením osobnej leteckej linky spoločnosti Československé aerolínie Praha - Bratislava-Košice v r. 1924 (Letisko Košice, 2009). V tých časoch vznikla myšlienka usporiadania bežeckých pretekov na trati dlhej 42 km, tzv. Medzinárodného maratónu mieru. Fakt, že sa tradícia konania Košického maratónu udržala až dodnes, z neho robí najstarší maratón v Európe, zároveň druhý najstarší na svete (po Bostonskom maratóne)(Kosicemaraton.com, 2009). O štyri roky neskôr (1928) boli položené základy ďalšej športovej tradície v Košiciach, cyklistických pretekov Košice-Tatry-Košice (Klub priateľov cyklistiky Slovan Safety Košice, 2009). Pre zviditeľnenie Košíc ako centra kultúry bol dôležitý rok 1927, kedy vtedajší Československý rozhlas, založil Košické štúdio a začal s pravidelným vysielaním dramatickej relácie spočiatku pre mládež. Z tohto štúdia bola po prvý krát na Slovensku odvysiela omša z dómu sv. Alžbety, čo možno považovať za počiatok náboženského vysielania na Slovensku. Od r. 1929 v Košiciach začal pôsobiť aj rozhlasový orchester (Draxler  V. 2006). Toto obdobie bolo pre Košice významné aj z dôvodu objavu tzv. Košického zlatého pokladu (1935), t.j. hromadného nálezu starých zlatých mincí, patriacich medzi najväčšie svojho druhu na svete. Dnes patrí medzi najvyhľadávanejšie exponáty miestneho Východoslovenského múzea (Východoslovenské múzeum Košice, 2009). Kultúrny profil mesta bol doplnený zriadením prvej vysokej technickej školy na území Slovenska (1937 - Vysoká škola technická M. R. Štefánika), ktorej osud pokračoval v susednom Prešove, neskôr v Martine až napokon skončila v Bratislave (Pik, Jaša, 1937). Hlavným cieľom medzivojnovej stratégie mesta Košice (nemala však podobu účelového dokumentu a bola stanovená vo vtedajšom hlavnom meste Československa Prahe), bolo vytvoriť silné regionálne kultúrne centrum vyvažujúce svojim významom vplyv excentricky situovanej Bratislavy (Pik, Jaša, 1937).  
	Obdobie po Viedenskej arbitráži koncom roku 1938 znamenalo pre Košice zastavenie rozvoja s následným poklesom ich významu. Okupácia Horthyovským Maďarskom priniesla okrem násilia aj značný úbytok populácie, nárast inflácie a nezamestnanosti.   
	Obrat k prorozvojovej tendencii znamenal až január v roku 1945, kedy sa nakrátko (až do oslobodenia Prahy) stali hlavným mestom Československa. V období rozsiahlej socialistickej industrializácie, ku ktorému dochádza na území stredoeurópskych štátov po roku 1945, sa mesto profilovalo ako metropola východného Slovenska. Tento povojnový rozkvet mesta bol postavený predovšetkým na hutníckom priemysle, nadväzujúcom na veľmi hlboké tradície hutnenia železných rúd v blízkosti mesta, siahajúcich do obdobia až 600 rokov pred naším letopočtom (U. S. Steel Košice, 2003). Výrazným medzníkom vo vzťahu k významu ale aj veľkosti Košíc, sa však stal rok 1959, kedy bol v Košiciach založený najväčší Slovenský metalurgický kombinát, známy v nasledujúcom 40ročnom období ako Východoslovenské železiarne (ich výstavba trvala šesť rokov). Toto politické rozhodnutie o umiestnení závodu do oblasti zaostalého východného Slovenska (dovtedy tu bolo rozvinuté strojárenstvo a ťažba magnezitu), Košice výrazne ovplyvnilo v mnohých oblastiach. Dominanciu kultúrneho atribútu ako hlavnej charakteristiky medzivojnového imidžu mesta, vystriedala charakteristika – významné národné premyslené centrum (v rámci vtedajšieho združenia krajín RVHP aj nadnárodné). V dôsledku migrácie pracovníkov z celého vtedajšieho Československa vzrástol počet obyvateľov mesta za tridsať rokov viac ako štvornásobne. Prílev nových obyvateľov ovplyvnil nie len národnostnú štruktúru (posilnenie pozície slovenskej národnosti a oslabenie maďarskej zložky), ale bol dôležitým impulzom k rozsiahlej bytovej výstavbe, k rozvoju služieb, školstva, vedy a výskumu. V období