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Vážení čtenáři,

dovolujeme si Vám předložit již dvanácté číslo recenzovaného elektronického časopisu Regionální
disparity. Celé toto číslo je orientováno monotematicky, a sice s důrazem na kreativní odvětví a kreativní
ekonomiku. Zmíněná problematika bývá často vnímána způsobem dosti odlišným a to se týká jak
odborné veřejnosti, tak také praktické sféry. V každém případě si již kreativní odvětví a kreativní
ekonomika stačily v lokálních a regionálních studiích získat celou řadu příznivců a předpokládáme, že
také toto vydání našeho časopisu může představovat cenný příspěvek do diskuse.
První příspěvek, který je napsán v anglickém jazyce, reprezentuje zajímavý vhled do problematiky
Evropského hlavního města kultury a to právě ve vazbě na kreativní odvětví. Další příspěvek se pak
zabývá různými přístupy ke zkoumání kreativní ekonomiky v empirických studiích. A konečně třetí,
neméně zdařilý příspěvek, nám plasticky zachycuje evoluci odvětví marketingové komunikace a její
pozici v regionální hospodářské struktuře Košického kraje.

Doc. Ing. Jan Sucháček, PhD.
šéfredaktor časopisu

Zájemci o publikování v našem časopise se mohou obracet na výkonnou redaktorku Ing. Terezu
Beníškovou (e-mail: tereza.beniskova@vsb.cz).
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EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE AND CREATIVE CLASS
Ing. Miriam Šebová, PhD., Ing. Peter Džupka, PhD.
ABSTRAKT
Jedným z kľúčových bodov diskusie o projekte Európske hlavné mesto kultúry sú očakávania, že titul
prinesie hostiteľským mestám zvýšenú aktivitu v kultúrnych a kreatívnych odvetviach a následne
ekonomické prínosy. Článok sa zaoberá vzťahom medzi projektom Európske hlavné mesto kultúry
(EHMK) a rozvojom kreatívnych odvetví. Napriek tomu, že hlavné politické dokumenty z oblasti EHMK
zdôrazňujú úlohu kultúrnych investícií ako nástroja na stimulovanie podnikateľskej activity v kreatívnych
odvetviach, vedecko-výskumné štúdie preukázali oveľa menší vplyv EHMK na kreatívne odvetvia.
V roku 2013 bolo Európskym hlavným mestom kultúry slovenské mesto Košice. Prípadová štúdia z Košíc
EHMK 2013 analyzuje špecifiká kreatívnej triedy ako návštevníka kultúrnych podujatí v meste. Výsledky
ukázali, že kreatívna trieda sa navštevuje vo väčšej akcie EHMK a je viac otvorená novým formám
kultúry.
KLÍČOVÁ SLOVA
kultúrne a kreatívne odvetvia, Európske hlavné mesto kultúry, kreatívna trieda
ABSTRACT
One of the key elements in the debate about the benefits of ECoC designation are the expectations, that
it will result in an increased level of activity within cultural and creative industries, which can bring
economic benefits to the hosting cities. The paper highlights the link between the European Capital of
Culture designation and the development of creative industries. Although core of the political
documents related to ECoC emphasize the role of cultural investments as tool to stimulate business
activity in broader creative industries, there are several studies which provided research in this area and
reached conclusion about minor impact of ECoC on development of creative industries.
In 2013 the award was held by the Slovak city Košice. The case study of Košice ECoC 2013 analyses the
specifications of the creative class as the visitors to cultural events in the city. It shows that the creative
class attended more often the ECoC events and are more opened to new forms of culture.
KEYWORDS
Cultural and creative industries, European Capital of Culture, creative class
INTERDUCTION
Since 1985 the European capitals of culture (ECoC) have formed a group of almost 50 European cities.
The concept of the designation has changed from the primary concept of highlighting already existing
centres of European cultural heritage (e.g. Florence, Athens) to the designation of new and smaller
cultural places in Europe (e.g. Turku, Sibiu). Although ECoC started as a short-term cultural festival, it has
developed into a year-long event aimed not only at strengthening the cultural dimension of a city, but
also to regenerate the urban space. The practise and evaluation studies show, that the ECoC is much
more than a tool of European cultural policy. Some of ECoCs have successfully used the designation as a
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way to urban regeneration. The most cited examples are the ECoCs from United Kingdom - Glasgow
(ECoC 1990) or Liverpool (ECoC 2008), presenting the old industrial cities which have been able to
transform and regenerate through cultural activities and also to generate considerable cultural, social
and economic benefits. Development of cultural infrastructure and implementation of cultural policies
during ECoC year was associated in hosting cities with increasing activity of creative industries. The
linkage between culture and creativity seems to be clear and so there is strong assumption about the
role of ECoC in promotion and expansion of creative industries. Since 2009, the EU has annually
celebrated at least two ECoCs, one from old EU member states and one from the new ones. In 2013, the
European Capital of Culture (ECoC) award was held by a city in the Slovakia for the first time. Košice
were designated together with the French city Marseilles.
The paper highlights the link between the European Capital of Culture designation and the development
of creative industries. The case study of Košice ECoC 2013 analyses the specifications of the creative
class as the visitors to cultural events in the city. The primary research data on the city consists of
evaluation project in the city before and during the ECoC year conducted by the authors. There are
several questions to be answered in the paper: What is the connection between the ECoC activities and
development of the creative industries in the city? Are there any differences in the perceptions of the
Košice ECoC 2013 by cultural and creative employees (CCE) and other people?
1. CREATIVITY AND THE EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE
There exist several studies which investigate the link between development of creative industries and
ECoC designation in local development (e.g. Jones, Wilks-Heeg, 2004; Campbell, 2011; Impact 08, 2009).
Griffiths (2006) compared incentives of the British cities (Liverpool, Cardiff, Bristol), which were bidding
for the 2008 ECoC award. The motivations and objectives of ECOC nomination have varied from city to
city. In general the main concern of the host cities has been to gain the economic beneﬁts associated
with increased numbers of visitors, image enhancement, urban revitalization and expansion of the
creative industries. Within these economic motives is the economic importance of the cultural and
creative industries that is played up, rather than that of tourism and visitors. (Griffiths, 2006).
Designated cities used to elaborate their following strategies of cultural policy after ECoC year using
frequently the term creative industries. For instance Campbell (2011) argued that Liverpool´s 2008
Cultural Strategy has been influenced by the Florida´s thinking and indeed have many other cities
seeking to get economic value from culture and creativity.
Florida´s creative class (Florida, 2004) approach focuses on the occupation and characteristics of people
(workers). The creative class consists of people who add economic value through their creativity. The
Creative Class consists of the Super Creative Core and Creative Professionals. The Super Creative Core
includes scientists and engineers, university professors, poets and novelists, artists, entertainers, actors,
filmmakers, designers and architects, writers, editors, think-tank researchers, analysts and other opinion
-makers. Creative Professionals are working in a wide range of knowledge-intensive industries such as
high -tech sectors, financial services, the legal and health care professions and business management.
The distinction between creative and cultural industries has explained The Work Foundation (WF, 2007)
in the circular model, where in the centre are the core creative fields (traditional art forms, the writing
of computer software etc.), next circle out the cultural industries (music or film industries) and next
circle out the creative industries (e.g. architecture and fashion). So it is not possible to draw line
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between cultural and creative, these two areas are described as “highly porous with increasing
collaboration and interdependencies”. (WF, 2007)
Campbell (2011) stated that “the reason Florida´s thesis is of key importance in considering the links
between ECoC and creative industries growth is his characterization of every aspect and every
manifestation of creativity as interlinked and inseparable”. From such a point of view the creativity in art
and culture is the same process of creation something unique as the process of innovation and
technological advance in the business. Inseparability means that an intervention in one “creative area”
will lead to action in other creative areas. These are the roots of the standpoint, that investments into
cultural activities have potential to stimulate entrepreneurship and business formation in local creative
industries. But does it really work?
The research study Impact 08 Liverpoo´s Creative Industries: understanding the impact of the Liverpool
European Capital of Culture on the city regions creative industries (2009) has shown that the size of the
creative industries sector in Liverpool has grown with the total number of enterprises increasing by 10%
and the total employment by 14% in the period between 2006 – 2008. These figures seem to be quite
big, but in reality it is increase just around 1000 workers in the creative industries in the year in
Liverpool with circa 466 000 inhabitants. According to final report (Impact 08: Creating an impact:
Liverpool’s experience as European Capital of Culture, 2010) in 2008 there were 1,683 creative industry
enterprises in Liverpool employing 10,987 employees, around 3 to 4 % of the overall workforce. This
represents a growth of 8% in the number of enterprises over the 2004-2008 periods. Liverpool and
Merseyside have a smaller creative industry base per capita than the UK average. Analysis indicates
however that the Liverpool city region has a sustained base of creative industries enterprises and that
the area is considered a viable context for new start-up businesses. (Impact 08, 2010)
Campbell (2011) argued critically that the research carried out by Impact 08 found that over period
1998-2008 there has been no significant relative increase in the level of employment in the creative
industries in the local economy. He investigated using qualitative research methods (in-depth
interviews) if there were another impacts on creative industries for example as observably changes in
clients base, local business practise, cultural practise etc. His findings are in coherence with findings
conducted in Impact 08 (2009). The people from creative class didn´t stated any specific effect in terms
of creative industries. As main impact which the ECoC process may have had on their business was a
general improved external image of Liverpool.
According Impact (2008) “the sector felt that the Liverpool ECoC had improved the ‘local morale’ of the
sector in the city region, as well as helping to increase the credibility of Liverpool city region’s creative
industries offer. The sector also felt that, particularly around marketing and profile raising activity, the
Liverpool ECoC had focussed on the ‘cultural’ and ‘tourism’ offers, but that this did not necessarily
extend to creative industries.”
Notwithstanding the reports from Glasgow for example in the study European Cities and Capitals of
Culture (Palmer/Rae Associates, 2004) proclaimed that “over the 1990s, there was a very significant
increase in jobs within the cultural and creative industries including music production, film production,
book publishing and design trades.” The direct economic effects are linked to the transformed
Glasgow´s image with help of ECoC and its increasing attractiveness as a business centre. There were
assumed positive ECOC effects on Glasgow´s economic regeneration.
Anyway the research in the field of economic impacts of ECoC title is still less developed. (Palmer/Rae
Associates, 2004). There are just assumptions often cited in bidding and strategic documents, which
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weren´t confirmed in research analyses. There is a lack of particular figures mapping the economic
activities in creative and cultural industries and so the evaluation of the relationship between ECoC and
beneficial growth within the creative industries should be more analysed.

2. KOŠICE EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2013
Košice, the second largest city in Slovakia with around 250 thousand inhabitants, was designated for the
title ECoC in 2008. The message of the winning project was named “Interface” and was based on the
idea of using “the city as an interface” (communication platform) between new forms of culture and its
citizens and visitors. “The basis of the Interface project is a cultural and artistic programme able to
create a platform for new communication in the European cultural area, bringing a lot of innovative
ideas and projects. It will provide the necessary European dimension to events, prospective links and
cultural exchanges, mutually enriching the relationship between Košice and Europe.” (Project Košice
Interface 2013)
The encouragement of cultural tourists and local culture providers should ensure the projects based on
the regeneration of public spaces. More than 70 million EUR was dedicated to 18 infrastructural projects
focused on the reconstruction or development of new cultural infrastructure. The core investments
were spent on building new cultural infrastructure in the KulturPark, Kunsthalle and reconstruction of
city parks. The biggest investment, more than 20 million EUR, was dedicated to the reconstruction of an
old army barracks into a new modern laboratory of living culture program (KulturPark). Another key
project was the rebuilding of the old, deteriorating swimming pool into a modern exhibition place
"Kunsthalle". Finally, there has been the reconstruction of the three city parks around the city centre.
The main idea was to create open air public spaces for culture presentations. The popular project which
used an innovative design of public space was the SPOTS (acronym for cultural points in the
neighbourhoods) project. The aim of the project was the decentralization of culture from the city centre
to suburban areas. It entailed the reconstruction of 5 former heat exchange stations, built in the 60s and
70s, into small local cultural centres in residential areas of the city.

3. CREATIVE INDUSTRIES IN KOŠICE
There are several studies about creative industries in Slovakia e.g. Rehák, Šipikal (2012). Blahovec,
Hudec (2012) published the employment analyses of the creative class in Slovak the regions in period
between 2001 - 2010.
According to their results the Bratislava region is the dominant one in the overall performance and also
in the increase of the ratio of the super-creative core class in comparison with other seven selfgoverning regions.
The Košice region performed well due to its provincial status. It is not comparable to capital city. Capital
cities are usually the national holders of business activity and movers in field of creativity and
innovations (e.g. London, Paris, Roma…). The creativity sector in Košice performed on the second place
compared to other six regions. It is valuable that Košice are on the second position in the development
of the super-creative core class, too. This position is influenced mainly by the rapid increase of the ICT
industry in last years. Since 2005 major international companies have established their branches such as
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NESS KDC (2005), T-Systems (2006), RWE IT (2004) etc. Another tendency seems to be greater activity of
local IT firms, especially young innovative start-ups.
The total employment of the creative class is represented by the ratio of employees of the supercreative core and creative professionals to the overall employment. In 2001 – 2008 the Košice region
has reached the similar increase in employment of the super-creative core of 27.83% (2,801 employees)
as the Bratislava region. The largest job growth was in the sector of other business activities of 37.33%,
and computer and related activities (an increase of 30.9%). (Blahovec, Hudec 2012). The total share of
the super-creative core class in Košice region was around 8% of all employments in 2008. Nowadays we
assume even greater numbers because of expansion of biggest IT firms in the city (e.g. T-Systems hired
around 1000 workers since 2008).
From the point of creative and cultural industries (CCI) in total the Košice region performed aboveaverage in the following CCIs: software, computer and video games (3,065 employees) and crafts (3,248
employees). High employment in crafts is due to the high employment in the metalworking industry in
creative positions. (Blahovec, Hudec, 2012)
In our research we investigated the participation of the creative class at the ECoC events. We focused on
the significant differences in their perception of culture in the city and ECoC project and its impact.

