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Percepcia sieťovania miest ako nástroja zvýšenia  
ich konkurenceschopnosti (empirický príklad Košíc a Prešova) 

City networking perception as a tool of improvement  
of thein competitiveness (case study Košie and Prešov) 

 
Kvetoslava Matlovičová 1, René Matlovič 2 

 

Abstract 
There are several ways how to increase city competitiveness. One of them is networking of  
self-government special-purpose partnerships units. That can result in rising of places development 
potentiality and attractiveness for prospective investors or visitors. Such approach indicate bright 
prospects in connection with the development Košice and Prešov, two the most important cities in the 
eastern Slovakia. On the assumption that mentioned cities cooperate, they can build up development 
antipole in relation to the Bratislava in the Slovak context or create important center of development in 
central-European context as a core of Carpathian euroregion. The first part of the text is focused on 
some theoretical aspects of networking. Empirical section evaluate the survey aim to the perception of 
the Košice and Prešov convergence by their citizens.  

Keywords: network, competitiveness, marketing places 

 

 

1. ÚVOD 

Zvyšovanie konkurencieschopnosti miest sa môže realizovať viacerými spôsobmi. Jednou z možností je 
networking, teda vytváranie partnerských a kooperačných sietí ako aj účelových združení na úrovni 
samosprávnych jednotiek (Klamár 2007). Tento nástroj môže viesť k zvýšeniu rozvojového potenciálu  
a atraktivity územia pre potenciálnych investorov alebo návštevníkov. Osobitným prípadom vytvárania 
sietí je spolupráca dvoch susedných miest. Ilustratívnym príkladom z nášho územia je projekt spolu-
práce Viedne a Bratislavy, známy ako Twin city. V minulosti, samozrejme v úplne odlišnom spoločen-
sko-politickom kontexte 60. rokov 20. storočia, vznikla myšlienka vytvorenia súmestia Banská Bystrica 
- Zvolen ako tretej slovenskej metropoly. Tento prístup sa ukazuje ako sľubný aj súvislosti s rozvojom 
dvoch najvýznamnejších miest východného Slovenska – Košíc a Prešova, ktoré za predpokladu spoloč-
ného postupu môžu vytvoriť rozvojový protipól Bratislave v slovenskom kontexte, resp. vytvoriť výz-
namný rozvojový pól v stredoeurópskom kontexte v jadrovom priestore Karpatského euroregiónu. Vý-
borná vzájomná konektivita a dostatočný ľudský potenciál možno považovať za silný argument, ktorý 
by mohol prispieť k prekonaniu postoja vzájomnej rivality a napomôcť tak k akcelerácii rozvoja oboch 
miest. Protirečivý charakter konkurenčno-kooperačných vzťahov oboch miest sa ukázal v nedávnom 
období počas prípravy kandidatúry oboch miest na priznanie titulu Európske hlavné mesto kultúry v r. 
2013. Aj keď obidve mestá boli rivalmi až do posledného momentu rozhodnutia (Košice vyhrali najtes-
nejším rozdielom), už počas prípravného obdobia podpísali primátori miest memorandum o budúcej 
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spolupráci v prípade, ak jedno z miest bude úspešné. Projekt súmestia „expliCity Košice – Prešov“ 
predstavili v r. 2008 aj viedenskí študenti architektúr (Geročová 2008), pričom ďalej túto tému spraco-
vávajú študenti Technickej univerzity v Košiciach pod vedením viedenského ateliéru EXPLICIT  
ARCHITECTURE. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že aj agentúra SARIO prezentuje Prešov 
a Košice ako tzv. „twin city“ (Sobinkovič, 2007) vo svojej ponuke pre prípadných zahraničných inves-
torov. Zbližovanie oboch regiónov naznačuje spoločný postup Prešovského samosprávneho kraja  
a Košického samosprávneho kraja v rámci projektu POKER. Výstupmi projektu bola príprava rozvojo-
vého plánu regiónu NUTS II Slovensko-Východ. 

V predloženom príspevku poukážeme na teoretické aspekty problematiky sieťovania a v empirickej 
časti podáme výsledky prieskumu zameraného na percepciu možného zbližovania Prešova a Košíc me-
dzi obyvateľmi Prešova, ktorých sme rozdelili do dvoch skupín „Prešovčania“ a „Maturanti“, pričom 
sme predpokladali, že v prípade kohorty maturantov bude postoj k uvedenej myšlienke zhovievavejší 
ako v prípade prvej skupiny. Štúdiu chápeme ako vhodný úvod do širšej diskusie, ktorá si vyžiada reali-
záciu podobného prieskumu aj medzi Košičanmi. 