od konca 40. a počas 50. rokov minulého storočia boli v Košiciach založené tri univerzity, čím sa mesto stalo významným centrom slovenského vysokého školstva. Založená bola Východoslovenská galéria, Štátna vedecká knižnica, Technické múzeum a celý rad ďalších kultúrnych inštitúcií. K zvýšeniu významu mesta a jeho okolia prispelo otvorenie nového letiska v Barci v r. 1953 (dnes druhé najväčšie letisko na Slovensku) a premiestnenie vojenských leteckých škôl do Košíc (1959). Dopravnú dostupnosť vylepšilo vybudovanie 88 km dlhej širokorozchodnej železničnej trate z Užhorodu do Hanisky pri Košiciach. Impulzom pre jej výstavbu bola potreba prepravy železnej rudy z Ukrajiny. 60.roky 20. storočia posilnili význam Košíc aj na administratívno-správnej úrovni, keď sa stali sídlom jedného z troch vtedy existujúcich územných celkov na Slovensku (tzv. Východoslovenský kraj). Kultúrny význam sa zvýraznil zriadením Košického štúdia Slovenskej televízie (STV) (1962), ktoré prispieva k vysielaniu celoštátnej verejnoprávnej televízie dodnes.
	Charakteristická vizuálne fádna ale pre éru socializmu typická výstavba, s dominanciou budov slúžiacich ako stranícke či úradné sídla, pribudla v Košiciach v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Dnes predstavuje rozsiahle obytné zóny mesta. Z pohľadu uchovania historicky najhodnotnejšieho urbanistického celku mesta, bolo dôležité vyhlásenie centra mesta za pamiatkovú rezerváciu (1981), ktorá je dnes rozlohou najväčšia na Slovensku. V 70. rokoch vznikol v Košickom štúdiu STV populárny hudobno-zábavný program pre deti pod názvom Zlatá brána (1974), ktorý mal vysokú sledovanosť a výrazne ovplyvnil obraz mesta ako strediska kultúry v rámci vtedajšieho Československa.
	Posledným výrazným historickým medzníkom, s dosahom na všetky oblasti života mesta bol rok 1989. Prechod k trhovému hospodárstvu a otvorenie hraníc so západnou Európou priniesli obrovské možnosti rozvoja ale aj výzvy popasovať sa s novými problémami. Najdôležitejší „hnací motor“ mestskej ekonomiky, Košické železiarne, sa spočiatku dokázali vysporiadať s novou situáciou na trhu. V prvom decéniu fungovania po privatizácii, prešli obdobím pestrých majetkoprávnych vzťahov, až sa napokon v dôsledku zlého manažovania ocitli pred bankrotom. Záchranou podniku ale aj ekonomiky mesta i celého regiónu bol predaj celej hutníckej časti metalurgického komplexu americkej oceliarskej spoločnosti The United Steel Corporation (koncom roku 2000) (HNonline.sk, 2008:).
	Napriek zmenám v územno-správnom členení Slovenska si Košice zachovali svoju pozíciu administratívneho centra, aj keď pôvodne územie Východoslovenského kraja bolo rozdelené na menšie územné celky, stali sa sídlom menšieho Košického samosprávneho kraja. Po rozdelení federálneho štátu Česko-Slovensko na nástupnícke štáty Česko a Slovensko 1. 1. 1993, získalo mesto aj ďalšiu centrálnu funkciu ako sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky. Neskôr sa jeho význam posilnil aj v cirkevnej územnej hierarchii, keď počas návštevy mesta (1995) pápež Ján Pavol II. povýšil košické biskupstvo na arcibiskupstvo rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Najrozsiahlejšia investícia 90. rokov minulého storočia sa spája s osobou vtedajšieho primátora Košíc Rudolfom Schusterom (neskôr prezident Slovenska), ktorý inicioval a následne aj spustil komplexnú rekonštrukciu mestskej pamiatkovej zóny. Po jej ukončení, sa centrum mesta stalo povestnou „výkladnou skriňou“ mesta a zároveň najatraktívnejším miestom z pohľadu turizmu mesta. Napriek neodškriepiteľnému prínosu, je však táto investícia často považovaná aj za kontroverznú, v zmysle načasovania jej rozsahu. Mestský rozpočet zaťažila natoľko, že sa mesto ocitlo na pokraji nútenej správy a s dlhmi sa snaží vysporiadať dodnes.      