4. RESEARCH METHODOLOGY
The gathering of primary data was based on the methodology developed by the European policy group
for the ECoC projects evaluation. The authors of this paper are directly involved in the evaluating
process of the ECoC which started in 2012 (one year before the ECoC year) with data collection for a
base line description. The evaluation is going to continue until the end of 2014. The main preliminary
findings of the evaluation process have been summarized in the report published by Hudec, Džupka,
Šebová (2013).
Two types of questionnaires were used in the primary research: event questionnaires (16 questions) and
stationary questionnaires (49 questions). The event questionnaires were collected at selected cultural
events organized under the Košice ECoC project during 2012 and 2013. The aim of these questionnaires
was to estimate the socio-economic structure of the event audience, to evaluate the visitors’
satisfaction and also to collect information about visitors’ expenditure to evaluate the economic impact
of the event. The stationary questionnaires were collected in 10 different places within the city
(including city suburbs) every month in 2013. Passers-by were asked to fill in the detailed questionnaire
about their interests, satisfaction, opinions and expectations related to the ECoC, cultural
transformation of the city and city image. In 2013 were collected in total 2130 questionnaires.

5. CREATIVE CLASS ON ECOC EVENTS
The case study provides the insight into the creative sector´s perceptions over time of the impacts and
activities of Košice as European Capital of Culture 2013.
During 2012 and 2013 visitors of eighteen selected ECoC events were analysed through the
questionnaire survey. Among basic respondent identification questions, respondents were also asked to
answer question whether they work in cultural or creative industries? (art, fashion, design, advertising,
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...). Interviewers were trained to explain to the respondents’ the details about cultural and creative
industries. According to this research 17% of visitors of ECoC events in 2012 worked in culture or
creative industry. This share increased in 2013, when 22% of visitors of ECoC events in 2013 stated they
are working in cultural or creative industry.
When the differences of answers between respondents working and not working in cultural and creative
industries were analysed, some differences were discovered. For example, respondents were asked to
evaluate the quality of visited event on scale 1 - very satisfied to 5- very dissatisfied. Based on this
evaluation the satisfaction with different types of cultural events was evaluated. As can be seen on
following graph cultural and creative employees (CCE) are in general more satisfied with the quality of
visited events, than respondents not working in cultural and creative industries. This is interesting,
because the CCE have usually higher demand on quality of presented culture or art than others. Next
possible explanation of this is that the Košice ECoC program was more focused on more discerning
viewer, and misunderstanding of the idea the event could be evaluated by the respondent by worser
mark.
Graphic 1: Average satisfaction with visited events (1-very satisfied, 5-very dissatisfied)
5
4
3
1,90

2

2,15

Culture or creative industries
employees
Non culture or creative industries
employees

1
0
Average satisfaction with visited events 1- very satisfied; 5-very
dissatisfied

Source: own research

CCE are also more active in participation on cultural events. This can be clearly seen from following
graphics. CCE have visited in average nearly than 3,2 ECoC events per year and non CCE only 2.3 events.
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Graphic 2: Average number of visited ECoC events in one year
5
4
3,17

Culture or creative industries
employees

3
2,32
2

Non culture or creative industries
employees

1
Average number of visited ECoC events in one year

Source: own research
Number of first-timers on ECoC events is lower in CCE group, because these people visited regularly
ECoC activities since their beginning. This can be seen on graph 3.

Graphic 3: First timers at ECoC cultural events in %
0,35

0,32

0,3
0,25

0,20

0,2
0,15

Culture or creative industries
employees
Non culture or creative industries
employees

0,1
0,05
0
% first timers on cultural events

Source: own research
The assumption about higher “cultural ctivity” of CCE is seen also by analysing plans about visiting future
ECoC events in Košice. Nearly 60% of respondent from CCE group definitely plans to visit more ECoC
events comparing to 43% in rest of the respondents. These preferences of CCE apply more developed
social aspects of local milieu. In this point of view and according to Florida´s concept the vibrant cultural
life in the city could attract the people from creative industry.
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Graphic 4: Do you plan to visit more ECoC events in Košice this year ?
0,7
0,6
0,5
Culture or creative industries
employees

0,4
0,3

Non culture or creative industries
employees

0,2
0,1
0
definitely yes

more yes

more no

definitely no

Source: own research
Next difference between CCE and non CCE was observed in the question about preferred type of
culture. Respondents were asked to evaluate, how are they interested in different types of culture by
using the scale 1 – high interest to 5 – no interest.

Graphic 5: Indicate your interest in following types of culture (1-high interest; 5- no interest)
3,5
3
2,5
2
1,5

Culture and creative industries
employees
Non culture and creative
industries employees

1

Source: own research
Graphic 5 shows the results. As can be seen, in all analysed types of the culture CCE have indicated
higher interest than rest of the respondents. The highest differences were observed in Festivals, Music
and Concerts, but significant difference was also in the interest in Museums and Galleries (traditional
culture). This results, again, confirms, that CCE are more active in culture consumption.
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Last graphic no. 6 describes the average evaluation of all investment projects realized within the ECoC
project in Košice.

Graphic 6: Average evaluation of ECoC investment projects contribution for culture development in
Košice. (1- highest contribution, 5 - no contribution)

Kulturpark/Barracks

5

National Theatre in Košice

Kunsthalle

4,5
State Scientific Library

Spots

4
3,5

Slovak Technical Museum

City parks reconstruction

3
2,5
2

Thália Theatre

Košice Castle

1,5
1

Ján Bokácius Library

Crafts Street

Amphitheatre
reconstruction

Bárkocyho Palace

Puppet Theatre

Cathedral of St. Elizabeth

East Slovakia Gallery

Manor-house in Krásna
East Slovakia Museum

Culture or creative industries employees

Non culture or creative industries employees

Source: own research
Eighteen investment projects were implemented. Respondents have evaluated reconstruction of the St,
Elizabeth Cathedral as the investment project with the highest contribution of culture development in
Košice. The results were in general similar in CCE as well as non CCE group. The biggest difference is
observing in the evaluation of the Kulturpark/ Barracks. This was the key ECoC investment projects in
Košice with budget around of 32% of total investment budget dedicated for physical cultural
infrastructure within the ECoC project. The Kulturpark is designed as the new cultural centre in Košice
focusing on production and presentation of new cultural forms. As can be seen from Graphic 6, CCE has
evaluated this project much more positively than the rest of the group. This again suggests that CCE are
more open to new forms of culture.
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CONCLUSION
One of the key elements in the debate about the benefits of ECoC designation are the expectations, that
it will result in an increased level of activity within cultural and creative industries, which can bring
economic benefits to the hosting cities. Mainly bidding strategies and following political strategic
documents related to further cultural policy in designated cities argue that there is direct relationship
between the staging of cultural festivals and the growth of the broader creative industries. Most of the
ECoC cities have prepared new cultural strategy after the ECoC year, which based on the development
of the creative and cultural industries in the city. Although core of these strategic documents emphasize
the role of cultural investments as tool to stimulate business activity in creative industries, there are
several studies which provided research in this area and reach conclusion about expectations hyperbole
in impacts of EcoC on development of creative industries. Anyway the research in the field of economic
impacts of ECoC title is still less developed and there is a lack of appropriate figures mapping the
economic activities in creative and cultural industries before and after ECoC year.
In Košice – the economic structure was changed in the period 2001 – 2010 towards more working places
in IT sector (mainly software development). The main catalyst of these changes is the overall increasing
business attractiveness of the city since the accession of the Slovak republic to EU in 2004 and to the
European Monetary Union in 2009. The main localisation advantage of the city is the strong base of
well-educated people in technical areas due to the local universities. In this point of view the ECoC title
had undisputed benefits in massive creation of new cultural infrastructure and cultural activities in the
city and had improved the social dimension of the local milieu.
The findings of our research show, that the people working in creative industries attend the ECOC
activities more often and perceive them more positive. More important is the point that the CCE are not
only more active in each field of the culture but also are more open to new forms of culture. This could
be, in case of Košice, good starting point for strengthening creative class within the city. The ECoC
designation could, through the development of new modern culture, contribute to the growth of
cultural and creative industries within the city.

Note:
This article was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No.
APVV-0101-10.
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KREATÍVNEJ

EKONOMIKY

V EMPIRICKÝCH

Eva Belvončíková

ABSTRAKT
Článok poskytuje pomerne rozsiahly prehľad literatúry zaoberajúcej sa kreatívnou ekonomikou
v empirických štúdiách. Úvodná časť sa zaoberá vymedzením pojmov kreativita a kreatívna
ekonomika z pohľadu rôznych autorov. Ďalšia časť sa zaoberá skúmaním najčastejších výskumných
tém a otázok v kultúrnych a kreatívnych odvetviach, pričom v jej začiatku sa venujeme vymedzeniu
pojmov kultúrne odvetvia a kreatívne odvetvia, ich spoločných a rozdielnych čŕt. Potom nasleduje
časť o výskumných otázkach zaoberajúcich sa kreatívnou ekonomikou z pohľadu kreatívnej triedy
resp. kreatívnych povolaní. Na hľadanie odpovedí na výskumné otázky používajú autori štúdií
používajú rôznu metodológiu, pričom pracujú s mnohými ukazovateľmi a rôznymi dátovými súbormi.
Zaujímavou z hľadiska regionálnej vedy je analýza priestorovej úrovne, na akej pracujú autori
výskumných štúdií v zahraničí. Uvedené aspekty sú predmetom poslednej časti článku.
KLÍČOVÁ SLOVA
kreatívna ekonomika, kultúrne a kreatívne odvetvia, kreatívna trieda, empirické štúdie
ABSTRACT
The article offers quite extensive literature review on creative economy in empirical studies. An
introductory part deals with definitions of creativity and creative economy from the point of views of
various authors. Following part is devoted to the research on the most frequent topics and research
questions in cultural and creative industries, while at the very beginning of this part the terms
cultural industries and creative industries, their similar and diverse features are examined. Then a
part on research questions dealing with the creative economy from the point of view of creative class
or creative occupations follows. In order to search for answers of their research questions the
authors of empirical studies use various methodologies while working with numerous indicators and
various datasets. Interesting from the viewpoint of regional science is also to have a look at the
spatial level at which research is done. All these aspects are included in the last part of this article.
KEYWORDS
creative economy, cultural industries and creative industries, creative class, empirical studies

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV0101-10.
ÚVOD
R. Florida, autor pojmu kreatívna trieda, vo svojej knihe s názvom The Rise of the Creative Class
vymedzuje kreativitu ako „schopnosť vytvoriť zmysluplné nové formy“ (2002), čo je v súčasnosti
rozhodujúcim zdrojom konkurenčnej výhody. Identifikuje tri vzájomne prepojené typy kreativity, a to
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technologickú kreativitu (inovácie), ekonomickú kreativitu (obchod/podnikanie) a umeleckú
a kultúrnu kreativitu. Podľa neho sa tieto typy kreativity vzájomne stimulujú a posilňujú, vytvárajú
synergické efekty. KEA (2006) a UNCTAD (2010) pre účely svojich štúdií charakterizujú kreativitu ako
vedeckú kreativitu, ekonomickú/hospodársku kreativitu a umeleckú tvorivosť. Pod pojmom vedecká
kreativita chápu zvedavosť a ochotu experimentovať a hľadať nové spôsoby riešenia problémov.
Ekonomická kreativita je dynamický proces vedúci k inováciám v oblastiach technológií, marketingu,
a pod. Je zameraná na získanie konkurenčnej výhody. Umelecká tvorivosť zahŕňa predstavivosť
a schopnosť generovať originálne nápady a nové spôsoby interpretácie sveta, vyjadrené v texte,
zvuku alebo v obraze.
Podľa autora pojmu kreatívna ekonomika J. Howkinsa je kreativita „založená na novom spôsobe
myslenia a konania. Primárnymi vstupmi sú naše individuálne zručnosti alebo talent, pričom ich naša
kreativita transformuje na nové výstupy. V niektorých sektoroch hodnota outputu závisí od jeho
jedinečnosti, v iných zase na tom, ako ľahko možno výstupy kopírovať a predávať veľkému množstvu
ľudí. Kreatívna ekonomika spája myšlienky kreatívnych odvetví (creative industries), kultúrneho
sektora (cultural industries), kreatívnych miest (creative cities), klastrov a kreatívnej triedy (creative
class)“.
Kreatívnu ekonomiku možno charakterizovať ako ekonomiku založenú na kreativite, resp.
kreatívnych ideách. Keďže doteraz nenastala zhoda v definícií kreativity, existujú preto rôzne definície
kreatívnej ekonomiky a ostatných kategórií súvisiacich s kreativitou, ako sú kreatívne odvetvia,
kreatívne povolania, kreatívne aktivity.
Kreatívnu ekonomiku možno rozpoznať na základe firiem a organizácií, ktoré sú v nej lokalizované. Je
charakteristická nielen vysokým podielom kreatívnych jedincov na celkovom počte zamestnaných,
ale aj značným množstvom výskumných inštitúcií alebo univerzít, ktoré sa podieľajú na výskume
a teda i tvorbe znalostí (Florida 2002). Niektorí chápu kreatívnu ekonomiku ako holistický koncept,
ktorý sa zaoberá zložitou interakciou medzi kultúrou, ekonómiou a technológiou v súčasnom
globalizovanom svete, kde dominujú symboly, texty, zvuky a obrázky.
UNCTAD (2008) konštatuje, že aj napriek tomu, že neexistuje jednotná definícia tohto pojmu, narastá
zhoda na základných aktivitách a ich interakcii v jednotlivých krajinách a na medzinárodnej úrovni.
Kreatívna ekonomika:




„Môže podporovať tvorbu príjmu, tvorbu pracovných miest a zisky z exportu za súčasnej
podpory sociálnej inklúzie, kultúrnej diverzity a rozvoja človeka,
Je to sústava poznatkovo založených ekonomických aktivít s dimenziou rozvoja a vzájomne
prepojených vzťahov na makro a mikro úrovni v rámci celkovej ekonomiky,
V srdci kreatívnej ekonomiky sú kreatívne odvetvia. Možno ich chápať ako cykly tvorby,
výroby a distribúcie tovarov a služieb, ktoré používajú kreativitu a intelektuálny kapitál ako
primárne vstupy. Kreatívne odvetvia tvoria rozsiahlu a rôznorodú oblasť so vzájomným
pôsobením rôznych kreatívnych aktivít siahajúcich od tradičného umenia a remesiel,
vydavateľstva, hudby a audiovizuálneho umenia a divadla po technologicky intenzívnejšie
skupiny aktivít orientované na služby, akými sú napr. film, televízia a rádio, nové média
a dizajn. Akademická literatúra ani tvorcovia politík sa na obsahu odvetví kreatívneho
priemyslu nevedia zjednotiť, a to najmä na obsahu pojmu „kultúrne odvetvia“. Niekedy sa
tieto pojmy stotožňujú, inokedy sa používajú ako jeden pojem. Vhodným spôsobom je preto
definovať tovary a služby, ktoré tieto odvetvia tvoria“.
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Historicky sa koncepcia kreatívnej ekonomiky vyvinula ako reakcia na krízu post-fordizmu spolu s
teoretickými koncepciami inovácií, klastrov a sietí. V rámci smerov výskumu kultúrnej a kreatívnej
ekonomiky na regionálnej úrovni je možné rozlíšiť dva prístupy – prístup založený na miestach
priťahujúcich kreatívnu triedu a na kreatívnych odvetviach.
Koncom 80 rokov. 20. storočia nastala zmena v riešení problémov starých deindustrializovaných zón
lokalizovaných hlavne v centrálnych častiach miest, a to plánmi a víziami na revitalizáciu miest
v dramaticky sa meniacom svete prostredníctvom nových kultúrnych priestorov a aktivít. Britský
plánovač miest Charles Landry v 90. Rokoch založil nová koncepcia „kreatívneho mesta“ (Landry,
Bianchini, Eber, Gnad & Kunzman 1996), ktorú ale rozvíjal v neskorších prácach, a to najmä v diele
The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators v roku 2000 (a ďalej rozpracovával v rokoch 2003
a 2006). Reakcia z americkej strany nenechala na seba dlho čakať, napr. v podobe štúdií Center for an
Urban Future ( 2005), Mt. Auburn Associates, (2000, 2005; In: Markusen, Wassall, DeNatale, Cohen
2008). Kreatívna trieda R. Floridu (2002, 2004) ako nový spôsob uplatňovania tejto koncepcie s
ľudskou kreativitou ako motorom miestneho rozvoja pritiahla obrovskú pozornosť odbornej aj laickej
verejnosti.
Kým koncepcia kreatívneho mesta zaujala najmä plánovačov miest, tvorcov politiky a výskumníkov,
“kultúrne odvetvia” ako sústavu sektorov ktoré rozdeľujú (pretínajú) výrobné odvetvia a odvetvia
služieb propagovali najmä britskí a americkí sociológovia, ekonómovia a geografi orientovaní na
národohospodársky a regionálny ekonomický rozvoj (Hesmondhalgh 2002, Power a Scott 2004, Pratt
2004, 2007; Hesmondhalgh a Pratt 2005, Vogel 2001; Flew, Cunningham 2010; Hirsch 2010).
Niektorí výskumníci navrhujú súčasné používanie prístupu podľa povolaní a odvetví priemyslu
(Markusen & King 2003; Markusen &Schrock 2006). Vyššie uvedené prístupy upriamujú pozornosť na
centrálnu (ústrednú) úlohu kreativity pri generovaní ekonomického bohatstva (Flew& Cunningham
2010) a objektom skúmania definitívne presahujú sústredenie sa na neziskové umenie (e.g., Gray
and Heilbrun 2000, Heilbrun and Gray 1993. In Markusen et al. 2008).
V ďalšej časti článku poskytneme bližší pohľad na skúmanie oboch základných zmieňovaných
prístupoch, teda kultúrnych a kreatívnych odvetví a následne kreatívnej triedy resp. kreatívnych
povolaní. Hlavným cieľom článku je poskytnúť prehľad a analýzu literatúry zaoberajúcej sa
výskumom uvedených prístupov v kreatívnej ekonomike. Za účelom lepšieho porozumenia danej
problematiky najskôr uvádzame rôzne vymedzenia pojmov kultúrne a kreatívne odvetvia a kreatívnej
triedy. Následne uvádzame klasifikáciu literárnych zdrojov z hľadiska ústredných tém ich výskumu,
teda výskumných otázok. Na to nadväzuje časť, v ktorej porovnávame spôsoby spracovania údajov
a použitú metodológiu v jednotlivých literárnych zdrojoch. Napokon uvádzame, s akými ukazovateľmi
a zdrojmi dát a na akej priestorovej úrovni najčastejšie pracujú autori výskumných štúdií v zahraničí.
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Prvým skúmaným prístupom je skúmanie kreatívnych odvetví, resp. kultúrnych odvetví. Kým podľa J.
Howkinsa „koncepcia kreatívnych odvetví vznikla v Austrálií začiatkom 90. rokov 20. storočia“
(Howkins 2002 in Galloway, Dunlop 2007, s. 18), pre väčšinu autorov nastal posun v terminológií
zvolením „Nových labouristov“ vo Veľkej Británii vo voľbách roku 1997 a vo verejnej politike sa
presadil pojem „kreatívne odvetvia“ (O’Connor 2000; Flew 2002; Caust 2003; Pratt 2004). Pojem je
veľmi špecifický podľa kontextu – rozsiahle sa uplatňuje v rozvinutých kapitalistických krajinách
s tradíciou štátnej podpory kultúry, ale malý význam má v USA. Kultúra je pritom v uvedenom
terminologickom chápaní „určená pre elity a je tzv. vylučujúca/neprístupná (exclusive)“, naopak
kreativita zase „demokratická a všeobsažná/zahrňujúca (inclusive)“ (Galloway, Dunlop 2007).
Pojem kultúrne odvetvia použili prvýkrát v roku 1979 Adorno a Horkheimer1. Podľa Garnhama (2005)
ho použili na to, aby zvýraznili paradoxné spojenie medzi kultúrou a odvetviami. Termín „kultúra“
pritom odkazuje na nemecké idealistické poňatie kultúry vychádzajúc z Herdera, ako výraz najhlbších
spoločných hodnôt sociálnej skupiny (ako protiklad k civilizácií, vnímanej ako niečo povrchné
a gýčové) a umenie ako sféru slobody a vyjadrenia utopistickej nádeje. Pojem „odvetvia priemyslu“
sa vzťahuje zároveň k marxistickej ekonomickej koncepcii výroby, výmeny tovarov, koncentrácie
kapitálu a aj weberiánskej koncepcii racionality.
Pojmy „kultúrne odvetvia“ a „kreatívne odvetvia“ sa často zamieňajú alebo sa považujú za
ekvivalenty. Cunningham (2001 in Galloway, Dunlop 2007, s. 18-19) tvrdí, že kým „tradičné“ kultúrne
odvetvia vznikli z technického pokroku začiatkom 20. storočia, „kreatívne odvetvia“ sú produktom
technologických zmien konca 20. storočia a začiatku 21. storočia. Podľa neho nové typy kreatívneho
uplatnenia technológie znamenajú, že „verejnosť viac nie je odkázaná ani na zastarané „kultúrne
odvetvia“ - masovú zábavu produkovanú veľkými korporáciami, ani na „verejnú spotrebu v reálnom
čase.“
Podľa Galloway a Dunlop (2007, s. 19) je väčšina definícií „kultúrnych odvetví“ založená na
kombinácií piatich základných kritérií: kreativite, právach duševného vlastníctva, symbolického
významu, úžitkovej hodnoty a spôsoboch výroby. Britské Ministerstvo pre kultúru, médiá a šport
(DCMS) definovalo kreatívne odvetvia ako „tie odvetvia priemyslu, ktoré majú pôvod v kreativite
jednotlivca, zručnosti a talente, ktoré majú potenciál na tvorbu pracovných miest a bohatstva
prostredníctvom vytvárania a využívania duševného vlastníctva“ (DCMS 1998). Vstupom do
výrobného procesu je podľa ministerstva kreativita a výstupom duševné vlastníctvo; na tomto
základe vytvorilo klasifikáciu 13 kreatívnych odvetví, ktoré sa sledovali aj štatisticky (viackrát sa
revidovali, naposledy v roku 2011). Je možné povedať, že v definícií kombinuje prístup „všetko je
kreatívne“ s právami duševného vlastníctva. Autor pojmu kreatívna ekonomika Howkins (2005) kladie

1

Podľa O’Connora (2006) tento pojem použil nemecký marxistický kritik Adorno dokonca už počas 2. svetovej

vojny a nasledujúcich 20. rokov ho ďalej rozvíjal. „Úmyselne vytvoril polemický termín, v ktorom spojil novú
vlnu priemyselnej masovej produkcie (Fordizmus) s novým typom masovej kultúry“.
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dôraz práve na duševné vlastníctvo a patenty, pričom vymedzil 15 kreatívnych odvetví (medzi ne
zaradil aj subjekty zaoberajúce sa výlučne vedou a výskumom)2.
Na odlíšenie pojmov „kultúrne odvetvia“ a „kreatívne odvetvia“ preto viacerí autori pridávajú aspekt
symbolického statku resp. symbolického významu (napr. O’Connor, 2000)3. Hoci iní autori, napr.
Bilton a Leary (2004), Martin (2004) súhlasia s dôležitosťou symbolického významu, berú do úvahy
úžitkovú hodnotu ako vymedzujúci znak (Galloway a Dunlop, 2007)4. Významným autorom v tejto
oblasti je Throsby (2001), ktorý zaviedol klasifikáciu kultúrnych odvetví na 3 úrovniach: v jadre je
kreatívne umenie (napr. hudba, tanec, divadelné vystúpenia); ďalej také odvetvia, ktoré stoja mimo
kultúrnej sféry, ale v ktorých môžu byť požadované niektoré vstupy z oblasti kultúry na tvorbu ich
výstupov; a napokon odvetvia, ktoré produkujú statky s určitým rozsahom kultúrnych výstupov,
pričom je obtiažne stanoviť pomer medzi kultúrnymi a „nekultúrnymi“ výstupmi (tzv. joint goods).
Spôsob výroby ako veľmi dôležitý aspekt odlíšenia pojmov kultúrne odvetvia a kreatívne odvetvia
a zároveň dôležitý prvok pre rozhodovanie o tom, ktoré odvetvie patrí do kultúrnych odvetví, skúmali
vo svojich teóriách napr. Garnham (1990), Hesmendhalgh (2002), Towse (2003), aj organizácia
UNESCO. Takýmto spôsobom napr. vylúčili kreatívne umenie zo zoznamu kultúrnych odvetví. Štúdia
KEA s názvom The Economy of culture in Europe (2006) preskúmala cca 30 národných definícií, ako aj
vymedzenia medzinárodných organizácií, ako OECD, UNESCO, WIPO (World Intellectual Property
Organisation), EUROSTAT LEG task force (pracovná skupina Eurostat v oblasti zamestnanosti
v kultúre) a pod. Štúdia za jadro považuje kultúrne odvetvia (s priemyselným a nepriemyselným
charakterom) a v „kreatívnych odvetviach sa kultúra stáva kreatívnym vstupom vo výrobe iných ako
kultúrnych statkov“ (s.56). Možno povedať, že štúdia odlišuje kreatívne od kultúrnych odvetví podľa
spôsobu výroby a symbolického statku.
V ďalšej časti charakterizujeme výskumné otázky, ktorými sa autori zaoberali v empirických
štúdiách o kultúrnych a kreatívnych odvetviach, ktoré sú usporiadané v nasledujúcej tabuľke č. 1.