 

2. TEORETICKÝ RÁMEC 

Významné podnety do diskurzu o kooperácii v rámci sieťových štruktúr prináša španielsky sociológ  
M. Castells (2007), ktorý vytvoril teoretickú koncepciu sieťovej spoločnosti (network society). Poukázal 
na to, že medzi kultúrou, ekonomikou, politikou a spoločnosťou na jednej strane a informačnými tech-
nológiami na strane druhej existujú spletité vzťahy, ktoré významne menia spoločnosť. Analýza sietí je 
od 90. rokov minulého storočia považovaná za významný nástroj objasňovania regionálnej a urbánnej 
dynamiky. Začiatky týchto snáh sú spojené s uppsalskou školou (Håkansson), ktorá kládla dôraz na 
analýzu vzťahov medzi aktérmi siete. Na rozdiel od systémového prístupu sa v sieťovom prístupe väčšia 
pozornosť venuje aj sociálnemu kontextu a popri materiálnych sa študujú aj nemateriálne väzby (Stry-
jakiewicz 2001, s. 38). Medzi aktérmi siete je možné identifikovať tri základné typy väzieb – konkuren-
cia, kooperácia a kontrola. Väzby pritom môžu mať charakter osobný, inštitucionálny, formálny, ne-
formálny, príležitostný alebo dlhodobý. Bázou uvedených vzťahov môžu byť prírodné zdroje, finančné 
zdroje, manažérska kontrola, vlastnícke práva na licencie, výrobná komplementarita, konzultačné 
služby, a pod. (Lambooy 1991 in Stryjakiewicz 2001, s. 38). Medzi dôležité črty sieťového usporiadania 
vzťahov (napr. medzi firmami) patria opakovateľnosť transakcií a interakcií a relatívna trvácnosť vä-
zieb. Veľmi dôležitým momentom je vytvorenie atmosféry dôvery (milieu of trust), čo je predpoklad 
dlhodobejšej udržateľnosti siete (Stryjakiewicz 2001, s. 39). Viacerí ekonómovia a geografi predpokla-
dajú, že sieťové usporiadanie bude v najbližšej budúcnosti dominantným spôsobom organizácie hos-
podárstva a spoločnosti. V tejto súvislosti sa rozlišujú najmä tieto formy sietí: strategické aliancie, ino-
vačné siete, neformálne siete a subdodávateľské siete. Výhodou sietí je, že vytvárajú operatívnu 
štruktúru, ktorá umožňuje neustálu adaptáciu na rýchle zmeny, ktoré priniesol postfordovský model 
elastickej produkcie. Vedie to k vzniku veľkej diverzity sietí, ktoré sa však predsa len vyznačujú niekto-
rými spoločnými znakmi: vzájomná závislosť aktérov, reciprocita, voľné zväzky a relativizácia hierar-
chických väzieb. V tejto súvislosti je zaujímavý koncept heterarchie, ktorú tvorí sieť elementov so spo-
ločným cieľom, pričom každý z elementov je na rovnakej „horizontálnej“ pozícii. Má teda rovnakú silu 
a autoritu a rovnaký hlas. Heterarchia môže byť nezávislá alebo môže tvoriť jednu úroveň hierarchie. 
Každá úroveň hierarchie je teda zložená z heterarchie elementov. Heterarchia a hierarchia predstavujú 
rozličné typy sieťových štruktúr, ktoré umožňujú rozličné stupne prepojenosti. V hierarchii môže byť 
každý prvok spojený s najviac jedným nadradeným prvkom a s niekoľkými podriadenými prvkami.  
V heterarchii môže byť prvok spojený s ktorýmkoľvek iným prvkom bez toho, aby na to potreboval 
oprávnenie od iného prvku. V heterarchickej štruktúre sa väčšie množstvo informácií spracováva účin-
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nejšie ako v hierarchickej štruktúre (Deleuze, Guattari, 2004). Ku sieťovým koncepciám radíme aj teó-
riu aktérov v sieti (actor-network theory). Teória bola sformulovaná v druhej polovici 80. rokov 20. 
storočia zásluhou skupiny francúzskych a britských sociológov a filozofov (Michel Serres, Bruno Lato-
ur, Michel Callon, Jon Law). Svet chápe ako diverzitu rozličných vzťahov a ako neustály proces jeho 
formovania prostredníctvom množstva rozličných entít (ľudí, strojov, peňazí, dokumentov, textov, 
technológií, firmy, samosprávy, vlády, mestá, obce a pod.), nazývaných aktérmi. Aktéri sú neustále  
v pohybe, formujú a menia svoje vzťahy a spojenia heterogénnych aktivít, čím vytvárajú určitú sieť. 
Sieťové vzťahy pritom môžu mať materiálny (medzi vecami) a semiotický (medzi myšlienkami, koncep-
tami, technológiami) charakter. Mnoho vzťahov je súčasne materiálnej i semiotickej povahy. Svet je 
teda tvorený rôznorodými sieťami, ktoré sú reprezentované viac spojeniami ako uzlami a viac tokmi 
ako linkami (Thrift 2000, s. 4–5). Siete sú veľmi nestále a pominuteľné, predstavujú len momentálny 
stav vzťahov. Fungovanie sietí spočíva na vzájomnom pôsobení objektov (aktérov), na dialektike spo-
lupráce a konkurencie, ktoré formujú relatívne stabilné, avšak nie statické vzťahy. Sieť teda nemusí byť 
nutne vnútorne koherentná, ale môže byť v nej obsiahnutý aj konflikt. Sféra vplyvu a mocenský dosah 
jednotlivých aktérov závisí od ich schopnosti vytvoriť a udržať väzby s čo najväčším počtom iných akté-
rov (Lisowski 2003, s. 172). Formovanie novej kvality môže začať súperením, neskôr však prejde  
k spolupráci až symbióze, ktorá je podmienkou evolučnej inovácie (Matlovič 2009). 

