
Košice sú najkrajším mestom na 
Slovensku. Nehovorím to len preto, 
že som ich hrdým primátorom, ale 
preto, že si to naozaj myslím. Nikdy 
som nechcel žiť nikde inde. V ostat-
ných, viac ako troch rokoch, mám tú 
česť, ale aj veľkú zodpovednosť, stáť 
na čele nášho mesta. Som veľmi rád, 
že sa nám, aj napriek ťažkým rokom, 
podarilo urobiť veľa dobrej roboty. 
Košice napredujú.

Mám šťastie na ľudí okolo seba,  
vytvorili sme tím, ktorý maká,  
pomáha si a drží spolu. Nastal čas, 
kedy vám môžeme ukázať výsledky 
našej prace v kľúčových oblastiach 
života nášho mesta.

Považujem za dôležité, aby ste vedeli, 
ako sme naložili s verejnými  
financiami a ako ich plánujeme  
investovať v budúcnosti. 

Tri a pol roka je za nami. Mnoho vecí 
dokončíme, ale budú aj také, ktoré 
sme rozbehli a chceme dotiahnuť do 
konca. Pri niektorých projektoch nie 
je možné vidieť výsledky z večera do 
rána. Tie, o ktorých píšem, sú viditeľ-
né. Sú to výsledky, ktoré nám nezo-
berú. Myslím si, že sa vám môžeme 
pozrieť do očí a povedať: robili sme, 
čo bolo v našich silách a vážime si 
vašu podporu.

Rozbehli sme rekonštrukciu  
SLANECKEJ

Budujeme Centrum sociálnych 
služieb v Krásnej

Postavili sme 
futbalovú arénu KFA

VÝSLEDKY
V KTORÝCH SA OPLATÍ POKRAČOVAŤ

DOPRAVA SENIORI ŠPORT
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 CESTA JÁNA PAVLA II. KVP-čko

Pustili sme sa do jednej z najväčších 
a najzložitejších dopravných investícií 
do cesty na Slovensku, ktorá sa nebu-
de robiť na zelenej lúke, ale v obytnej 
zóne a za plnej prevádzky. Podľa  
výsledkov spracovanej dopravnej 

štúdie by sa najneskôr v roku 2026  
stala počas špičky úplne neprejazd-
nou. Získali sme peniaze na jej rekon-
štrukciu a verím, že do konca augu-
sta 2023 ju už naplno budeme môcť 
využívať. 

Obnovu cesty na ulici Jána Pavla II. 
ukončili o šesť týždňov skôr ako sa 
pôvodne plánovalo. Vymenilo sa  
podložie, zvýšila sa nosnosť tejto  
cesty, urobili sa uličné vpusty,  
odvodnenie, pribudli nové autobusové 

zastávky a obrubníky. Do konca  
roka sa popri tejto komunikácii  
vybuduje cyklochodník. Aj toto je  
príklad komplexnej obnovy, ktorá  
myslí aj na priľahlú cestnú  
infraštruktúru.

 STAVIAME V MESTE NOVÉ CESTY
SLANECKÁ CESTA - NAJVÄČŠÍ CESTNÝ PROJEKT MESTA

slanecka.kosice.sk

Mesto Košice v júni 2020 prevzalo  
zrekonštruovanú Myslavskú cestu.  
Tú vynovila spoločnosť Strabag za  
1,1 milióna eur. Práce boli rozde-
lené do štyroch etáp po oboch 
stranách tejto cesty.

MYSLAVSKÁ
CESTA

VÝŠKA PREDPOKLADANÝCH  
INVESTIČNÝCH NÁKLADOV

Celkový investičný náklad: 

16 600 000 € s DPH

Podiel mesta vo výške 5%: 

830 000 € s DPH
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V roku 2022 máme v pláne opravy 
komunikácií za vyše 3 milióny eur 
na Krosnianskej, Hronskej, Škul-
tétyho, Masarykovej, Turgenevo-
vej, Obrancov mieru, Petzvalovej, 
Americkej triede a Magnezitárskej 
ulici. V roku 2023 opravíme Tolstého, 
Mliečnu, Jantárovu a Jedlíkovu ulicu 
za takmer 3 a pol milióna eur.