	Posledný vývoj Košíc vykazuje v porovnaní s dynamicky sa rozvíjajúcou Bratislavou oslabenie ich pozície v kontexte Slovenska. Svedčí o tom aj ukazovateľ podielu na ekonomickom agregáte Slovenska, ktorý klesol v r. 1997-2006 z 8,75 % na 7,78 % (Korec 2009). Faktorom nižšej ekonomickej úspešnosti Košíc je menej priaznivá makropolohová atraktivita, čiže väčšia vzdialenosť od ekonomických jadrových priestorov v západnej Európe a horšia dostupnosť cestnou dopravou, zapríčinená absenciou napojenia na európsku diaľničnú sieť. Špecifickým problémom sú marginalizované skupiny obyvateľstva, ktoré sú ohrozené sociálnou exklúziou (najmä rómske obyvateľstvo v gete na Luníku IX) a s negatívnym dopadom na imidž mesta.
	4. AKTUÁLNY PLACE BRANDING KOŠÍC
	Súčasná rozvojová stratégia Košíc stanovená na obdobie rokov 2008-2015 stanovuje štyri hlavné smery budúceho rozvoja: 
	1. Košice - mesto kultúry
	-   vytvorenie medzinárodného centra kultúry a kultúrno-poznávacieho turizmu 
	2. Košice - mesto rodiny
	- vytvorenie atraktívneho miesta pre bývanie a život hlavne mladých a kvalifikovaných obyvateľov ale aj pre skupiny obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a sociálne služby 
	3. Košice - zdravé mesto
	- vytvorenie mestského prostredia rešpektujúceho požiadavky na zdravé životné prostredie    
	4. Košice - mesto inovácií
	-  vytvorenie pro-inovatívneho prostredia atraktívneho pre etablovanie nových investícií s vysokou pridanou hodnotou (PHSR 2008)
	Nevyhnutnosť vypracovania marketingovej stratégie mesta, nie však komplexnej ale len vo vzťahu k rozvoju mestského turizmu, sa explicitne spomína v strategickom plánovacom dokumente PHSR na obdobie rokov 2004-2020 (10-15 rokov), ktoré prijalo mesto v septembri 2004 (PHSR 2004). 
	   V roku 2006 bol v rámci organizačnej štruktúry košického magistrátu vytvorený nový referát marketingu a komunikácie, s cieľom napomôcť trhovej orientácii a budovaniu priaznivého obrazu mesta na Slovensku i v zahraničí a za účelom lepšieho zabezpečovania propagácie mesta, ako miesta vhodného pre podnikanie a cestovný ruch (Némethová R., 2006).
	Asi najväčšiu príležitosť na zmenu obrazu a rozvoj mesta s následným prílevom turistov, vidia reprezentanti mesta v aktuálne pripravovanom projekte Európske hlavné mesto kultúry v roku 2013 (EHMK), ktorý je najväčším kultúrnym projektom v histórii Slovenska.  V súvislosti s realizáciou projektu sa počíta s prílevom investícií vo výške 83 miliónov eur a počíta so zviditeľnením nielen mesta Košíc ale aj celého Slovenska. Podstatná časť prostriedkov poputuje na zlepšenie a dobudovanie kultúrnej infraštruktúry mesta. Program projektu je postavený na myšlienke Košíc ako rozhrania (interface) vyplývajúceho z pozície mesta na styku západoeurópskej a východoeurópskej kultúry. Hlavný dôraz sa pri ňom kladie na dlhodobú udržateľnosť realizovaných projektov. 