Z uvedených teoretických koncepcií vyplýva, že jedným z dôležitých predpokladov formovania sieťovej 
spolupráce je dôvera a široká podpora a akceptácia partnerstiev u čo možno najväčšieho počtu obyvate-
ľov a subjektov pôsobiacich na územiach uvažujúcich o užšej spolupráci. V opačnom prípade môže byť 
ohrozená implementácia zamýšľaných projektov a hrozí, že ustrnú len v deklaratívnej polohe. Jednou  
z núkajúcich sa otázok bola možnosť prekonania doteraz dominujúcej stratégie maximalizácie konku-
rencie medzi mestami jej nahradením kooperačnou stratégiou, ktorá môže zvýšiť konkurencieschop-
nosť aktérov kooperačnej siete vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu. V rámci nášho empirického vý-
skumu sme skúmali, do akej miery je zbližovanie Prešova a Košíc akceptovateľné pre obyvateľov 
Prešova, resp. či je možné identifikovať názorovú diferenciáciu u jednotlivých sociálno-demografických 
skupín obyvateľov mesta.  

  
3. METODIKA 

Naše empirické zisťovanie bolo realizované v meste Prešov, ktoré je tretím najväčším mestom v SR  
(91 000 obyvateľov) a administratívnym centrom Prešovského kraja a zároveň aj prihraničným regió-
nom s Poľskom a Ukrajinou. Zber dát prebiehal v novembri a decembri 2007. Cieľovú populáciu sme 
rozdelili do dvoch skupín a následne aj dvoch takmer súbežne prebiehajúcich zisťovaní. Prvú cieľovú 
skupinu sme pracovne označili ako „Prešovčania“ a druhú ako „Maturanti“.  

Prešovčania predstavovali v našom výskume skupinu obyvateľov starších ako 19 rokov s trvalým  
bydliskom v meste Prešov. Skupinu Maturantov tvorili študenti maturitných ročníkov všetkých gymná-
zií a stredných odborných škôl na území mesta Prešov, bez ohľadu na ich vek a miesto bydliska (aj keď 
oba atribúty boli predmetom zisťovania). V prípade prvého zisťovania sme pri stanovovaní výskumnej 
procedúry vychádzali z výsledkov cenzu vykonaného ŠÚ SR v roku 2001, podľa ktorého tvorila cieľová 
skupina 66 736 obyvateľov. Pri konštrukcii vzorky sme zvolili metodiku kvótneho výberu s troma via-
zanými kvótnymi znakmi: pohlavie, vek a miesto trvalého bydliska (na základe uvedenia adresy trvalé-
ho pobytu bol následne stanovený príslušný urbanistický obvod). V druhom prípade u skupiny Matu-
ranti sme vychádzali z údajov Ústavu informácií a prognóz Ministerstva školstva SR (UIPŠ), podľa 
ktorého bol aktuálny evidovaný počet študentov maturitných ročníkov v Prešove k 1. 1. 2007 – 1 863. 
Rozhodli sme sa preto osloviť celú skupinu maturantov. Z uvedeného celkového počtu sme získali od-
povede od 751 študentov, čo predstavovalo 40,3 %.  
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Pre potreby analýzy intraurbánnej priestorovej diferenciácie sme použili urbanistické obvody ako  
najmenšie územné jednotky, za ktoré boli dostupné relevantné dáta. Nakoľko uvedené jednotky vyka-
zujú výrazne diferencovanú hustotu zaľudnenia, obmedzili sme naše zisťovanie len na najhustejšie obý-
vané územia mesta, za ktoré sme disponovali dostatočným počtom respondentov.  

 

4. VÝSLEDKY PRIESKUMU 
Z výsledkov analýzy je zrejmé (obr. 1), že myšlienka spolupráce oboch miest rozdelila respondentov  
zo skupiny Prešovčania do dvoch takmer rovnako veľkých názorových táborov. Spoluprácu Košíc  
a Prešova odmietlo 39 % a za prínosnú a možnú ju považuje 41 % respondentov. Následnou analýzou 
sociálno-demografických ukazovateľov jednotlivých táborov sme zistili, že postoj opýtaných k projektu 
užšieho partnerstva je ovplyvnený vekom a vzdelaním (obr. 2 a obr. 3). U starších respondentov sme 
zaznamenali vyššiu mieru zamietavého stanoviska, ktorá dokonca mierne prevýšila pozitívne (u kate-
górie 40–59ročných o 3 % a u 60 a viac ročných o 2 %). Omnoho výraznejší rozdiel sa prejavil vo vzťa-
hu k vzdelaniu respondentov. Respondenti s nižším vzdelaním (základné a stredné odborné bez matu-
rity) sa zväčša nevedeli vyjadriť k uvedenej problematike alebo v prípade respondentov so základným 
vzdelaním odpovedali zamietavo. Miera pozitívneho posudzovania spolupráce oboch miest narastá  
s pribúdajúcim stupňom vzdelania respondentov. V tomto smere sa ukazuje, že ak miestne autority 
chcú zabezpečiť širšiu podporu deklarovanej spolupráce, bude potrebné zvýšiť mieru informovanosti 
obyvateľov o možných pozitívach a to predovšetkým u ľudí s nižším vzdelaním. 
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Obr. 1 Ako hodnotíte nasledujúci výrok: „Mestá Košice a Prešov by mali splynúť do jedného súmestia, tzv. „twin 