2

Podľa Howkinsa (2005) kreatívnu ekonomiku tvoria 4 typy odvetví priemyslu: práva duševného vlastníctva,

patentový priemysel, odvetvie obchodnej značky (trademark industry) a dizajn. K spomínaným 15 kreatívnym
odvetviam vo svojej knihe The Creative Economy... (2001, s. 116) zaraďuje reklamu, architektúru, umenie,
remeslá, dizajn, módu, film, hudbu, vystupovanie na javisku, (performing arts), vydávanie (publishing), vedu
a výskum, software, hračky a hry, TV a rádio a video hry.
3

Podľa

O’Connora (2000) predstavujú „kultúrne odvetvia také aktivity, ktoré sa primárne zaoberajú

symbolickými statkami – statkami, ktorých primárna ekonomická hodnota je odvodená od ich kultúrnej
hodnoty. ...Definícia zahŕňa klasické odvetvia kultúry – média vysielania (TV, rádio), film, vydavateľstvá,
reprodukovanú hudbu, dizajn, architektúru a nové médiá, a „tradičné umenie“ – výtvarné umenie, remeslá,
divadlo, hudobné divadlo, koncerty a vystúpenia, literatúru, múzeá a galérie – všetky tie aktivity, ktoré sa môžu
uchádzať o financovanie z verejných zdrojov v položke „umenie“.
4

„Prvotnou aplikáciou“ symbolických statkov a služieb je skôr komunikovanie myšlienok ako ich úžitková

hodnota. Takže aktivity ako tvorba kníh, filmov, hier, hudby sú súčasťou kultúrneho priemyslu, ale módny
dizajn, reklama a architektúra, kde je síce prítomný symbolický kontext, ale funkčnosť je na prvom mieste,
nemožno považovať za súčasť kultúrnych odvetví“ (Galloway, Dunlop 2007).
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Tabuľka č.1: Výskumné otázky pri skúmaní kultúrnych a kreatívnych odvetví
Výskumná téma/otázka

Autor/i

Vzťah podnikania a regionálneho prostredia podporujúceho
kreativitu a diverzitu

Florida- Acs - Lee (2004)

Vplyv kreatívnych odvetví na inovácie a konkurencieschopnosť
miest

Stam- Jong - Marlet (2008)

Rozdiely v inovatívnosti firiem na vidieku a v metropolách

Stam – Jong - Marlet (2008)

(prevažujúca) Koncentrácia kreatívnych odvetví vo veľkých
aglomeráciách

Stam – Jong- Marlet (2008),
Bertachinni -Borrione (2011)
Mossing (2011)

Dôležitosť skúmania individuálnych kreatívnych a kultúrnych
odvetví (KO)

Bertachinni -Borrione (2011)
Stam – Jong- Marlet (2008),
Mossing (2011)

Lokalizácia niektorých odvetví KO mimo metropolitných území

Bertachinni-Borrione (2011),
Stam – Jong- Marlet (2008)

Vzťah prežitia firmy a predchádzajúce skúsenosti v danom
odvetví

Heebels - Boschma (2010)

Vzťah klastrovania firiem v KO a šancí na ich prežitie

Heebels - Boschma (2010)

Vzťah klastrovania firiem v KO a geografické rozmiestnenie
klastrov

Boix – Lazzaretti - Hervás- Miguel
(2010)

Lokalizačné faktory firiem a jednotlivcov

Chapain - Comunian (2010)

Vzťah sociálneho millieu a kreatívnych odvetví

Currid - Williams (2009)

Vzťah vidieckych a periférnych oblastí a rast kreatívnych
odvetví

Mossing (2011)

Zdroj: vlastné spracovanie na základe empirických štúdií
Floridove vnímanie kreativity v podobe vzniku nových firiem spolu s ním preskúmali Acs a Lee (2004).
Skúmali vzťah podnikania, ktoré je pozitívne spojené s regionálnym prostredím podporujúcim
kreativitu a diverzitu. Zároveň skonštatovali, že sociálna diverzita má tiež kladný vzťah k vzniku
nových firiem. Skúmali tvrdenie, či nízka úroveň bariér na regionálnych trhoch práce a rôznorodá
kultúru priťahujú do regiónu istý druh ľudského kapitálu, ktorý podporuje inovácie a akceleruje
informačné toky, čo vedie k vyššiemu počtu novozaložených firiem. Záver ich výskumu ukázal, že
kreativita má silný vplyv a diverzita omnoho menší vplyv na rozvoj podnikania (na zakladanie nových
firiem). Uvedené výskumné otázky vyplývajú z Floridovho chápania kreativity v podobe 3T –
technológie, talent a tolerancia.
Efekty kreatívneho priemyslu na inovácie a konkurencieschopnosť miest (meranej rastom
zamestnanosti) boli základnou výskumnou otázkou holandskej štúdie autorov Stam, Jong, Marlet
(2008), pričom skúmali len vybrané kreatívne odvetvia (umenie, média, vydavateľstvo a kreatívne
služby pre podnikateľov). Ďalej potvrdili tézu o tom, že „firmy pôsobiace v kreatívnych odvetviach sú
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inovatívnejšie ako tie v ostatných odvetviach priemyslu“ (s. 129) , ako aj tézu o väčšej inovatívnosti
firiem v mestách ako na vidieku. „Rast zamestnanosti v mestách ovplyvňuje prítomnosť kreatívnej
triedy a nie prítomnosť kreatívnych odvetví“ (okrem Amsterdamu, kde sa potvrdila korelácia medzi
odvetviami a zamestnanosťou, s.129). Analyzovali aj štruktúru kreatívnych odvetví z hľadiska
priestoru, ktorú podobne analyzovali na príklade talianskej ekonomiky aj Bertachinni a Borrione
(2011). V oboch prípadoch (v holandskom aj talianskom) sa potvrdila téza o priestorovej koncentrácií
kreatívnych odvetví najmä v aglomeráciách resp. veľkých mestách. Výnimkou v Holandsku boli
kreatívne služby pre podnikateľov (creative business services – napr. technickí dizajnéri a reklamné
spoločnosti), ktoré „sú viac menej rovnomerne distribuované po celej krajine, keďže ich služby
požadujú nielen veľké firmy, ale aj stredne veľké a menšie firmy“. Talianskou výnimkou boli umelecké
remeslá a dizajn, ktoré sa lokalizujú zvyčajne mimo metropolitných území na vidieku a v malých
mestách, v tzv. oblastiach priemyselných okrskov (industrial districts) a tzv. Tretieho Talianska, čo
upozorňuje na dôležitosť skúmania individuálnych odvetví kreatívnej ekonomiky.
Heebels a Boschma (2010) publikovali empirickú štúdiu jedného z kreatívnych odvetví – vydávanie
kníh v Holandsku v období 1880-2008. Skúmali priestorový vývoj vydavateľských firiem
(Amsterdamský región verzus ostatné regióny krajiny) a aglomeračné efekty na šance prežitia firmy
(vznik a zánik firiem) s jej predchádzajúcimi skúsenosťami v predaji a/alebo tlači kníh. Výskum ukázal,
že lokalizácia firiem v Amsterdamskom regióne nezvyšuje šance na prežitie firiem. Pozitívny efekt na
prežitie firiem mali predchádzajúce skúsenosti z vydávania kníh resp. z príbuzných odvetví.
Amsterdamský klaster slúžil skôr ako inkubátor firiem, ktoré sa následne lokalizovali do iných
regiónov a nie ako „magnet“ pre firmy z ostatných regiónov.
Klastrovaním firiem pôsobiacich v kreatívnych odvetviach v 16 krajinách Európy bez ohľadu na
hranice regiónov prostredníctvom firemných mikrodát sa zaoberali Boix, et al. (2010). Zistili, že
v Európe existuje rozsiahle klastrovanie kreatívnych firiem, pričom až 61% podnikateľov pôsobí
v klastri. Geograficky sú klastre rozmiestnené po celom Európskom území, pričom sa sústreďujú
najmä na metropolitné územia.
Rozvojové faktory kreatívnej ekonomiky na miestnej a regionálnej úrovni boli predmetom výlučne
kvalitatívneho výskumu Chapain a Comunian (2010) v dvoch mestách Veľkej Británie. Pozornosť sa
pritom sústredila na lokálne a regionálne faktory lokalizačného rozhodovania podnikov (nákladovosť
a dopravná dostupnosť lokality), ako aj na dôležitosť sieťovania a spolupráce s ostatnými aktérmi na
uvedených úrovniach a dôležitosť vplyvu širšej infraštruktúry (univerzity, dopravný systém) na
dynamiku kreatívnej ekonomiky. Autorky vnímali aj lokalizačné rozhodovanie jednotlivcov, ktorí
pracujú v podnikoch, a to: dôležitosť väzieb jednotlivcov na lokalitu, atraktivitu mesta a soft faktory
lokalizácie, sociálny kapitál.
Špecifickým prístupom je skúmanie dôležitosti sociálneho milieu pre kreatívne odvetvia v amerických
mestách Los Angeles a New York Currid a Williams (2009). Autorky skúmajú priestorové a geografické
aspekty sociálneho milieu prostredníctvom skúmania priestorového rozloženia udalostí v odvetviach
móda, umenie, hudba, film a dizajn. Jedným z výsledkom je potvrdenie klastrovania kultúrnych
udalostí, ale aj klastrovania médií v mestských systémoch.
Výskumnou otázkou konfrontujúcou možný rast priestorovej koncentrácie kreatívnych odvetví
v jadrách miest, ako aj otázkou „či môžu vidiecke a periférne regióny profitovať z rastu kultúrnych
odvetví“ (meraného počtom zamestnaných) v Nemecku sa zaoberal Mossing (2011, s.987). Potvrdil
silné aglomeračné tendencie a klastrovanie odvetví kreatívnych odvetví v Nemecku, ale aj fakt, že
vidiecke a periférne regióny výrazne menej profitujú z kultúrnych odvetví ako veľké aglomerácie.
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SKÚMANIE KREATÍVNEJ EKONOMIKY PROSTREDNÍCTVOM SKÚMANIA KREATÍVNEJ TRIEDY
RESP. KREATÍVNYCH PROFESIÍ

Druhým spôsobom skúmania kreatívnej ekonomiky je skúmanie kreatívnej triedy resp. kreatívnych
profesií. Skúmanie kreatívnej ekonomiky práve cez tento prístup je veľmi rozšírený. Dôvodom sú aj
konštatovania o veľkosti kreatívnej ekonomiky často meranej počtom zamestnaných v kreatívnej
triede. Tento stav možno vysvetliť tým, že odvetvia kreatívnej ekonomiky sú náročné na prácu, t.z. že
„ môžu vytvárať vyšší počet pracovných miest v kratšom čase so zvyčajne nízkymi nákladmi na ich
tvorbu.“ (Wiesand 2005 in Parízková, Pástor 2012). Pojem kreatívnej triedy zaviedol R. Florida (2002).
Definuje super-kreatívne jadro kreatívnej triedy, ktorých ekonomickou funkciou je vytvárať nové
myšlienky alebo technológie. Okolo jadra sú sústredení tzv. kreatívni profesionáli. Vo všeobecnosti
pracujú v odvetviach vyžadujúcich intenzívne znalosti. Títo ľudia uplatňujú svoje znalosti pre
kreatívne riešenia problémov. Pracovníci, ktorí nie sú zahrnutí v definícii kreatívnej triedy, sú
rozdelení do triedy služieb, robotníckej triedy alebo poľnohospodárstva. Pre každého člena kreatívnej
triedy je charakteristické, že sú pre neho všetky dimenzie kreativity, t.j. technologická, ekonomická i
kultúrna, vzájomne prepojené a nedeliteľné.
Najčastejšie výskumné otázky, ktorými sa autori zaoberali v empirických štúdiách o kreatívnej triede,
sú usporiadané v nasledujúcej tabuľke č. 2.
Tabuľka č.2: Výskumné otázky pri skúmaní kreatívnej triedy
Výskumná téma/otázka

Autor/i

Vplyv kreatívnej triedy (KT) na regionálny rast, inovácie a
podnikanie

Fritsch (2007), Boschma - Fritsch
(2009), Hansen (2007), Möller Tubadji (2009)

Priestorové usporiadanie/lokalizácia KT a jej koncentrácia

Boschma – Fritsch (2009), Fritsch
(2007)

Faktory lokalizácie

Marlet - Voerkens (2005), Fritsch
(2007), Markusen - Schrock (2006)

Faktory lokalizácie bohémov

Falck- Fritsch - Heblich (2009),
Möller – Tubadji (2009), Florida
(2001)

Koncentrácia / disperzia KT a faktory koncentrácie

Clifton (2008), Boschma - Fritsch
(2009), Marlet - Woerkens (2005),
Hansen (2007), Florida-KnudsenStolarick – Gates (2007)

Vývoj počtu pracovníkov v kreatívnych zamestnaniach

Gabe (2010), Mossing (2011)

Mobilita kreatívnej triedy

Martin-Brelot- Grossetti- EckertGritsai - Kovács (2010)

Zdroj: vlastné spracovanie na základe jednotlivých štúdií

PROSINEC 2014

- 23 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 12/2014

disparity.vsb.cz

Mnohí autori, ako napr. Fritsch (2007), Boschma a Fritsch (2009), Hansen (2007), Möller, Tubadji
(2009) ale skúmajú vplyv kreatívnej triedy na regionálny rast, inovácie a podnikanie, napr. zakladanie
nových firiem, a tým prepájajú obidva prístupy.