	Už samotná príprava projektu bola pre mesto veľmi prínosná. Prvé aktivity začali koncom roka 2006, keď Košické mestské zastupiteľstvo schválilo účasť mesta Košice v súťaži o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktorú vyhlasuje Európsky parlament a Rada európskej únie už od r. 1985. Viedla k mobilizácii kreatívneho ľudského potenciálu a odštartovala nové aktivity smerujúce k brandingu mesta. Vypracovaná bola komplexná marketingová stratégia rozvoja kultúry v meste. O rok neskôr (2007) magistrát mesta Košice predstavil nové logo symbolizujúce šošovkovitý tvar historického jadra mesta s jeho dvoma architektonickými dominantami - gotickým Dómom sv. Alžbety a Štátnym divadlom. Spolu s logom bol zverejnený aj nový slogan: Košice - mesto, ktoré to vie. Vytvorenie uvedených symbolov však nevychádzalo z podstaty schválenej stratégie rozvoja mesta (vid nižšie). Logo možno vnímať ako symbol mestskej pamiatkovej rezervácie a slogan predstavuje skôr hádanku ako vyjadrenie nejakého odkazu vo vzťahu k cieľovým segmentom. Je teda otázne do akej miery budú komunikačným nástrojom uľahčujúcim transfer informácie o budúcom smerovaní mesta vo vzťahu k cieľovým segmentom, ktoré chcú Košice osloviť. 
	Obrázok 1: Logo mesta Kočice
	Zdroj: www.kosice.sk
	V tomto smere sa ukazuje pôvodný slogan s pred niekoľkých rokov  „Sme iba číslo dva a preto vám dávame to najlepšie: chceme sa stať číslom jedna" ako presnejší vo vzťahu k identifikácií zamýšľaného odkazu. Navyše, snaha Košíc priblížiť sa k pozícii Bratislavy je aktuálna aj dnes. Značný potenciál v sebe ukrýva projekt užšej spolupráce so susedným iba 40 km vzdialeným mestom Prešov v podobe vytvorenia akéhosi bipolárneho centra na východe Slovenska. Avšak aj napriek určitým pokusom (napr. projekt EXPLICITY - súmestie Košice/Prešov), naráža nateraz na neprekonateľnú bariéru vzájomnej rivality a silného lokálpatriotizmu u obyvateľov oboch miest. Istá nádej na zmenu postoja miestnych autorít sa črtá prostredníctvom realizácie projektu EHMK, keďže víťazstvo Košíc v súťaži, bolo podmienené spoluprácou so susedným Prešovom. 
	Obsahovo projekt EHMK nadväzuje na tradičné kultúrne podujatia. Medzi najdôležitejšie patria týždeň trvajúce májové Oslavy dňa mesta Košice, ktorých 15 ročná tradícia je spojená s konaním okolo 70 rozličných kultúrno-zábavných podujatí, na počesť udelenia prvej erbovej listiny mestu Košice pred 640. rokmi. Jeho súčasťou je aj medzinárodný hudobný festival organizovaný Štátnou filharmóniou Košice (ŠfK), známy ako Košická hudobná jar (Košice Spring Music Festival), ktorý patrí medzi najstaršie hudobné festivaly na Slovensku (pravidelne sa organizuje od r. 1956). Na obohatení festivalu sa každoročne podieľa svojimi predstaveniami aj Opera Štátneho divadla v Košiciach. Do roku 1991 bol jeho súčasťou aj Medzinárodný organový festival Ivana Sokola ale po 20 rokoch sa jeho konanie presunulo na začiatok koncertnej sezóny ŠfK v septembri. V súčasnosti (2008) predstavuje návštevnosť ŠfK viac ako 25000 návštevníkov ročne. (ŠfK, 2008). 