city“. Mali by vzájomne spolupracovať a nie súperiť!“ 
Zdroj: vlastný empirický výskum 
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Obr. 2 Ako hodnotíte nasledujúci výrok: „Mestá Košice a Prešov by mali splynúť do jedného súmestia, tzv. "twin 
city". Mali by vzájomne spolupracovať a nie súperiť!“ (hodnotenia vo vzťahu k veku respondentov) 

Zdroj: vlastný empirický výskum 
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Obr. 3 Ako hodnotíte nasledujúci výrok: „Mestá Košice a Prešov by mali splynúť do jedného súmestia, tzv. "twin 
city". Mali by vzájomne spolupracovať a nie súperiť!“ (hodnotenia vo vzťahu k vzdelaniu respondentov) 

Zdroj: vlastný empirický výskum 
 

 

 

Toto tvrdenie potvrdzuje aj analýza zohľadňujúca zamestnanie respondentov (obr. 4). U respondentov 
-súkromných podnikateľov, ktorí sú nútení hľadať stále nové možnosti pre rozvoj podnikateľských akti-
vít a neustále čeliť zvyšujúcemu sa tlaku konkurenčného prostredia, predovšetkým firiem zo západného 
Slovenska, je viac ako 55 % naklonených zintenzívneniu spolupráce s Košicami. Z ostatných skupín 
podporujú spoluprácu oboch miest študenti (44 %), zamestnanci súkromných spoločností (42 %)  
a verejného či štátneho sektora (40 %). Najvyššia miera odmietania je u ostaných ekonomicky neaktív-
nych (mamičky na materskej dovolenke apod.), u ktorých odmieta spoluprácu 33 %, u dôchodcov  
(28 %) a u nezamestnaných (26 %). 

Istý rozdiel je aj medzi oboma pohlaviami (obr. 5). 45 % mužov si myslí, že užšia spolupráca by bola 
potrebná, kým u žien je to percento nižšie len 37 %. Ženy vo väčšej miere zaujali negatívny postoj  
(23 %) ako muži (17 %). 
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Z hľadiska intraurbánnej priestorovej diferenciácie, ak abstrahujeme od odpovede „neviem sa k tomu 
vyjadriť“, najviac respondentov odmietajúcich myšlienku „twin city“ Košice-Prešov býva na sídlisku 
Sekčov I. (46 %), v centre mesta Za mlynským náhonom I (44 %) a v Solivare (Soľná baňa 42 %) (obr. 
6). Najväčšie zastúpenie respondentov, ktorí k zintenzívneniu spolupráce oboch miest zaujali veľmi 
odmietavý postoj, žije v urbanistickom obvode Za mlynským náhonom I (30 %) a v urbanistickom ob-
vode Sekčov I (22 %). Opačný názorový protipól je najvýraznejšie zastúpený v urbanistickom obvode 
Sekčov III (28 %) a Pod Bykošom (21 %) (obr. 7). 
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Obr. 4 Ako hodnotíte nasledujúci výrok: „Mestá Košice a Prešov by mali splynúť do jedného súmestia, tzv. "twin 
city". Mali by vzájomne spolupracovať a nie súperiť!“ (hodnotenia vo vzťahu k zamestnaniu respondentov) 

Zdroj: vlastný empirický výskum 
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Obr. 5 Ako hodnotíte nasledujúci výrok: „Mestá Košice a Prešov by mali splynúť do jedného súmestia, tzv. "twin 

city". Mali by vzájomne spolupracovať a nie súperiť!“ (hodnotenia vo vzťahu k pohlaviu respondentov) 
Zdroj: vlastný empirický výskum 
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Obr. 6 Postoj k súmestiu Košice-Prešov podľa vybraných urbanistických obvodov 

Zdroj: vlastný empirický výskum 
(redukovaná škála odpovedí) 

 

 

Obr. 7 Postoj k súmestiu Košice – Prešov podľa vybraných urbanistických obvodov 
Zdroj: vlastný empirický výskum 

 

Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci (10.–11. 6. 2009) 



 

   

436   

Rámček 1 ponúka prehľad vybraných názorov respondentov tak ako ich uviedli do dotazníka. Z ich 
analýzy vyplýva, že obavy, ktoré respondenti majú, vychádzajú z silného lokálpatriotizmu a následne 
popisovaných nezmieriteľných „mentálnych“ odlišností obyvateľov oboch miest. Rovnako je cítiť aj 
vysokú nedôveru vo vzťahu k rovnocennému postaveniu oboch miest v ich prípadnom široko koncipo-
vanom partnerstve. Napokon, miera „zakorenenia“ a pripútania k mestu Prešov je aj v prípade respon-
dentov, ktorí si uvedomujú prípadné výhody „twin city Košice-Prešov“ tak silná, že sú ochotní pripustiť 
nanajvýš spoluprácu oboch miest, ale termín „splynutie“, ktorý evokuje zánik ich identity Prešovčana, 
je pre nich neprijateľný. 