Základnou otázkou bolo skúmanie lokalizácie kreatívnej triedy a jej koncentrácia, podobne ako pri
kreatívnych odvetviach (Boschma, Fritsch, 2009, Fritsch 2007). Tzv. tvrdé a mäkké faktory lokalizácie
v jednotlivých krajinách často zamestnávajú výskumníkov (Marlet, van Woerkens 2005, Fritsch 2007).
Marlet a van Woerkens (2005) vo svojom výskume väčších miest skonštatovali, že faktory tolerancie
podľa ich prieskumu nie sú pre lokalizáciu holandskej kreatívnej triedy dôležité. Naopak, okrem
pracovných príležitostí významnú úlohu zohrávajú estetické črty (ako napr. príroda a historické
budovy) a tradičná vybavenosť miest (napr. kultúra a kaviarne) – teda kvalita miesta. Podľa Fritscha
v Nemecku (2007, s.25) „kreatívni ľudia preferujú bývanie v lokalitách s vysokou úrovňou etnickej
diverzity, kultúrnych aktivít, ako aj verejných výdavkov na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť“.
Zároveň však „pri výbere lokality neignorujú príležitosti na trhu práce a do istej miery nasledujú
prácu.“ Markusen a Schrock (2006) dokazujú, že v USA pri výbere lokality umelcov nezaujíma
potenciálna pracovná sila, ale miestna komunita a tzv. amenities (patria k mäkkým faktorom
lokalizácie).
Koncentrácia kreatívnych jedincov resp. ich disperzia a faktory ovplyvňujúce tento jav bola
predmetom veľkej Európskej štúdie Technology, Talent and Tolerance in European Cities:
A Comparative Analysis realizovanej v ôsmych krajinách, napr. vo Veľkej Británií (Clifton 2008),
v Nemecku (Boschma, Fritsch 2009), v Holansku (Marlet, Woerkens 2005) a vo Švédsku (Hansen
2007). Výsledky potvrdzujú nerovnomernosť lokalizácie kreatívnej triedy v Európe, pričom
„regionálna klíma tolerancie a otvorenosti má silný pozitívny efekt na podiel kreatívnej triedy
v regióne. ... Kultúrne efekty sú dokonca dôležitejšie ako mestská klíma sama osebe.“ (Boschma,
Fritsch 2009, s. 391). Autori štúdie zároveň upozorňujú na rozdiely v urbanizácií, úrovni tolerancie a
mobilite pracovnej sily medzi jednotlivými krajinami a na potrebu aplikovania uvedených skutočností
do ďalších výskumov.
V USA sa Florida, Knudsen, Stolarick, Gates (2007) zaoberali tým, či je hustota kreatívnej triedy
kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim regionálne inovácie (počet patentov), teda že „hustota
metropolitných území zvýši dopad kreatívneho kapitálu na inovácie, a že rastúce výnosy pre
kreatívny kapitál (kreatívne spillovers) budú vyššie v prípade vysokej hustoty“. Podľa nich je tento
efekt viditeľný najmä v husto zaľudnených oblastiach – v metropolitných územiach.
Pri skúmaní kreatívnej triedy sa mnohí autori nevenujú všetkým typom kreatívnych jedincov, ale len
napr. bohémom a faktorom ich lokalizácie v priestore (napr. Falck, Fritsch, Heblich 2009, Möller –
Tubadji 2009, Florida 2001). Vývoj počtu pracovníkov v kreatívnych zamestnaniach v 90. rokoch 20.
storočia skúmal v USA Gabe (2010) a v Nemecku v období rokov 2003-2008 Mossing (2011).
Zaujímavým záverom je fakt, že rast počtu zamestnaných v kreatívnych odvetviach automaticky
nezaručuje regionálny rast (reprezentovaný kreatívnou prac. silou). Pre holandskú kreatívnu triedu
(Marlet, Woerkens, 2005) nezohráva takú dôležitosť faktor tolerancie5 ako napr. pre americkú

5

Florida pretavil kreativitu do známych 3T – technológia, talent a tolerancia. Na zvyšovanie ekonomického rastu

potrebujeme podľa tohto chápania technológiu, talentovaných ľudí a tolerantné prostredie schopné prilákať
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spoločnosť (Florida 2001, Acs, Megyesi 2009). Výskumnú otázku mobility kreatívnej triedy v Európe
skúmali napr. Martin-Brelot, Grossetti, Eckert, Gritsai, Kovács (2010). Autori zistili, že mobilita
kreatívnej triedy v Európe je omnoho nižšia ako v USA (v Európe je to cca 50%, pričom je vyššia
v krajinách strednej a východnej Európy ako v krajinách západnej Európy). Veľmi dôležitým faktorom
mobility boli tzv. osobné highlights (osobné trajektórie – blízkosť rodiny, priateľov, miesto štúdia
alebo dokonca miesto narodenia).
Niektoré výskumné štúdie sa zaoberali aj aspektom politiky na podporu kreatívnych odvetví resp.
politiky na prilákanie kreatívnej triedy do miest. Montgomery (2007) ponúkol prostredníctvom
prípadových štúdií pohľad na podnikateľské inkubátory a podnikateľské centrá (angl. managed
workspaces) vo Veľkej Británií, Írsku, Fínsku a Austrálií. Prípadové štúdie v podobe best practise
poukazujú na to, ako sa využili staré továrne alebo opustené či schátrané kultúrne ustanovizne a ich
rekonštrukciou prispeli súkromní podnikatelia často v spolupráci s miestnymi/regionálnymi
samosprávami k rozvoju podnikania a v niektorých prípadoch aj rozvoju územia. Aj Markusen a
Schrock (2006) ako jeden z aspektov skúmania odvetvia umelcov v aglomeráciách USA konštatuje, že
umelci „môžu byť cieľom regionálnej alebo miestnej ekonomickej rozvojovej politiky“(s. 1661),
pričom navrhujú obsah základných komponentov takejto politiky. Stratégiami na prilákanie kreatívnej
triedy do malých miest sa v prípadových štúdiách 4 dánskych miest (nie aglomerácií, ale stredne
veľkých a menších miest) zaoberali Sorensen et al. (2010).
3

METÓDY SKÚMANIA KREATÍVNEJ EKONOMIKY

Autori výskumných štúdií a vedeckých článkov zvyčajne vo svojich prácach nepoužívali len jednu
metódu, ale kombináciu viacerých spôsobov skúmania, aby dosiahli čo najdôveryhodnejšie výsledky
a eliminovali prípadné chyby v predpokladoch a výpočtoch. Prehľad používaných metód uvádza
nasledujúca Tabuľka č. 3.
Tabuľka č. 3: Kvantitatívne a kvalitatívne metódy skúmania
Charakteristika (príklad
použitia vo výskumoch)

Metóda

Príklad

Kvantitatívne metódy

Boschma – Fritsch (2009), Gabe
(2006), Wojan – Lambert –
Deskriptívna štatistika
McGranahan (2007), Florida (2001),
Martin-Brelot et al. (2010), Heebels
– Boschma (2010)
Metódy merania priestorovej koncentrácie a odvetvovej špecializácie
Deskriptívna štatistika
kreatívnej triedy, bohémov –
medián, min., max. hodnoty,
štandardná odchýlka

Hirschmann - Herfindalov

Skúmanie etnickej diverzity

Marlet – van Woerkens (2005)

kreatívnych jedincov. Na hodnotenie jednotlivých zložiek vytvoril tzv. index kreativity ako súborný ukazovateľ
s ďalšími subindexami (Florida 2002).
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jednotlivých etnických skupín
na celkovej populácií
Giniho koeficient priestorovej
koncentrácie populácie
a rôznych kategórií
zamestnanosti

Boschma – Fritsch (2009), Mossing
(2011)

Kvocient regiónu v prípade
jeho podielu zamestnaných
v istom kreatívnom odvetví
na podiele kreatívnych
jedincov v krajine delené
všetci zamestnaní v regióne

Hansen (2007), Florida (2001),
Markusen – Schrock (2006), Mossing
(2011), Bertachinni - Borrione
(2011), Sorensen – Fuglsang –
Sundbo (2010),

Zoskupenie talianskych
provincií podľa ich úrovne
špecializácie v kreatívnej
ekonomike

Bertacchinni – Borrione (2011),
Chapain – Comunian (2010), Boix et
al. (2010)

Analýza závislostí

Regresná analýza

Regresná analýza na podiel
kreatívnej triedy okrem
bohémov, pričom použili
konštantu a podiel bohémov
ako vysvetľujúce premenné

Knudsen et al. (2008), Florida
(2001), Fritsch (2007), Falck – Fritsch
– Heblich (2009), Boschma – Fritsch
(2009), Möller – Tubadji (2009),
Stam et al. (2008), Heebels –
Boschma (2011) (Gompertz analýza
hazardu)

Korelačná analýza

Korelačná analýza
premenných v rokoch 1190
a 2004, korelačná analýza
vzniku a zániku firiem,

Marlet – Voerkens (2005), Florida
(2001), Möller – Tubadji (2009),
Florida –Acs – Lee (2004), Heebels Boschma (2011) (Piersonove
korelácie)

Shift-share analýza

Vývoj kreatívnych povolaní
v USA v 90. rokoch 20.
storočia

Gabe (2010), Mossing (2011)

Analýza sociálneho milieu cez
Getty fotky a GIS

Spojenia medzi
priemyselnými odvetviami
a médiami a dôsledky týchto
spojení na rozvoj mesta

Currid – Williams (2009)

Kvalitatívne metódy
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Prípadová štúdia

Faktory vplývajúce na rozvoj
kreatívnych odvetví
v mestách mimo hlavného
mesta krajiny (Londýn)

Acs – Megyesi (2009), Sorensen –
Fuglsang – Sundbo (2010), Chapain –
Comunian (2010), Montgomery
(2007)

Interview

Interview s kreatívnymi
podnikateľmi mesta na lepšie
pochopenie vývojovej
dynamiky kreatívnych odvetví

Chapain – Comunian (2010), Florida
(2001), Florida (2000), MartinBrelot, Grossetti – Eckert – Gritsai –
Kovács (2010), Sorensen – Fuglsang
– Sundbo (2010), Stam- Jong Marlet (2008)

Focus group

Lokalizačné faktory firiem
v kreatívnom priemysle,
kultúrne faktory a faktory
vplývajúce na štýl života

Florida (2000, 2001)

Zdroj: vlastné spracovanie podľa empirických výskumných štúdií

Autori empirických štúdií používajú kvantitatívne metódy6 často v kombinácií s kvalitatívnymi
metódami výskumu.
Metódy merania priestorovej koncentrácie a odvetvovej špecializácie sa vyskytovali veľmi často; z
nich to bol najmä lokalizačný index na zisťovanie miery koncentrácie určitej činnosti v regióne a jej
porovnávanie s koncentráciou v štáte. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť práce, kde sa používali
Floridove indexy na meranie regionálnej kreativity a diverzity napr. Bohemian index, melting-pot
index, gay index, ktoré sú tiež lokalizačnými indexmi (napr. Florida 2001, Knudsen et al. 2008, Marlet
– van Woerkens 2005, Clifton 2008).
Cieľom ďalších analýz bolo zistiť kauzálne vzťahy medzi veličinami, napr. vplyv kreatívnej triedy na
regionálne inovácie a ekonomický rast. V týchto výskumných prácach boli uskutočnené regresné
a korelačné analýzy (Knudsen - Florida – Stolarick – Gates 2007, Florida 2001, Fritsch 2007, Falck –
Fritsch – Heblich 2009, Boschma – Fritsch 2009, Moller – Tubadji 2009, Stam - Jong – Marlet 2008,
Marlet – van Woerkens 2005, Florida –Acs – Lee 2004, Heebels-Boschma, 2011).
Shift – share analýza slúži na zistenie zmeny v čase v skúmanej veličine. Túto metódu využili vo
svojich skúmaniach vývoja zamestnanosti v kreatívnych odvetviach Mossing (2011) v Nemecku
a Gabe (2010) v USA.
Keďže firmy pôsobiace v kreatívnych odvetviach sa veľmi často klastrujú, viacerí autori skúmali práve
tento aspekt rôznymi spôsobmi. Bertachinni a Borrionne (2011) skúmali uvedenú problematiku na
klastroch v odvetviach dizajnu a umeleckých remesiel v Taliansku, pričom sa zamerali na klastre
mimo veľkých aglomerácií, na tzv. Tretie Taliansko. Chapain a Comunian (2010) navrhli na príkladoch
miest vo Veľkej Británií (Birmingham a Newcastle – Gateshead), aby sa pre lepšie pochopenie