CESTA PO 40 ROKOCH SPOJILA MESTSKÉ ČASTI

AMERICKÁ TRIEDA V REKONŠTRUKCII Z MINULÉHO ROKA

Rekonštrukciu cesty na Americkej  
triede od nadchodu až za budovu  
Slovenskej pošty za viac ako  
100-tisíc eur sme začali v lete 2021. 
Opravu 400-metrového úseku cesty 
zrealizovala spoločnosť Skanska SK, 
ktorá spomedzi poltucta zúčastne-
ných firiem uspela vo verejnej súťaži. 
Opravili sme a opravujeme aj v tomto 
roku najkritickejší úsek cesty, ktorá je 

hlavnou tepnou sídliska. Popri komu-
nikácii osadíme tiež 89 kusov nových 
pouličných lámp s úspornými LED 
žiarovkami.

Výstavba cesty, ktorú mesto nanovo 
vysúťažilo, je dokončená a používať  
sa začne po vysporiadaní majetkových 
vzťahov. Po prepojení mestských častí 
by mali ušetriť motoristi aj Dopravný 

podnik mesta Košice. Po komplexnom 
vybudovaní prepojovacej komunikácie 
sa upraví trasovanie linky mestskej 
hromadnej dopravy č. 20, ktorá bude 
môcť ísť z Pereša priamo cez Háje do 

Lorinčíka. Určite ju bude využívať  
aj viac obyvateľov najmä z horného 
konca Pereša, ktorým doteraz cestu  
do mesta predlžovala zachádzka  
do Lorinčíka. 

POKRAČUJEME

Komunikácie opravuje
me 

komplexne s chodník
mi 

aj osvetlením!
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Zoznam ulíc a ciest, na ktorých sme
vymenili povrch, nie je krátky. Súvislú
opravu sme doteraz uskutočnili na 
takmer 100 chodníkoch v meste, na-
príklad na Továrenskej, Jána Pavla II, 
Potočnej či Urbánkovej, Americkej trie-
de, Táborskej, Južnej triede, Irkutskej aj 

Charkovskej ulici. Pravidlom  
sa stáva, že realizujeme súvislé opravy 
komunikácií, nie ako v minulosti, že  
sa len plátali diery na cestách.  
My sme si povedali, že to budeme  
robiť komplexne - oprava chodníka  
aj s verejným osvetlením, ak to  

podmienky dovoľujú. Cesty a chodníky 
sa už totiž počas môjho primátorova-
nia neopravujú len pred honosnými 
vilami oligarchov či v uliciach, kde 
náhodou bývajú ich rodičia, ale všade, 
kde je to potrebné.

Nový asfalt na 650-metrovom úseku na Potočnej ulici medzi križovatkami s Havlíčkovou a Urbánkovou ulicou s pokračo-
vaním po Urbánkovej až po križovatku s ulicou Vonkajší Červený breh sme zrekonštruovali za takmer 180 tisíc eur. 

pred

Jazerčania si neved
ia vynachváliť  

túto časť cykloch
odníka

OPRAVUJEME EFEKTÍVNEJŠIE

po

Pri rekonštrukciách chodníkov myslíme  
aj na cyklistov. Cyklochodníkom sme  
prepojili Tr. SNP a Tr. KVP na Ipeľskej ulici, 
úsek od Moldavskej na križovatke po križo-
vatku Tr. SNP s Popradskou ulicou, a križo-
vatku na Festivalovom námestí s Letnou  
po križovatku Watsonovu s Komenského.Cyklochodníkom sme prepojili Tr. SNP a Tr. KVP
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Prepojíme Čermeľ s Alpinkou cyklotrasou. Z eurofondov pripra-
vujeme projekt cyklistického prepojenia údolia tak, aby ste sa 
na bicykli dostali z Čermeľa až na Alpinku. Predpokladaný termín 
ukončenia je rok 2023.

SPLÁCAME DLH CYKLISTOM
Musíme cyklistom splatiť dlh, ktorý  
tu zanechali naši predchodcovia.  
Nepostavili ani kilometer cyklotrasy  
a o údržbu existujúcich sa vôbec 
nestarali. Nám sa za ostatné tri roky 
podarilo postaviť z vlastných zdrojov 

aj z eurofondov a štátnych dotácií  
viac ako 14 kilometrov cyklotrás,  
v pláne do roku 2024 máme ďalších  
15 kilometrov. 
Za viac ako 150 tisíc sme postavili 
stojany a prístrešky na parkovanie 

bicyklov po celom meste aj sčítače 
dopravy za takmer 100 tisíc eur, ktoré 
nám poskytnú informácie o hustote 
premávky. Vieme ich následne využiť 
ako dáta pri rozvoji dopravy v meste.