Rámček 1 Postoj „Prešovčanov“ k súmestiu Košice – Prešov. Výber z odpovedí respondentov 

• malo by to byť tak 
• V živote, to sa radšej odsťahujem 
• potom by sme ešte viac zanikli... 
• V žiadnom prípade by nemali splynúť lebo potom Prešov stratí to čaro, ktoré má a história by sa určíte na to pozera-

la časom ako zlý krok. Tomu verím.  
• skôr by som urobil z Prešova a Košíc jedno veľké mesto, so spoločnou MHD, v úseku medzi mestami by som staval 

ďalšie sídliska, mrakodrapy, obchody, školy....bola by lepšia perspektíva pre mladých, bolo by kde bývať, praco-
vať...Možno by sa dali využiť aj fondy EÚ. 

• Rozhodne je to pravda...bolo by potrebné uskutočniť to, čo najskôr 
• jednoznačne to vyhrajú Košice 
• no ak sa nebudú rozvíjať viac Košice na úkor Prešova, tak by to možno aj pomohlo ale myslím si, že by sme si mali 

vytvoriť sami také mesto na kt. by sme boli hrdí a nie spájať sa s niekým 
• splynúť nie, ale spolupracovať áno 
• Nie je to zla myšlienka. Časom to možno aj bude. Rozhodne by mali spolupracovať v oblastiach turizmu, obchodu a 

pracovných príležitostiach. Riešiť cestne komunikácie a rýchlejší presun ľudí z jedného mesta do druhého. 
• aby sme už úplne zanikli? 
• pekná myšlienka, ale nereálna 
• nefungovalo by to 
• rozdiely v mentalite to nedovolia 
• v žiadnom prípade!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
• ak partnerstvo bude fungovať na rovnakej úrovni, nie formou nadradený–podradený 
• nemyslím si, že je správne vôbec ich do toho "twin City" spájať 
• Mali by vzájomne spolupracovať, ale nie splynúť do jedného súmestia. Určite by si mali popri vzájomnej bohatej 

spolupráci a pomoci zachovať svoju vlastnú identitu 
• myslím, že presne k tomu smerujeme a je to správne, sme blízko seba, mala by nás spájať súdržnosť, spoločné pro-

jekty a vytvoríme nielen silne konkurenčné miesto pre život ale v porovnaní s priemyselným, sivým, dozeleneným a 
rušným okolím Bratislavy aj miesto krásne, zelené a pokojné na bývanie 

• závisí od podmienok, pravidiel spolupráce, od výhod / nevýhod tzv. súmestia 
• Obom mestám sa darí, osobne si myslím, že by to nebolo až tak dobré ak by splynuli do jedného celku. Ľudia v Pre-

šove sú iný ako Košičania. Mali by spolu spolupracovať ale neviazať sa zo spojením, my sme stále súperili ako BB a 
ZV a tak by to malo ostať 

• Spolupracovať, máme sa čo od Košíc učiť 
• Košice nemám rad, je to škaredé mesto a majú tam električky takže to môžte brať ako nie 
• mali by spolupracovať no nie splynúť 
• spolupráca v získavaní investícii a budovaní investične priaznivého prostredia, konkurencia v súťaži o atraktívnej-

šie miesto pre život 
• súhlasím so spoluprácou nie so splynutím 
• mali by spolupracovať, ale nie spojiť sa 
• ignorácia zo strany Košíc 
• odvážny nápad 
• asi nám iné neostane 
• nespojila by som ich to nie ,ale súperiť by nemali, mali by sme sa s Košičanmi podporovať ale to sa asi nikdy nesta-

ne. 
• radšej by malo vytvoriť Prešov twin city s Bratislavou 
• Košice sú priemyselné, Prešov pravý opak 
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• Môžu spolupracovať a aj sa samostatne vyvíjať. Teraz súperia? Twin city sa nedá vytvoriť za rok za dva a už vôbec 
nie administratívne. 

• sú oblasti, kde je spolupráca prospešná, sú však oblasti, kde je konkurencia ešte prospešnejšia 
• teraz určite nie, ale v ďalekej budúcnosti áno 
• spolupracovať áno, súmestie nie 
• je to hudba ďalekej budúcnosti 
• konkurencia zvyšuje aktivitu 
• nepočula o tom 
• spolupráca áno ale bez splynutia  
• nemali by splynúť ale spolupracovať 
• pekná myšlienka 
• Košiciam by sme mali zopár vecí ..... spred úst 
• neviem si to predstaviť 
• zbytočnosť 
• bláboly, o ničom 
• myslím však, že to je utópia 
• niečo treba robiť, ale nemyslím si, že spojenie je dobré 
• radšej by malo vytvoriť Prešov twin city s Bratislavou 
• aj v dnešnej globalizácii je potrebne zachovať si autonómiu; mesta môžu kooperovať na niektorých projektoch, ale 