	Dôležitou kultúrnou udalosťou je medzinárodná súťažná prehliadka mestských a lokálnych televízií Zlatý žobrák, ktorý je najstarším a zároveň aj prvým festivalom svojho druhu v strednej Európe. Súťažná prehliadka kvalitných lokálnych televíznych programov je doplnená sériou workshopov, prednášok, prezentácií, okrúhlych stolov a diskusných fór. Do finálovej prehliadky je každoročne vybraných 60-70 filmov. V júni 2008 sa na festivale zúčastnilo 138 zástupcov 24 krajín vrátane USA a Austrálie. 20 ročnú tradíciu má aj Festival sakrálneho umenia, ktorý je prezentáciou sakrálneho umenia v oblasti hudby, spevu, výtvarného umenia a slova. Podujatie vytvára priestor pre rozvoj porozumenia, tolerancie a náboženskej znášanlivosti (SeeAndLive.com, 2009).
	Viac ako 100 ročná budova Štátneho divadla je dôstojným reprezentantom hlbokej tradície divadelníctva v Košiciach. Nepredstavuje len súčasť kultúrnej infraštruktúry ale tvorí aj jednu z dominánt historického centra mesta. Jeho organizačné zložky balet, opera a činohra ročne prilákajú viac ako 100 000 návštevníkov. (ŠDK, 2008). V Košiciach je tiež umiestnená expozícia z dejín techniky a exaktných vied v rámci špecializovaného Slovenského technického múzea (ročná návštevnosť sa pohybuje okolo 30 000 návštevníkov - 2008) (STM, 2008). Veľmi populárna je aj Košická Zoologická záhrada, ktorá je rozlohou (292 ha) tretia najväčšia Zoo v Európe, hoci asi len tretina je vhodná pre zvieratá i návštevníkov (Malešová  E., 2009). Ročne si prezrie tunajších vyše 150 druhov zvierat, viac ako 170 000 návštevníkov (Mojimilacikova.sk, 2009).
	Jednou z posledných veľkých investícií bolo dokončenie (2006) prestavby pôvodného zimného štadióna Ladislava Trojáka (verejnosti začal slúžiť v roku 1868 ako otvorená umelá ľadová plocha a zakrytia sa dočkal až po takmer 100 rokoch v r. 1964). Súčasná Steel Aréna je najmodernejšou a jedinou multifunkčnou halou na Slovensku. Popri tradičných historických dominantách (gotická katedrála Sv. Alžbety a budova Štátneho divadla) sa stala novým dominantným architektonickým prvkom moderných Košíc. Má kapacitu 8347 miest na sedenie a 40 lóži (Steel aréna, 2009). Za tri roky fungovania v novej podobe sa v nej konal celý rad športových a kultúrno-zábavných podujatí (koncerty: Deep Purple, Bryana Adamsa, Chrisa Normena, Erosa Rammazzottiho či vystúpenia Ruského štátneho baletu alebo aj najväčšia ľadová revue na svete Holiday on Ice: Peter Pan a celý rad iných). Jednou z najdôležitejších športových podujatí na ktorú sa Steel Aréna pripravuje (spolu s Bratislavou), bude v poradí už 75. svetový šampionát hokejových majstrovstiev sveta v roku 2011, ktorého hostiteľom bude Slovensko. Spolu s kultúrnym projektom EHMK 2013, predstavujú najdôležitejšie podujatia vo vzťahu k propagácii mesta a celej krajiny. Spomedzi celého radu ďalších športových podujatí je výrazným symbolom mesta Košický medzinárodný maratón mieru. Od konania prvého behu v r. 1924, ktorého sa zúčastnilo 8 pretekárov sa počet účastníkov rozrástol na viac ako 5000 z takmer 40 krajín sveta, čím sa stal jedným z najznámejších športových podujatí v krajine, ktoré ročne pritiahne pozornosť niekoľko tisíc predovšetkým domácich divákov. Televízny priamy prenos Slovenskej televízie posledného 86. ročníka prekonal sledovanosťou priamy prenos pretekov F1 z Veľkej ceny Singapúru a priblížil sa sledovanosti zápasu Premier League medzi klubovými velikánmi FC Liverpool a FC Chelsea, ktorý bol vysielaný v ten istý deň v atraktívnom popoludňajšom čase (Kosicemaraton.com, 2009a).