V spolupráci s KE.CY - košické cyklotraily sme finančne podporili úpravy 
niekoľkých trailov na Bankove. Úseky dostali nový šat vďaka finančnej podpo-
re mesta Košice, ktoré na tieto účely vyčlenilo zo svojho rozpočtu 38 250 eur.

2 914 205 EUR
výstavba a rekonštrukcia  
cyklochodníkov v meste 

270 000 EUR
výstavba cyklistickej komunikácie 
popri Slaneckej ceste

VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIE 
V ROKU 2022 Z EÚ FONDOV

Moja srdcovka :)

Cyklotrasu na Hrešnú som pokrstil 
vlastnou krvou! Na toto nezabudnem!

Nové cyklotraily na Bankove sme podporili aj tento rok.
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Opravené cesty a chodníky z prvej  
etapy odovzdá mestu EUROVIA SK  
koncom júla 2022. Po jej skončení sa 
začne s pokračovaním tohto projektu 
v predpokladanej hodnote 2,5 milióna eur.  

V pláne sú súvislé opravy ciest  
a chodníkov na Hronskej, Turgenevovej, 
Magnezitárskej a ďalších uliciach. 
V rámci Plánu opráv ciest, parkovísk, 
mostov, chodníkov a cyklochodníkov 

by mal nový asfalt pribudnúť  
na vyše 30 000 m2.  
Celkovo by sa malo tento rok opraviť 
50 komunikácií v meste za takmer  
7,5 milióna eur.

 OPRAVUJEME VEĽKÉ CESTY

Investície: 3 341 927,84 eur s DPH
Dĺžka rekonštrukcie: 6 týždňov

Investície: 274 722,53 eur s DPH
Dĺžka rekonštrukcie: 3 týždne 

Investície: 129 779,57 eur s DPH
Dĺžka rekonštrukcie: 2 týždne 

Investície: 596 018,24 eur s DPH
Dĺžka rekonštrukcie: 3 týždne

TRIEDA KVP

LOMONOSOVA ČERMEĽSKÁ

JALTSKÁ

I. ETAPA SA UŽ ZAČALA NA SÍDLISKÁCH

Tento kontrolný deň si budem  
pamätať. Moje topánky to neprežili!
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Rýchlocestu R2 Šaca – Košické Oľšany 
postaví spoločnosť Eurovia  
za 132,6 milióna eur. Jej časť - nový 
úsek medzi Haniskou a križovatkou 

Hrašovík pri Košických Oľšanoch by 
mali vodiči využívať na jar 2025 a fi-
nancovaný bude z eurofondov  
a štátneho rozpočtu SR. 

„Veľká vďaka patrí najmä pánovi minis-
trovi Doležalovi, ktorý v správnu chvíľu 
vyzval k spolupráci celé Slovensko.  
Bez jeho aktívnej pomoci a búchania 
do stola by sme si dnes klepali  
maximálne tak na čelo a nepoklepávali 
základný kameň obchvatu Košíc. 
Teší ma, že o tri roky odľahčíme Košice 
od väčšiny tranzitnej dopravy v smere 
od Ukrajiny, Poľska a Maďarska.  
Úplné dokončenie oboch častí  
obchvatu prinesie zvýšenie plynulosti  
a odľahčenie dopravy v mnohých  
častiach mesta. Zároveň môžeme 
následne s pomocou štátu premeniť 
súčasnú cestu od Optimy do  
U.S. Steelu a Šace čiastočne aj na  
cyklochodník. Súhlasí s tým aj minister 
dopravy a beriem to ako záväzok.“

Zrekonštruovali sme doslova tanko- 
drom na Továrenskej ulici. Komuniká-
cia priamo v centre sa po mnohých  
rokoch dočkala opravy. Na tomto  
úseku sú nové aj chodníky  
s obrubníkmi, upravili sme autobusovú 
zastávku, namaľovali nové dopravné 
značenie. Súvislá oprava úseku  
vrátane obnovy chodníkov  
od križovatky s Hlavnou až po okružnú 
križovatku smerom k Jumbo centru 
stála mesto 112 532 eur. 