splynutie rozhodne odmietam 
• Košice sú priemyselné, prešov pravý opak 
• podľa mňa je to dosť nereálne nastala by väčšia rivalita ako je teraz 
• Môžu spolupracovať a aj sa samostatne vyvíjať. Teraz súperia? Twin city sa nedá vytvoriť za rok za dva a už vôbec 

nie administratívne. 
• čo ste sa s koňom zrazili ? Rozhodne nie !  
• je to zaujímavá myšlienka 
• spolupracovať na vyššej úrovni môžu, splynúť ale nemusia 
• na americky spôsob to fungovať nebude nikdy!! 
• mali by spolupracovať, ale nie splynúť 
• podľa koho by to tak malo byt??? 
• nemali by splynúť, ale vzájomne spolupracovať 
• mali by spolupracovať ale iste nie splynúť do jedného súmestia na druhej strane zdravá konkurencia posúva obe 

mesta ďalej 
• nemám rad Košice 
Zdroj: vlastný empirický výskum 
 

Myšlienka úzkej spolupráce a perspektívneho vytvorenia súmestia Košice-Prešov vyvolala podobne ako 
v prípade skupiny „Prešovčanov“ pomerne rozporuplné reakcie. Celkove však možno konštatovať, že 
maturanti majú pre ňu väčšie pochopenie (obr. 8). Takmer polovica z nich pripúšťa, že je pre nich pro-
jekt „twin city“ akceptovateľný, čo predstavuje takmer o 10% väčší podiel ako v prípade „Prešovčanov“. 
Naopak, projekt odmietlo o 6 % menej opýtaných maturantov ako Prešovčanov. Zaujímavé je, že väčšia 
miera nesúhlasu je na strane maturantov, ktorí v Prešove nemajú trvalé bydlisko (obr. 9). Rozhodne 
„za“ sú maturanti z najväčších gymnázií (GJAR a GK), kde takmer 60% by uvedený projekt privítalo 
(obr. 10). Najmenšiu podporu vyjadrili študentky pedagogickej a sociálnej akadémie (PGSA), kde je až 
35% proti, resp. si skôr nemyslí, že spolupráca, eventuálne splynutie Košíc a Prešova by bolo vhodné.  
V prípade „Prešovčanov“, sme zistili, že miera odmietania myšlienky užšej spolupráce s Košicami kle-
sala nepriamo úmerne s rastúcim stupňom dosiahnutého vzdelania respondentov. Vzhľadom na to, že 
v rámci skupiny maturantov sme analyzovali skupinu s rovnakým stupňom vzdelania, skúmali sme či 
sa podobná závislosť nevyskytne vo vzťahu k dosahovaným študijným výsledkom. Aj napriek pomerne 
vysokému stupňu subjektivity zaradenia respondentov do jednotlivých skupín na základe sebareflexie, 
výsledne grafické porovnanie podielu odpovedí v rámci sledovaných skupín (obr. 11), poukazuje na isté 
odchýlky a to predovšetkým medzi skupinou tzv. „najhorších študentov“, u ktorých je najvyšší podiel 
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tých ktorí zaujali jednoznačne zamietavé stanovisko a skupinou „skôr lepších študentov“, kde táto ná-
zorová poloha je najmenej výrazná. V tomto prípade je však nutné poznamenať, že formulácia zásad-
nejších záverov, by si vyžadovala väčšiu mieru objektivizácie posudzovania rozdielov v dosahovaných 
študijných výsledkoch. 

 

 

 

Obr. 8 Ako hodnotíte nasledujúci výrok „Mestá Košice a Prešov by mali splynúť do jedného súmestia tzv. „twin 
city“. Mali by vzájomne spolupracovať a nie súperiť!“ 

Zdroj: vlastný empirický výskum 
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Obr. 9 Ako hodnotíte nasledujúci výrok „Mestá Košice a Prešov by mali splynúť do jedného súmestia tzv. „twin 
city“. Mali by vzájomne spolupracovať a nie súperiť!“  

(hodnotenie odpovedí „maturantov“ podľa miesta ich bydliska) 
Zdroj: vlastný empirický výskum 
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40% 
rozhodne je to pravda 

30% skôr je to tak 

 
GJAR – Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov 
GK – Gymnázium Konštantínova 2 v Prešove 
EKG – Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove 
OA – Obchodná akadémia Volgogradská 3 v Prešove  
HA – Hotelová akadémia Baštová 32 v Prešove 
PGSA – Pedagogická a sociálna akadémia v Prešove 

Obr. 10 Ako hodnotíte nasledujúci výrok „Mestá Košice a Prešov by mali splynúť do jedného súmestia tzv. „twin 
city“. Mali by vzájomne spolupracovať a nie súperiť!“  

(hodnotenie odpovedí „maturantov“ podľa vybraných škôl) 
Zdroj: vlastný empirický výskum 

 

 
Obr. 11 Ako hodnotíte nasledujúci výrok „Mestá Košice a Prešov by mali splynúť do jedného súmestia tzv. „twin 

city“. Mali by vzájomne spolupracovať a nie súperiť!“ (hodnotenie odpovedí „maturantov“ podľa sebareflexie 
študijných výsledkov), Zdroj: vlastný empirický výskum 

 

V uvedenej otázke sme ponechali priestor aj na poznámky a odkazy k uvedenej problematike, výber  
z ktorých prezentujeme v priloženom rámčeku (rámček 2). 