	Špecifickým problémom brandingu Košíc sú marginalizované skupiny obyvateľstva, ktoré sú ohrozené sociálnou exklúziou. Ide predovšetkým o rómske obyvateľstvo. V Košiciach sa totiž nachádza najväčšie rómske geto v Slovenskej republike známe ako LUNIK IX, situované na juhozápadnom okraji mesta (6-7000 Rómov). Časté konflikty, kriminalita, drogová závislosť, chudoba, choroby, úžerníctvo a environmentálna záťaž v tejto časti mesta pravidelne priťahujú nežiaduco veľkú pozornosť komerčných médií. Z pohľadu brandingu mesta nadmerná medializácia jednostranne interpretovaných a často účelovo selektovaných negatívnych správ, prispievaja k zväčšovaniu sociálneho napätia a vytváraniu skresleného obrazu o celom meste. Mesto preto prijalo koncom roka 2004 Akčný plán pre integrovaný rozvoj rómskej komunity na LUNIKu IX. Ide o dlhodobý plánovací dokument (do r. 2015), stanovujúci ciele, priority a konkrétne opatrenia na riešenie existujúcich, dlhodobo pretrvávajúcich problémov na území geta (Gamcová M., Kravčík M. 2004). Istú nádej na zlepšenie mesto očakáva aj realizáciou pripravovaného projektu EHMK 2013 (projekt: Rómovia – kultúra a umenie ako prostriedok komunikácie a sociálnej práce, reflexia špecifík, medzikultúrny dialóg)(Interface 2013).    
	Mesto aktívne propaguje aj investičné príležitosti (Košice – perfektné miesto pre vaše investície). Dôležitými argumentmi pre lákanie investícií, je rovná daň vo výške 19%, relatívne lacná pracovná sila a prijatie Eura (1. 1 2009). Súčasnú hospodársku bázu tvorí okrem hutníctva viac než 20 000 obchodných jednotiek (vrátane obchodníkov), ktorí sa podieľajú viac než 9 % na produkcii národného HDP. Na území mesta je etablovaných viac ako 600 spoločností so zahraničnou kapitálovou účasťou (ÚHA 2009). Jedenou zo strategických oblastí rozvoja mesta je sektor informačných technológii, ktorý sa stal jedným z elementov značky mesta. S cieľom podpory tohto odvetvia na východnom Slovensku s centrom v Košiciach, bolo vytvorené v januári 2007 združenie právnických osôb IT Valley Košice. Členmi sú IT firmy a univerzity pôsobiace v danom regióne ako aj organizácie miestnej a regionálnej samosprávy. IT firmy, ktoré sú členmi združenia, vytvárajú približne 90 percent pracovných miest v oblasti IKT v Košiciach a ich okolí.
	5. ZÁVER
	„Mesto Košice má ambíciu byť príkladom úspešnej transformácie mesta z postsocialistického priemyselného, na mesto otvorené pre občanov a návštevníkov, ktoré poskytuje maximálny priestor pre kreativitu vo všetkých oblastiach“ (Interface 2013). Aktivity, a výsledky, ktoré dosiahlo za 20 rokov od pádu tzv. „Železnej opony“, zaznamenali pozitívny ohlas aj v renomovaných zahraničných médiách, kde nemali formu platenej inzercie ale reportáže. Napríklad v roku 2008 v New York Times (Korzar, 2008) alebo v roku 2009 v Corriere della Sera, tie dokonca označili Košice za „jedno z najsľubnejších miest budúcnosti“ spolu s mestami ako Pitsburg, Vladivostok, či čínsky Tianjin. V rebríčku dostali prívlastok „glocal“, čím denník upozorňuje na ich špecifickú identitu, ktorá môže byť základom pre budúci rozvoj (Speroni A. M. 2009). Napriek týmto povzbudivým hodnoteniam, americké noviny Times poukazujú na neľahký cieľ, ktorý majú Košice pred sebou: prekonať provinčný imidž, ktorý spôsobuje stále nedostatočná kvalita služieb a slabá znalosť cudzích jazykov, ako stále prítomný dôsledok komunistickej minulosti.
	Poznámka: Tento článok je súčasťou výskumného projektu VEGA č. 1/0611/09. 
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