2019 2020 2021 

OPRAVILI SME DOTERAZ

PROJEKT RÝCHLOCESTY R2 SME ROZBEHLI

ZREKONŠTRUOVALI SME TOVÁRENSKÚ ULICU V CENTRE

OPRAVUJEME CHODNÍKY  
V CELOM MESTE
Ide o stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov vo všetkých 
mestských častiach na celkovej ploche takmer 37 tisíc metrov štvorcových, 
najviac na Obrancov mieru, Masarykovej, Ul. Slobody, Jantárovej, Zborovskej, 
Varšavskej, Belehradskej, Čínskej či Považskej za milión eur. 

Pôjde aj o súvislú výmenu asfaltovej plochy, vrátane obrubníkov a výškovej 
úpravy zvodov v Starom meste, na Severe, Západe, Juhu, na Sídlisku Nad  
Jazerom, na Furči, na Sídlisku Ťahanovce a Vyšnom Opátskom za 1 500 000 eur.

41
 3

98
 m

2  

chodníkov a ciest spolu

64
 7

04
 m

2  

87
 0

14
 m

2  

Rok 2022
150 chodníkov už opravenýc

h

Tento kontrolný deň si budem  
pamätať. Moje topánky to neprežili!
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Mesto Košice v roku 2021 investovalo 
do rekonštrukcií troch mostov  
2,1 milióna eur. Všetky stavebné práce 
prebiehali počas plnej premávky,  
doprava bola v každom smere zúžená 
do jedného jazdného pruhu. Vďaka 

transparentným verejným obstaráva-
niam sa podarilo znížiť ceny rekon-
štrukčných prác o vyše 500 000 eur,  
čo predstavovalo 30-percentnú úsporu 
oproti predpokladaným cenám.

Havarijný stav rekonštruovaných 
mostov cez Hornád a Mlynský náhon 
na Hlinkovej ulici, resp. pri OC Laborec, 
spôsobila zanedbaná údržba a enorm-
né dopravné zaťaženie, s ktorým sa  
v čase ich výstavby nepočítalo. 

Mosty na Hlinkovej sme opravili 
a sú bezpečnejšie!

MOST HLINKOVA

OPRAVUJEME MOSTY

Urobili sme to  
o pol milióna lacnejšie!
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Okrem rekonštrukcie mostového 
objektu a jeho súčastí vrátane spev-
nenia kužeľov sme realizovali aj jeho 
odvodnenie, nové dopravné značenie 
a terénne úpravy. Nový šat dostalo 
aj verejné osvetlenie a pristúpilo sa 

aj k vysušeniu podmáčanej mostovej 
konštrukcie, či preložkám optických 
káblov. Stavebné práce na moste trvali 
spolu 13 mesiacov a spoločnosť  
Stavby mostov Slovakia Banská  
Bystrica (SMS) ich ako víťaz verejného 

obstarávania zrealizovala za 1,4 milió-
na eur. Vedenie mesta Košice spolu  
s predstaviteľmi zhotoviteľa zo spoloč-
nosti SMS odovzdali verejnosti zrekon-
štruovaný most na Moskovskej ulici na 
sídlisku KVP v júni 2020.

 »
 » projekt pripravený
 » urobiť verejné obstarávanie
 » investícia za cca 1 milión eur
 » plánujeme začlenenie  

do projektu Revitalizácie  
Mlynského náhona

 »  
Tento rok zrekonštruujeme:
 » podchod Adlerova 
 » oporný múr Maurerova

 »  
 » našli sme majiteľa pozemku -  

Ministerstvo hospodárstva
 » pripravujeme projektovú  

dokumentáciu
 » rekonštrukcia zo združenej  

investície mesta a Národnej  
diaľničnej spoločnosti

Vyriešime katast
rofu

desaťročia
>>

 MOST MOSKOVSKÁ

MOST CEZ ČERMEĽSKÝ POTOK - BANKOVMOST TRIEDA L. SVOBODU

MOST NA  
SLOVENSKEJ JEDNOTY

PODCHODY A OPORNÉ MÚRY
NA FURČI

PODCHOD  
PRI KATASTRÁLNOM ÚRADE

Opravili sme most na Triede armádneho generála  
L. Svobodu na sídlisku Dargovských hrdinov  
pri Modráku v cene 656 789 eur.