Rámček 2 Postoj „maturantov“ k súmestiu Košice-Prešov. Výber z odpovedí respondentov 
 myslím si, že sa to môže veľmi ľahko stať a to čo si myslím tuto skutočnosť neovplyvní  
 čo nie sme schopní fungovať sami? 
 Prešov by sa mal usilovať byť lepší 
 nebolo by to dobré, vznikli by problémy typu Československo: kto na koho dopláca atd. 
 už spolupracujeme, ale treba vyrovnať prospešnosť, zdravé súperenie ešte nikoho nezabilo 
 Prešov je Prešov a Košice sú Košice 
 mohli by sa spojit, podporilo by to najme Prešov 
 nerealizovateľné, PO a KE spája jedine diaľnica 
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 súperenie je výhodnejšie pre ekonomiku aj keď sa PO veľmi nečiní 
 nikdy 
 mohlo by to byť zaujímavé :) 
 veľmi zaujímavá myšlienka ale myslím, že je to nereálne 
 neviem prečo by sa mali spojiť a súperenie bude vždy  
 Spolupracovať NIE splynúť 
 nemali by súperiť, ale ani splynúť...a mali by spolupracovať, ale to podľa mňa všetky mesta 
 no tak to by bolo pekne... ale ešte si počkáme.. 
 aby mestá spolupracovali, nemusia splynúť 
 nie nemali pretože každé je niečím osobitne a má vlastnú históriu a tradície 
 práveže zdravé súperenie môže Prešov posúvať dopredu, ale nejaké vzájomné projekty by mohli vzniknúť 
 áno ale podporovať sa len v dôležitých veciach, ktoré by obidve mesta posúvali k prosperite, pri existencii zdravej 

konkurencie v menej dôležitých oblastiach 
 myslím si, že keď sme rozdelení na čo sa spájať. Dopadne to ako s Československom. Asi najviac si treba pomáhať a 

nie súperiť. 
 mohli by konečne by sme mali veľkú Optimu a viac možnosti zábavy :) aj iných možnosti, školy, obchody atd... 
 myslím si že by sme mali s nimi spolupracovať v určitých otázkach, ale nemyslím si že by sme nejak mali splynúť do 

jedného mesta 
 nie splynúť, spolupracovať hej 
 ak by to obom mestám prospelo, tak prečo nie... trebalo by to premyslieť...zhodnotiť pre a proti 
 mali by, ale určite sa tak nestane 
 obe tieto mesta sú unikátne, a nesúhlasím s týmto tvrdením 
 science fiction :) 
 blud -hanba 
 diskutabilné, prečo áno a prečo nie, či by to pomohlo alebo nie, Prešov je schopný byť samostatný a dopomôcť mu 

aby sa všetko zlepšovalo a napredovalo s pomocou každého jedného Prešovčana.  
 v žiadnom prípade, Tatran je Tatran 
 Košice sú lepšie Prešov aj Košice sú veľké, preto spojenie by bolo zlé!!! 
 myslím, že pre Prešov by to malo určite isté výhody, aj keď postoj Košíc by nebol ideálny 
 Prešovčania by si mali uvedomiť, že KE robia hanbu východu!!!! 
 myšlienka to možno nie je zlá, ale len ťažko si to viem v reále predstaviť 
 to nemá reálne uskutočnenie 
 Košice nás určite nechcú, veď nás musia len ťahať, sú pred nami jednoznačne 
 nespájať sa s Košicami 
 Prešov je Prešov a Košice sú Košice, nemyslím si, že by malo vzniknúť nejaké twin city....každé mesto je niečím vý-

nimočné a jedinečné 
 stále chce byt jedno mesto najlepšie ale to by bolo výhodné pre obe strany 
 nikdy by som nechcela byt spojená s Košicami, pretože je tam veľa Maďarov a tých ja nemám rada 
 Poznám priveľa Prešovčanov, ktorí doslova nenávidia Košičanov a naopak. 
 čistý blud 
 Je to úplná blbosť. Prešov je Prešov a Košice sú Košice a koniec. 
 nie pretože Košice by pohltili Prešov a nastal by jeho úpadok 
 Z akého dôvodu by sa spájali? Aj tak by sa potom tá Košická s Prešovskou časťou v mnohom odlišovali 
 spolupracovať, ale nesplynúť 
 znie to dobre, určite by sa mi to páčilo...súperenie nie! 
 možno by to bolo dobre aj zle, čas by ukázal kto by tým získal a kto stratil 
 Spolupráca určite, ale hrozí, že nám Košice zavesia zavesia na krk svoj mestský dlh a vycicajú naše zdroje 
 nemyslím si to ak by mestá Prešov a Košice splynuli podľa by to bolo pre Prešov skôr negatívum ako prínosom v tieni 

predsa len "väčších" Košíc by ešte viac stratilo na význame a mohlo by sa stať tak ako sa na Slovensku všetko sús-
treďuje na úkor ostatných miest v Bratislave, že v tomto prípade by bol znevýhodnený práve Prešov väčšie by „udu-
palo a zatlačilo do úzadia" menšie mesto a ľahko by sa mohlo stať, že všetko trochu významnejšie z východu by sa 
sústredilo práve do Košíc a navyše konkurenciu nepovažujem za negatívny jav, práve naopak pre občanov je výhod-
nejšie ak si tieto dve mestá navzájom konkurujú aspoň ešte občan pre nich nestráca na význame a majú dôvod prečo 
o neho bojovať 

 to kto povedal, je to blud 
 mala by sa zlepšiť doprava v noci 
 Nechceme tu Maďarov Asi áno ak to pomôže rozvoju východu. 
 To neprichádza do úvahy. Košice nie!!! 