6

„Kvantitatívne metódy testujú hypotézy, používajú štandardné údaje a kvantifikujú ich. Analýzy sa zakladajú

na použití štatistiky, tabuliek a grafov a diskusii, aký majú vzťah tieto zistenia k hypotézam“ (Rehák, Šipikal
2011).
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vzťahov medzi kreatívnymi jedincami a ich aktivitami a miestom (place) použil okrem klasického
klastrového prístupu aj „knowledge poll“ model (CURDS, 2001). Prístup na úrovni firemných
mikrodát v 16 krajinách využitím Európskej databázy AMADEUS použili Boix et al. (2010). Odstránili
tým prekážky nedostatku dát na úrovni NUTS 2 v jednotlivých krajinách, ako aj nedostatočnú hĺbku
analýzy a zároveň aj nedostatok jednotlivých prípadových štúdií, a to ich obtiažne použitie v iných
územiach.
Netradičný spôsob na pochopenie kultúrneho produkčného systému si zvolili Currid a Williams
(2009). Vo svojom výskume hodnotenia sociálne milieu a jeho geografické formy a používajú systém
Getty fotiek na zachytenie všetkých kultúrnych udalostí v oblasti dizajnu, umenia, hudby, filmu
a módy v mestách Los Angeles a New York v období marec 2006 až 2007. Pracujú tak s metódou,
pomocou ktorej je možné zachytiť naraz všetky reálne udalosti vo všetkých uvedených odvetviach, čo
neumožňuje žiadna iná metóda. Výsledky následne spracúvajú GIS systémom a po použití
priestorovej štatistiky analyzujú ich geografické pozadie a vzťah k médiám.
Niektoré práce používajú kvalitatívne metódy výskumu. Takéto metódy „generujú nové hypotézy
a teórie, pričom používané výskumné metódy sú špecifické a ich opakovanie vzácne. Analýzy sa
zakladajú na extrakcii a zovšeobecnení javov a organizácií dát na účel prezentácie zrozumiteľných
a konzistentných obrazov.“ (Rehák, Šipikal 2011).
Prípadová štúdia sa zrealizovala v Dánsku (Sorensen, Fuglsang, Sundbo 2010) za účelom zistiť, či aj
malé mestá dokážu pritiahnuť kreatívnu triedu a podnietiť rozvoj podnikania a kreatívnej ekonomiky
a ak áno, akým spôsobom. Acs a Megyesi (2009) sa zaujímali, či metropolitné územie Baltimore
dokáže priťahovať a stimulovať kreativitu. V Anglicku skúmali C. Chapain a R. Comunian (2010)
faktory umožňujúce rozvoj kreatívnych odvetví mimo Londýna na príklade Birminghamu a NewcastleGateshead. Zaujímali sa nielen o emotívne a kreatívne aspekty miestnej a regionálnej dimenzie vo
vzťahu jednotlivec a miesto lokalizácie, ale aj o faktory rozvoja kreatívnych podnikov a dôležitosť
faktorov sieťovania a spolupráce s ostatnými aktérmi na miestnej a regionálnej úrovni. Príklady best
practice podnikateľských inkubátorov alebo podnikateľských centier v kreatívnych odvetviach
v Európe a Austrálií použil vo svojom empirickom výskume Montgomery (2007).
Vo viacerých prácach sa stretávame s používaním interview (štruktúrovaných, pološtruktúrovaných,
neštruktúrovaných s otvoreným koncom) na získanie informácií o lokalizačných rozhodnutiach
jednotlivcov alebo firiem dotazníkového prieskumu (napr. Florida 2001, Florida 2000, Chapain,
Comunian 2010) alebo kľúčových hráčov na úrovni miest (Clifton 2008) resp. telefonické interview na
zistenie, či sú kreatívne odvetvia inovatívnejšie ako ostatné odvetvia hospodárstva (Stam, Jong,
Marlet 2008).
4

UKAZOVATELE A ZDROJE DÁT. PRIESTOROVÁ ÚROVEŇ SKÚMANIA

Voľbu vhodnej metodiky skúmania ovplyvňujú aj zdroje dát a typy ukazovateľov používané pri
jednotlivých metódach, ktoré zároveň ale rešpektujú dostupnosť a špecifiká štatistických údajov
v danej krajine. V prípade skúmania kreatívnych povolaní sú zdrojmi dát sčítanie obyvateľstva alebo
rôzne spracované výstupy z neho, napr. v USA, štatistiky zaoberajúce sa pracovnou silou a prácou
z národných databáz štatistických úradov alebo z Eurostatu, databázy sociálneho poistenia na
skúmanie lokalizácie umelcov v priestore, kde pracujú a nie v mieste, kde žijú. Zdrojmi dát sú aj
neštruktúrované alebo pološtruktúrované interview, ako aj názory expertnej skupiny (focus group).
Ďalšími zdrojmi údajov sú rôzne profesijné komory, napr. umelci združení vo Federácií umelcov
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Holandska, výskumy o trhu práce realizované súkromnými agentúrami alebo profesijnými
združeniami. Aj niektoré univerzity pravidelne realizujú prieskumy, dokonca majú vlastné výskumné
centrum, napr. Populačné centrum v Minesote.
Kreatívne odvetvia alebo kultúrne odvetvia sa často skúmajú prostredníctvom počtu patentov, ktoré
čerpajú z databázy Patentového úradu. Ďalej sa v prípade kreatívnych odvetví rešpektujú oficiálne
štatistiky, resp. dáta o vzniku podnikov z obchodnej komory, dáta o dynamike malých a stredných
podnikov na základe databázy EIM – výskumného ústavu dynamiky MSP v Holandsku (realizuje ročný
prieskum o podnikateľských procesoch v MSP), štatistiky na úrovni EÚ, napr. európsky inovačný
prieskum a pod.
Podobne aj ukazovatele je možné rozdeliť na tie charakterizujúce napr. lokalizáciu kreatívnej triedy
v podobe lokalizačných indexov Floridu – gay index, bohemian index, melting pot index, klasický
lokalizačný index. Na skúmanie kreatívnej triedy sa používajú rôzne ukazovatele charakterizujúce tzv.
amenities, napr. rôzne kultúrne festivaly, pohostinstvá, bary, kultúrne ustanovizne ako divadlá, kiná,
počet hodín vysielania klasickej hudby v rádiu, počet súkromných Tv staníc v meste, prírodné
prostredie mesta – toto všetko (a ešte ďalšie ukazovatele) podľa Floridu vytvára vhodné prostredie
na prilákanie kreatívnej triedy do regiónu resp. mesta. Pre kvantitatívne analýzy sa používajú
oficiálne štatistiky práce podľa rôznych klasifikácií, najčastejšie ISCO klasifikácie.
Pre analýzu kreatívnych odvetví sa používajú ukazovatele evolúcie firiem, napr. vznik a zánik firiem,
podiel firiem orientovaných na služby, podiel počtu firiem na počet obyvateľov, dáta o vstupe
a výstupe z odvetvia, koncentrácia priemyslu, počet zamestnaných v odvetviach priemyslu.
V interview sa napr. zisťovala prítomnosť plánu inovácií, využitie externých sietí na výmenu
vedomostí, účasť v partnerstve kvôli vývoju inovácií, zamestnávanie špecializovaných inovatívnych
pracovníkov, výdavky na tréning a vzdelávanie, distribučné metódy, existencia nových alebo výrazne
zlepšených výrobkov a služieb.
Výber spôsobov skúmania závisí nielen od skúmanej témy, ale aj toho, na akej úrovni regiónov sa
skúma. V prípade skúmania aspektov kreatívnej ekonomiky prevláda skúmanie na úrovni
metropolitných území nielen v USA a Kanade, ale aj v Európe. Ak v Európe takéto územia nie je
možné skúmať, autori skúmajú úroveň NUTS 2 alebo NUTS3 regiónov, resp. ukazovatele na úrovni
okresov (napr. v Nemecku a Holandsku). V prípade Nemecka sa na lokalizáciu kreatívnych jedincov
pracujúcich (a nie žijúcich ako vo väčšine štúdií) v istej lokalite použili regióny trhu práce. Prípadové
štúdie sa realizujú v konkrétnych mestách, resp. aglomeráciách, alebo v konkrétnom podniku,
kultúrnej inštitúcií či podnikateľskom inkubátore. Niektoré empirické štúdie sa realizujú aj na úrovni
firmy v podobe mikro dát bez ohľadu na hranice krajín.
ZÁVER
Koncepcia kreatívnej ekonomiky má určite významné miesto medzi v súčasnosti sa rozvíjajúcimi
ekonomickými teóriami, ktoré hľadajú východiská z postindustriálnej ekonomiky. Cieľom tohto
článku bolo poskytnutie prehľadu literatúry a jej následnej analýzy z hľadiska výskumných
otázok a metód skúmania danej problematiky. Na základe vyššie uvedeného možno

konštatovať, že na problematiku kultúrnych a kreatívnych odvetví a kreatívnej triedy resp.
povolaní sa dá nazerať z rôznych uhlov pohľadu. V rámci prehľadu literatúry sme
identifikovali základné výskumné témy v podobe lokalizačných faktorov firiem a jednotlivcov,
geografického rozmiestnenia jednotlivcov a odvetví (ich klastrovanie) predovšetkým vo
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veľkých mestách, vplyv kreatívnej triedy resp. kreatívnych odvetví na jednotlivé ukazovatele
ekonomického rozvoja a rastu. Uvedené aspekty závisia aj od zloženia výskumného tímu
a ich odboru skúmania, čo platí aj pri výbere relevantných metód. Voľba vhodnej
metodológie závisí predovšetkým od dostupnosti potrebných údajov, pričom výskumníci
majú k dispozícií kvantitatívne metódy, ktoré využili predovšetkým na skúmanie priestorovej
koncentrácie a odvetvovej špecializácie, resp. analýze závislostí. V niektorých prípadoch
použili okrem kvantitatívnych aj kvalitatívne metódy v podobe interview, prípadovej štúdie
alebo focus group. Mnohí autori vo svojich výskumných štúdiách naznačili nedostatočnú
úroveň údajov, resp. ich rozdielnu kvalitu v štátoch Európy a sveta, čo sťažuje skúmanie
kreativity predovšetkým na nižšej ako národnej úrovni. Uvedené skutočnosti je potrebné
vziať do úvahy pri ďalšom výskume kreatívnej ekonomiky.
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EVOLÚCIA ODVETVIA MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE A JEJ
V REGIONÁLNEJ EKONOMICKEJ ŠTRUKTÚRE KOŠICKÉHO KRAJA7

POZÍCIA

Ing. Iveta Korobaničová, Ph.D., Ing. Peter Burger, PhD., Ing. Slávka Klasová
ABSTRAKT
Článok pojednáva o vývoji odvetvia marketingovej komunikácie v Košickom samosprávnom kraji
ako jednom z kreatívnych odvetví, ktoré zaznamenáva v poslednom období rastúci záujem zo strany
ekonómov. Článok systematicky porovnáva a poukazuje na rôzne prístupy pri definovaní pojmu
kreatívne odvetvie a klasifikácii tohto odvetvia. Po teoretickom vymedzení základných pojmov,
pojednávame v článku o socio-demografických charakteristikách Košického samosprávneho kraja. a
Zároveň sa venuje otázkam postavenia firiem, ktoré prezentujú uvedené odvetvie v regionálnej
ekonomickej štruktúre tohto kraja. Charakteristickou črtou firiem v odvetví marketingovej
komunikácie ako kreatívneho odvetvia je počet zamestnancov v týchto firmách, ktoré zväčša
nezamestnávajú žiadneho zamestnanca alebo iba jedného zamestnanca. Článok je zostavený nielen
zo sekundárnych zdrojov, ale zároveň prezentuje výsledky kvalitatívneho výskumu, ktorý sa realizoval
v roku 2013 vo vybraných reklamných agentúrach v Košickom kraji.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Marketingová komunikácia, reklamné agentúry, regionálny vývoj
ABSTRACT
This paper is focused on the evolution of marketing communication industry in Košice self-governing
region as one of the creative industries, which records in the last period of the growing interest by
economics. This article systematically compares different approaches to the definition of the creative
industries and also their classification. After the theoretical definitions of the main terms, it provides
the basic information about the socio-demographic characteristics of the Košice self-governing
region. It also addresses issues of the status of companies that present the specified industry in
regional economic structure. A characteristic feature of firms in the marketing communication as the
creative industry is that they are significantly smaller and almost half of the companies have no
employees or have only one employee. This article is drawn not only from secondary sources, but
also presents the results of qualitative research that was conducted in 2013 in selected advertising
agencies in the Košice region.
KEYWORDS
Marketing communication, advertising agencies, regional development
ÚVOD
Kreatívna ekonomika prináša nový pohľad na ekonomiku, v ktorej zamestnanci využívajú svoju
tvorivosť na prevedenie kreatívnych, inovatívnych nápadov do svojej práce. Podľa slov Samuela

7

Tento článok je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0101-10.
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Brečku: “Kreatívna ekonomika zahŕňa ekonomické, kultúrne a spoločenské aspekty vo vzťahu
k technológii, duševnému vlastníctvu a iným ekonomickým sektorom“ 1 a kol., 2010, str. 115).
Základom kreatívnej ekonomiky je rozvoj kreatívnych oblastí ekonomiky. Stále výraznejšie sa do
popredia dostáva kreatívny priemysel, ktorý čerpá na jednej strane z vysokej úrovne nových
technológií a stupňa znalosti spoločnosti a na strane druhej z kreativity jedinca a vytvárajúcej sa
kreatívnej triedy. Kreativita je využiteľná v mnohých oblastiach ako je veda, priemysel, umenie alebo
marketing.
Práve na tomto základe je postavený tento článok, ktorého hlavným cieľom je analyzovať vývoj
jedného z odvetvia kreatívneho priemyslu, konkrétne marketingovej komunikácie. Výber tohto
odvetvia bol podmienený najmä dostupnosťou dát a zároveň aj množstvom firiem registrovaných ako
Reklamné agentúry a Predaj vysielacieho času v Košickom kraji.
1

STRUČNÁ SOCIO-EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA KOŠICKÉHO KRAJA

Košický kraj sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska. Podľa počtu obyvateľov je možné zaradiť
tento kraj na druhé miesto medzi krajmi. Medzi najväčšie výhody podľa Slovak Investment and Trade
Development Agency (2012) patria: priemyselný charakter regiónu, ktorý pokrýva všetky odvetvia,
využitie prírodných zdrojov soli, magnézia, mastenca a vápenca, turistický potenciál, medzinárodné
letisko v Košiciach, prekládka medzi širokorozchodnou a úzkorozchodnou železnicou, ktorá spája
východ so západom. (Tabuľka 1)
Tabuľka 1: Všeobecné informácie o Košickom kraji (k 31.12.2012)
Hustota
obyvateľstva
(na km2)

Okres

Rozloha (km )

Počet obcí

Počet miest

Obyvateľstvo
spolu

Gelnica

584,421

20

1

31 272

53,7

Košice mesto

242,768

1

1

233 880

963

Košice I.