Zdroj: vlastný empirický výskum 
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Na základe ich rozboru sme dospeli k záveru, že podobne ako staršia generácia Prešovčanov, prešovskí 
maturanti sú lokálpatrioti, veľmi senzitívni vo vzťahu k svojej identite Prešovčana. Myšlienku „twin 
city“ v zásade neodmietajú, avšak panuje medzi nimi nedôvera ku Košiciam ako tradičnému rivalovi 
Prešova. Ochotní sú pripustiť nanajvýš úzku spoluprácu, ktorá bude osožná pre rozvoj mesta, ale 
„splynutie“ považujú skôr za prejav neschopnosti Prešova presadiť sa v konkurencii, ktorú výrazne 
zužujú na regionálny kontext. 

Jedným z pomerne často uvádzaných argumentov proti „twin city“ Košice-Prešov bola nevyhnutnosť 
zachovania konkurencie medzi oboma mestami ako dôležitého predpokladu rozvoja oboch miest. Je 
nepochybne pravdou, že zdravá konkurencia je prospešná, avšak vždy je potrebné zohľadňovať aj kon-
text, v ktorom prebieha. V istých prípadoch totiž môže byť kontraproduktívna. Košice a Prešov by moh-
li spoločne vytvoriť silne regionálne centrum s vyššou mierou konkurencieschopnosti vo vzťahu k Bra-
tislave a západnému Slovensku. To si však vyžaduje stanovenie priorít vo vzťahu k potenciálnym 
konkurentom a vysokú mieru vzájomnej informovanosti a predovšetkým koordinácie spoločných po-
stupov.  

 

5. ZÁVER 

V príspevku sme poukázali na niektoré teoretické koncepcie, v ktorých sa zdôrazňuje úloha networkin-
gu pri zvyšovaní konkurencieschopnosti miest a regiónov. Cenné podnety do uvedeného diskurzu pri-
náša koncept sieťovej spoločnosti M. Castellsa ako aj či teória aktérov v sieti. V empirickej časti prí-
spevku sme skúmali percepciu zbližovania dvoch východoslovenských miest (Košice a Prešov) v dvoch 
skupinách respondentov majúcich vzťah k Prešovu. Pre komplexnejší obraz bude potrebné vykonať 
podobný prieskum aj medzi Košičanmi. 

Prieskum ukázal, že myšlienka spolupráce oboch miest rozdelila respondentov zo skupiny Prešovčania 
do dvoch takmer rovnako veľkých názorových táborov. Spoluprácu Košíc a Prešova odmietlo 39 % a za 
prínosnú a možnú ju považuje 41 % respondentov. Následnou analýzou sociálno-demografických uka-
zovateľov jednotlivých táborov sme zistili, že postoj opýtaných k projektu užšieho partnerstva je 
ovplyvnený vekom a vzdelaním. Menšia miera akceptácie je príznačná u starších obyvateľov a u obyva-
teľov s nižším stupňom dosiahnutného vzdelania, čo súvisí aj s nižšou mierou informovanosti o poten-
ciálnych benefitoch spolupráce oboch miest. V tomto smere sa ukazuje, že ak miestne autority chcú 
zabezpečiť širšiu podporu deklarovanej spolupráce, bude potrebné zvýšiť mieru informovanosti obyva-
teľov o možných pozitívach a to predovšetkým u ľudí s nižším vzdelaním. V rámci socio-profesných 
skupín má myšlienka formovania súmestia Košice-Prešov najviac prívržencov medzi súkromnými pod-
nikateľmi (55 %), študentmi vysokých škôl (44 %), zamestnancami v súkromných spoločnostiach  
(42 %) a zamestnancami vo verejnom a štátnom sektore (40 %). Prieskum potvrdil náš predpoklad  
o vyššej akceptácii spolupráce oboch miest medzi maturantmi. Takmer polovica z nich pripúšťa, že je 
pre nich projekt „twin city“ akceptovateľný, čo predstavuje takmer o 10 % väčší podiel ako v prípade 
„Prešovčanov“. Naopak, projekt odmietlo o 6 % menej opýtaných maturantov ako Prešovčanov. Hlb-
šou obsahovou analýzou odpovedí respondentov sme zistili, že obe skupiny sú v podstate ochotní pri-
pustiť nanajvýš úzku spoluprácu, ktorá bude osožná pre rozvoj mesta. Splynutie oboch miest do súmes-
tia však považujú skôr za prejav neschopnosti Prešova presadiť sa v konkurencii, ktorú výrazne zužujú 
na regionálny kontext. 
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