86,078

6

68 467

798,2

Košice II.

79,916

8

-

82 676

1027,7

Košice III.

16,790

2

-

30 048

1767,1

Košice IV.

59,982

6

-

59 542

975,5

Košice-okolie

1533,409

114

2

119 227

79,0

Michalovce

1018,585

78

3

110 842

108,8

Rožňava

1173,324

62

2

63 351

53,8

Sobrance

538,268

47

1

22 933

42,4

Spišská Nová
Ves

587,410

36

3

97 593

167,2

Trebišov

1073,827

82

4

106 072

98,9

2

Košický kraj
6752,014
440
17
794 025
Zdroj: Slovak Investment and Trade Development Agency (spracované podľa ŠÚ SR)
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Košický kraj patrí medzi významné kraje aj vzhľadom na exportnú výkonnosť a produkciu HDP na
obyvateľa. Medzi najviac rozvinuté oblasti patria okresy Košice I., II., III., IV. Košický kraj má takisto
významnú produkčnú základnú a to najmä v okrese Košice, Michalovce a Spišská Nová Ves.
Priemerný počet zamestnaných osôb podľa štvrťročného štatistického výkazníctva v roku 2012
dosiahol v Košickom kraji 282,2 tis., čo znamená pokles oproti predchádzajúcemu roku o 2,4%.
Priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve Košického kraja dosiahla 735 Eur. Počet
pracujúcich podľa výberového zisťovania pracovných síl vzrástol o 1,5 % na 301,3 tis. osôb.
Podniky s počtom osôb viac ako 20 zamestnancov, ktoré poskytujú vybrané trhové služby získali za
rok 2012 za vlastné výkony a tovar 196,1 mil. Eur bez DPH, čo predstavuje 1/5 rozdiel oproti
predchádzajúcemu obdobiu. . V týchto podnikoch pracovalo koncom roku 2012 v priemere 6.537
zamestnancov, o 5,3% menej ako pred rokom. Najviac osôb zamestnávali podniky okresu Košice II..
1.1 Územné a demografické charakteristiky mesta Košice
Košice, vďaka výhodnej polohe pochádzajúcej z blízkych hraníc s Maďarskom, Ukrajinou a Poľskom sa
už v minulosti stalo dôležitým bodom obchodných ciest. Dnes predstavuje kľúčovú hospodársku
aglomeráciu a križovatku dopravných trás.
Mesto má rozlohu 244 km2. Je sídlom Ústavného súdu Slovenskej republiky a sídlom Košického
samosprávneho kraja. Z hľadiska územnej štruktúry sa člení na 4 okresy, ktoré celkovo zahrňujú 22
mestských častí (Tabuľka 2).

Tabuľka 2: Územno-správne členenie Košíc
Okres

Mestské časti

Košice I

Džungľa, Kavečany, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Staré mesto, Ťahanovce

Košice II

Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Sídlisko KVP, Šaca, Západ

Košice III

Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves

Košice IV
Barca, Juh, Krásna, Nad jazerom, Šebastovce, Vyšné Opátske
Zdroj: Prevzaté z webstránky mesta Košice (www.košice.sk)

K 31.12.2012 mal Košický kraj 794.025 obyvateľov, z čoho 70,55% tvorili najmä obyvatelia
v produktívnom veku, tzn. od 15 – 64 rokov. V skupine produktívneho veku, najväčšie zastúpenia
mala táto kategória v Spišskej Novej Vsi (20,45%), približne rovnako (20,10%) bolo zastúpenie
v Košice-okolie a v Gelnici (19,90%). Produktívny vek mal zastúpenie najmä v časti Košice II, tzn.
78,73%, v časti Košice I (72,03%) a Košice II (71,98%). Poproduktívna skupina má najväčšie zastúpenie
najmä v časti Košice IV (16,01%), Sobranciach (14,74%) a Košice I (14,13%). Podrobnejšie údaje o
vekovom zložení obyvateľstva sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (Tabuľka 3).
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Tabuľka 3 Vekové zloženie obyvateľstva mesta Košice k 31.12.2011
Územie

0-14 rokov

15-64 rokov

Abs.

Abs.

65+
%

Priemerný
vek

Index
starnutia

17,46 560215 70,55 95199

11,99

37,94

68,68

%

%

Abs.

Košický kraj

138611

Gelnica

6243

19,90

21223

67,66

3902

12,44

36,78

62,50

Košice I

9442

13,84

49138

72,03

9640

14,13

40,12

102,10

Košice II

12520

15,13

59572

71,98 10669

12,89

38,96

85,22

Košice III

4268

14,33

23444

78,73

2066

6,94

38,97

48,41

Košice IV

8695

14,64

41201

69,36

9509

16,01

41,35

109,36

Košiceokolie

24361

20,10

83811

69,16 13015

10,74

36,21

53,43

Michalovce

19490

17,57

78501

70,79 12908

11,64

37,73

66,23

Rožňava

10857

17,18

44723

70,79

7599

12,03

38,33

69,99

Sobrance

3559

15,58

15913

69,67

3367

14,74

39,47

94,61

Spišská
Nová Ves

20093

20,45

68010

69,23 10141

10,32

35,74

50,47

Trebišov
19083 17,98
Zdroj: spracované podľa ŠÚ SR

74679

70,36 12383

11,67

37,58

64,89

Mesto spravuje viac ako 40 základných škôl. Pre uchádzačov poskytuje možnosti vybrať si spomedzi
56 stredných škôl, ktoré zahrňujú stredné odborné školy a učilištia, gymnáziá, zdravotnícke
a umelecké školy. Vysokoškolské vzdelanie zabezpečuje 9 fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, 5
fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie a súkromná
Vysoká škola bezpečnostného manažmentu a Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, ktorá je
súčasťou Ekonomickej univerzity v Bratislave.
2

METODIKA RIEŠENIA

Pre zhodnotenie vývoja kreatívneho odvetvia marketingovej komunikácie v Košickom kraji boli
používané primárne a sekundárne údaje, pomocou ktorých boli autori tohto článku schopní
odpovedať na výskumnú otázku: „Akým spôsobom sa rozvíja odvetvie a aká je dynamika vývoja
odvetvia?“. Pri tejto výskumnej otázke autorov zaujímal endogénny rozvoj odvetvia, tzn. zakladanie
lokálnych firiem vs. lokalizácia externých firiem.
Naplnenie stanoveného cieľa a výskumnej otázky bolo dosiahnuté pomocou najpoužívanejšej
verbálnej metódy - rozhovoru. (Denzin a Lincoln 1994; Rochovská a kol., 2007; Reichel, 2009 a iné).
V odbornej literatúre (napr. Reichel, 2009; Hendl, 2005; Rochovská a kol., 2007) nájdeme niekoľko
základných typov rozhovorov, napr. štrukturované, neštrukturované, fenomologické a iné. V tomto
prípade autori článku využili pološtrukturované rozhovory s pripravenou kostrou a sekundárne údaje,
pričom autori článku využili najmä oficiálne pramene (štatistiky, registre) a neoficiálne pramene
(novinové články) (Daněk, 2006; zdroj: Rochovská a kol., 2007).
Výber respondentov vhodných na realizáciu rozhovorov bol podriadený niekoľkým kritériám: v prvom
rade išlo o firmy, ktoré spadali do kategórie SK NACE 73.11 Reklamné agentúry a 73.12 Predaj
vysielacieho času. Dáta boli poskytnuté z databázy SLOVSTAT - Elis. Ďalším kritériom bola veľkosť
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firmy a jej obraty. Z celkovej databázy firiem a SZČO v počte 783 v oblasti reklamných agentúr a 11
spoločností evidovaných v oblasti predaja vysielacieho času, bolo oslovených 65 reklamných agentúr
a 11 spoločností v oblasti predaja vysielacieho času. Z celkového počtu 76 oslovených firiem,
kvalitatívneho výskumu sa zúčastnilo 20 firiem.
3

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Pojem „kreatívna ekonomika“ sa podľa viacerých autorov začína objavovať v druhej polovici 20.
storočia. Medzi prvých predstaviteľov, ktorí sa začali venovať tomuto pojmu, patria Howkins (2002)
a Florida (2002). Alternatívnym pojmom pre kreatívnu ekonomiku je „kreatívny priemysel“, ktorý je
„založený na individuálnej kreativite, zručnosti a talente. Má potenciál vytvárať pracovné miesta
a bohatstvo rozvíjaním a využívaním intelektu“. (DCMS, 1998) Iným spôsobom pojednáva správa
UNCTAD (s. 15, in Brečka, 2010) o pojme kreatívna ekonomika a priemysel. Podľa tejto správy, bez
ohľadu na to, ako je definovaný a klasifikovaný pojem kreatívny priemysel, tvorí podstatnú časť toho,
čo označuje širším pojmom „kreatívna ekonomika“. Zároveň existuje množstvo definícií pojmu
„kreativita“, pričom je ťažšie dohodnúť sa na „správnej“ definícií. Existuje však viacero charakteristík
kreativity, ktoré sa objavujú najčastejšie:

umelecká kreativita sa týka predstavivosti a schopnosti vytvárať nové myšlienky
a nové spôsoby interpretácie sveta pomocou textov, zvukov a obrazov;

vedecká kreativita zahŕňa zvedavosť a ochotu experimentovať a hľadať nové spôsoby
riešenia problémov;

ekonomická kreativita je dynamický proces smerujúci k inovácií technológií,
obchodných praktík, marketingu a iných ekonomických činnosti a úzko súvisí s nadobúdaním
konkurenčných výhod v ekonomike. (Creative Economy, Report 2008, s. 10; in Brečka, 2010,
s. 116)
V kontexte tohto článku budeme chápať pojem „kreativita“ ako „využitie nových myšlienok na
produkciu originálnych diel nielen v oblasti umenia, kultúry, ale aj vedy a techniky“. (Brečka, 2010, s.
115).
Od počiatku vzniku pojmu kreatívny priemysel až po súčasnosť sa vytvárajú rôzne modely na
pochopenie štrukturálnej charakteristiky kreatívneho priemyslu, ako napríklad Model Ministerstva
kultúry, médií a športu Veľkej Británie, ktorý obsahuje 13 rezortov8, Model symbolických textov9,
Model sústredných kružníc10 a Model WIPO11. Všetky uvedené modely majú spoločné zadefinovanie

8

Model definuje kreatívny priemysel ako ten, ktorý si vyžaduje tvorivosť, zručnosti a talent a ktorý využíva duševné

vlastníctvo svojich pracovníkov. Obsahuje 13 rezortov: reklama, architektúra, trh umenia a starožitností, remeslá, dizajn,
móda, film a video, hudba, interpretačné umenie, vydávanie kníh, novín a časopisov, softvér, televízia a rozhlas, video
a počítačové hry. (Brečka, 2010, s. 118)
9

Model vychádza z tradícií kritického výskumu kultúry v Európe, najmä vo Veľkej Británii. Do kreatívneho priemyslu

zaraďuje: kľúčové kultúrne rezorty (reklama, film, internet, hudba, vydávanie kníh, novín a časopisov, video a počítačové
hry), periférne kultúrne rezorty (kreatívne umenie), hraničné kultúrne rezorty (spotrebná elektronika, móda, softvér, šport).
(Brečka, 2010, s. 118)
10

Vychádza z predpokladu, že základnou špecifickou charakteristikou kreatívneho priemyslu je kultúrna hodnota tovarov

a služieb, ktoré produkuje a poskytuje. Rozlišuje: kľúčové kreatívne umenie (literatúra, hudba, interpretačné umenie,
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reklamy ako časti kreatívneho priemyslu, i keď v každom modeli sa zaraďuje medzi odlišné sektory.
(Brečka, 2010, s. 118)
Slovo komunikácia pochádza z latinského slova „communis“ a znamená spoločný. Cieľom
komunikácie je niečo oznámiť, sprostredkovať, podeliť sa s určitými informáciami, postojmi, názormi.
Tieto všeobecné poznatky komunikácie sú platné aj pre marketing aj keď sa podriaďujú firemnej
stratégií. Firmy využívajú na realizáciu marketingovej komunikácie určité marketingové nástroje.
Nájdeme rôzne pojmy pre označenie týchto nástrojov, no v anglickom jazyku sa označujú ako
promotion. Najčastejší preklad promotion je propagácia, podpora predaja, publicita, alebo
komunikácia s verejnosťou. V posledných rokoch sa ustálilo pomenovanie marketingová komunikácia
(Heskova, 2005).
Marketingová komunikácia alebo propagácia je podľa Jakubíkovej (2008, s. 240) „komponent
firemnej komunikácie, ktorý sa sústreďuje na podporu predaja a ktorý musí byť v súlade s cieľmi
firemnej komunikácie v záujme vytvorenia jednotného imidžu“.
Foret (2003) definuje marketingovú komunikáciu ako „formu komunikácie, ktorú používajú
organizácie k informovaniu, presvedčovaniu alebo ovplyvňovaniu zákazníkov“.
Môžeme teda konštatovať, že marketingová komunikácia je používaná firmami s cieľom niečo
oznámiť, sprostredkovať, podeliť sa alebo presvedčiť či už o kvalitách produktov, značky a pod.
a zároveň v súlade s firemnou stratégiou. Na súčasných konkurenčných trhoch sa väčšina
komerčných i nekomerčných firiem bez marketingovej komunikácie nezaobíde. Aj v rámci tejto
marketingovej komunikácie, firmy využívajú kreatívnych zamestnancov napríklad na tvorbu reklamy.
Vývoj tohto kreatívneho odvetvia je ďalej popísaný v nasledujúcej časti článku.
4

EVOLÚCIA ODVETVIA MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE V KOŠICKOM KRAJI

Reklama a jej vývin na našom území boli v súlade s vývinovými tendenciami strednej Európy, ktorá
vďaka ekonomicko-politickým vplyvom zaostávala za vyspelejšími západnými krajinami (Horňák,
2010). Podľa Horňáka (2010) „pre obdobie od novembra 1989 po rozpade federácie sú pre
Slovensko, charakteristické dve tendencie: strata monopolného postavenia a zánik kľúčových
reklamných subjektov – dovtedajších monopolných agentúr - Merkur, Erpo, Rapid, TEPS, ale aj
likvidácia periodík Propagace a Dokumentace - propagace, či podujatí Arbien (Bienále aranžérskej
tvorby), ALFA-Video (Medzinárodný festival videopropagácie) atď. Druhou charakteristickou črtou

výtvarné umenie), iné kľúčové kultúrne sektory (film, múzeá a knižnice), širšie kultúrne sektory (služby kultúrneho
dedičstva, vydávanie kníh, novín a časopisov, výroba zvukových záznamov, televízia a rozhlas, video a počítačové hry),
príbuzné sektory (reklama, architektúra, dizajn, móda). (Brečka, 2010, s. 118)
11

V zásade zahŕňa sektory, ktoré sa podieľajú na vytváraní, produkcii, vysielaní a šírení diel, na ktoré sa vzťahuje autorské

právo. Rozlišuje: kľúčové sektory duševného vlastníctva (reklama, organizácie správy a ochrany autorských práv, film
a video, hudba, interpretačné umenie, vydávanie kníh, novín a časopisov, softvér, televízia a rozhlas, vizuálne a grafické
umenie), závislé sektory duševného vlastníctva (prázdne záznamové materiály, spotrebné elektronika, hudobné nástroje,
papier, kopírovacie a fotografické zariadenia), čiastočné sektory duševného vlastníctva (architektúra, odievanie, obaly,
dizajn, móda, tovary pre domácnosť, hračky). (Brečka, 2010, s. 118)
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bolo zakladanie obrovského počtu nových agentúr, ktoré z niekoľkých existujúcich vzrástli na
niekoľko tisíc“. Tieto slová potvrdzujú výsledky kvalitatívneho výskumu.
Do tohto obdobia bola reklama podľa slov respondentov uniformovaná. Po tomto období sa mnohým
spoločnostiam otvorili možnosti, tzv. „biele miesta“, ktoré využili na vznik spoločností so zameraním
na poskytovanie reklamných produktov a služieb, napr. billboardová reklama, reklamné spoty. Vznik
týchto firiem bol podmienený aj vznikom nových firiem, u ktorých rástla potreba zviditeľnenia. Táto
situácia bola zároveň podporená aj množstvom prostriedkov, ktoré v tomto období mali firmy
k dispozícii. Prosperovali najmä televízna reklama a printové média, vonkajšia reklama. Vývoj týchto
spoločností začal stagnovať po období hospodárskej krízy. Približne v roku 2009 mnohé firmy
nepociťovali výkyvy v tržbách, nakoľko sa napĺňali projekty z predchádzajúceho obdobia. V roku 2010
nastal v reklamných spoločnostiach pokles tržieb, ktorý sa čiastočne vyrovnal v nasledujúcich dvoch
rokoch. Rok 2013 znamenal pre reklamné agentúry najhorší rok z hľadiska legislatívy, daní
a ostatných lokalizačných faktorov. Existenčné problémy pociťujú najmä menšie spoločnosti
(spoločnosti s počtom zamestnancov menším ako 10), ktoré nepatria medzi lídrov v tomto odvetví.
Ich tržby sú úzko naviazané na jedného resp. dvoch kľúčových klientov. Ak v dôsledku krízy mal
najväčší odberateľ reklamnej agentúry finančné problémy, ovplyvnilo to vývoj agentúry negatívnym
smerom, či už v podobe znižovania stavov alebo presťahovanie prevádzky napríklad do Bratislavy.
Dôsledkom týchto skutočností sa niektoré agentúry začali postupne špecializovať na realizáciu
eventov. Neopomenuteľný je určite ekonomický benefit z takýchto eventov. Iné agentúry sa začali
naopak vo väčšej miere venovať multimédiám a internetu nakoľko budúcnosť reklamných agentúr je
v „online svete“.
Posun nastal aj v ponímaní reklamy ako takej. Tento posun úzko súvisí s vývojom odvetvia, veľkosťou
trhu a kľúčovými vzájomne prepojenými globálnymi trendmi akými sú globalizácia a digitalizácia.
5

ŠIRŠÍ VPLYV ODVETVIA NA EKONOMIKU KOŠICKÉHO REGIÓNU

Kreatívne odvetvie marketingová komunikácia sa vyznačuje nízkou zamestnanosťou v skupine
podnikov s 20 a viac zamestnancami, pričom môžeme konštatovať, že v tejto štruktúre podnikov
prevládajú najmä mikropodniky a malé podniky. Podnikov bez evidovaných zamestnancov je 330 čo
predstavuje 42,15% podiel na celkovom počte podnikov, podnikov s jedným zamestnancom bolo
identifikovaných 107 (13,67% podiel). Zároveň boli identifikované 2 podniky zo skupiny 20 a viac
zamestnancov, ktoré sú lokalizované v okrese Košice I. Pre úplnosť je nutné uviesť, že 34,61%
podnikov neuviedlo počet zamestnancov. (Obrázok 1)
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Obrázok 1: Počet kreatívnych firiem v KSK podľa veľkostných skupín za odvetvie marketingová
komunikácia
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Zdroj: vlastné spracovanie
Z hľadiska počtu firiem v tomto kreatívnom odvetví, v Košickom samosprávnom kraji evidujeme 783
podnikov z odvetvia marketingová komunikácia, čo predstavuje 8,34% podiel v rámci Slovenska
a danej skupiny (tretie miesto v počte podnikov po Bratislavskom samosprávnom kraji a Nitrianskom
samosprávnom kraji). Pre Košický samosprávny kraj je významné, že sa jedná o kreatívne odvetvie
s najvyšším počtom podnikov. (Obrázok 2)
Obrázok 2:Počet firiem v kreatívnych odvetviach v KSK
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Vývoj zamestnanosti v odvetví marketingová komunikácia od roku 2003 na Slovensku rastie obdobne
ako v oblasti vzdelávania. (Obrázok 3)
Obrázok 3: Priemerný evidenčný počet zamestnancov v odvetví marketingová komunikácia na
Slovensku (reklamné činnosti)
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Zdroj: vlastné spracovanie (zdroj: ŠÚ SR)
Kým v roku 2003 pracovalo v tomto období približne 5 tisíc zamestnancov, v roku 2012 to bolo
približne 7 tisíc zamestnancov. (Obrázok 4)
Obrázok 4: Priemerný počet zamestnancov v odvetví marketingová komunikácia na Slovensku
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Zdroj: vlastné spracovanie (zdroj: ŠÚ SR)
V Košickom samosprávnom kraji evidujeme celkovo 148 zamestnancov triedených podľa KZAM vs. SK
NACE klasifikácie (v skupine podnikov 20 a viac zamestnancov) zaradených do tohto kreatívneho
odvetvia (marketingovej komunikácie), čo predstavuje 3,94% podiel na celkovej zamestnanosti
v danom odvetví na Slovensku. V kreatívnom odvetví marketingová komunikácia môžeme
identifikovať dominantný okres Košice I (zamestnanosť v sledovanom odvetví 0,21%). Nízka
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percentuálna miera zamestnanosti môže evokovať, že identifikácia okresu Košice I ako
dominantného je značne prehnaná, pre úplnosť je ale nutné uviesť, že celý Košický kraj dosiahol v
roku 2010 zamestnanosť v odvetví marketingová komunikácia na úrovni 0,08%. So zamestnanosťou
na úrovni 0,15% sa na druhej pozícii v rámci Košického samosprávneho kraja nachádza okres Košice
III.
Vývoj tržieb v tomto odvetví do roku 2008 uvádza nasledujúci obrázok 6. Na základe tohto obrázku
môžeme konštatovať, že tržby v tomto odvetví sa pohybovali v hranici 10 tis. – 20 tis. mil. Sk.
(Obrázok 5)
Obrázok 5: Vývoj tržieb v odvetví marketingová komunikácia na Slovensku (v mil. Sk)
60 000

činnosti v oblasti nehnuteľností
prenájom strojov a zariadení

50 000
počítačové a súvisiace činnosti
40 000

právne, daňové a podnikateľské
poradenstvo
reklamné činnosti

30 000
vzdelávanie
20 000

nakladanie s odpadom

10 000

rekreačné, kultúrne a športové
činnosti
ostatné služby

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Zdroj: vlastné spracovanie (zdroj: ŠÚ SR)
Okrem vyššie spomenutých ukazovateľov, ktoré poukazujú na priamy vplyv tohto odvetvia na
ekonomiku SR a na región, reklamné agentúry majú nepriamy ekonomický vplyv prostredníctvom
kúpy tovarov a služieb z iných odvetví a indukovaný vplyv na ekonomiku prostredníctvom výdavkov
na tovar a služby ľudí zamestnaných v danom odvetví. Je možné pozorovať tzv. spill-over efekt (efekt
prelievania), ekonomického vplyvu reklamných agentúr do iných odvetví.
ZÁVER
Z pohľadu vývoja odvetvia reklamných agentúr, môžeme konštatovať, že na základe zistených
skutočností, respondenti potvrdili teórie zaoberajúce sa vývojom odvetvia reklamy na Slovensku.
Najväčší rozmach tohto odvetvia nastal po roku 1989, o čom svedčí aj fakt, že všetky podniky, ktoré
boli ochotné zúčastniť sa kvalitatívneho výskumu, vznikli po tomto období. V Košickom kraji sa
vyprofilovali v oblasti marketingovej komunikácie, hlavní lídri v jednotlivých oblastiach, napr.
vonkajšej reklamy, PR aktivít, tvorby potlače, billboardových spoločností a pod. Tieto spoločnosti boli
prevažne založené jednou alebo dvoma osobami, ktoré sa týmto aktivitám venovali už počas štúdia
na vysokej škole alebo popri zamestnaní. Neskôr, po zvážení všetkých prínosov a rizík, ktoré sú
spojené s prevádzkou takejto spoločnosti ako fyzickej osoby a zároveň po rozmachu reklamného
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priemyslu, boli tieto podniky evidované ako spoločnosti s ručením obmedzeným. Podľa vyjadrení
niektorých respondentov, reklamný priemysel smeruje viac k online aktivitám. Zmeny zo strany
zákazníkov, ktorí sa vo väčšej miere presunuli do Bratislavy alebo obmedzili svoje výdavky na
reklamu, spôsobili krach mnohých firiem. Táto situácia spolu s ďalšími lokalizačnými faktormi
a problémami na tomto trhu, vplýva aj na preskupenie týchto agentúr, ktoré zvažujú vytváranie
frančíz alebo akvizícií, vznik holdingov. Skúmané spoločnosti kreatívneho odvetvia zväčša pokračujú
vo svojich aktivitách, i napriek dopadu krízy, ktorý zdvojnásobil regionálne rozdiely aj v tomto
odvetví.
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