Mestu sa pri výstavbe tohoto mosta vďaka verejnému  
obstarávaniu podarilo usporiť až 37% financií oproti pred-
pokladanej hodnote. Konečná investície bola 238 943 eur.
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STARÁME SA AJ 
O TURISTICKÉ CHODNÍKY

Opravou lesnej komunikácie sme 
rozšírili možnosti využívania verej-
nosťou pre rekreačné účely, vrátane 

využitia pre imobilných návštevníkov 
lesa, vymenili sa zábradlia na prie-
pustoch, obnovili krajnice a priekopy.

Opravou pokračujeme v projekte na Hornom  
Bankove - Lesy bez bariér, lesy pre spoločnosť.  
Financovanom z Nórskych fondov.

TURISTICKÝ CHODNÍK  
ČERMEĽ - ALPINKA

Obnovili sme šírku turistického chodníka od ústia  
Čermeľskej doliny po Alpinku, vrátane výmeny dvoch  
drevených mostíkov.

Vymenili sme nefunkčné lavičky a opravili oddychové  
zóny pozdĺž žltého turistického chodníka v lokalite  
Mrázové lúky.

TURISTICKÝ CHODNÍK  
KAMENNÝ HRB - JAHODNÁ
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 MÁME NAJTRANSPARENTNEJŠIE  
NOVINY NA SLOVENSKU!

Mestské noviny Košice VSKRATKE  
sa v rebríčku Hlásne trúby, ktorý 
každoročne zostavuje Transparency 
International Slovensko umiestnili 
na prvom mieste. Rebríček hodnotí 
noviny samospráv z hľadiska  

užitočnosti, objektívnosti a verej-
noprávneho charakteru.
Pred rokom sme dali poslancom 
záväzok, že budeme vydávať transpa-
rentné noviny pre Košičanov. Viacerí 
nám neverili, tak sme im povedali,  

že vizitku nám bude vystavovať  
Transparency International  
Slovensko. Tento úspech je výsled-
kom celého tímu, ktorý noviny tvorí  
a každému patrí obrovská vďaka.
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 POSTAVILI SME NOVÉ ŠPORTOVISKÁ

VRACIAME FUTBAL DO KOŠÍC! 
CHCEME DOKONČIŤ VÝSTAVBU KFA! 

Srdcom som fanúšikom košického futbalu. Futbalová aréna už stojí, čaká nás 
však dokončenie 2. a 3. etapy výstavby, tento rok ju vďaka mestským financiám 
a štátnym dotáciám dokončíme. Rozbehli sme realizáciu futbalovej akadémie 
a verím, že do Košíc sa vráti jeden z najpopulárnejších športov súčasnosti. 

16 900 000 €
I. etapa výstavby

4 700 000 €
II. a III. etapa výstavby

3 500 000 €
Ostatné investičné a prevádzkové 
náklady v rokoch 2021 – 2023

VÝŠKA PREDPOKLADANÝCH  
INVESTIČNÝCH NÁKLADOV

KFA MÁ CERTIFIKÁT UEFA 3

Na dokončenie tribún za bránkami  
a po rohoch štadióna počas II. a III. 
etapy výstavby Košickej futbalovej  
arény (KFA) sme získali dotáciu od 
štátu 4 milióny eur. 
Štadión sa nachádza v kategórii  
UEFA 3 a po plánovanej dostavbe bude 

jeho výsledná kategória UEFA 4, 
čo predstavuje úroveň vhodnú na 
medzinárodné zápasy s celkovou 
kapacitou niečo vyše 12 tisíc divákov.
 
Z udelenia certifikátu som mal radosť 
spoločne s Marcelom Gibódom,  
predsedom predstavenstva KFA.

“Šport v Košiciach potreboval nevy-
hnutnú šokovú terapiu. Zastaraná 
infraštruktúra nevadila len Košiča-

nom, ale samozrejme aj samotným 
športovcom. Dnes môžem povedať,  
že o pár rokov bude situácia iná. 

Rozbehnuté veci treba dotiahnuť  
do konca.” 
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Tréningové centrum pre tenis a bedminton otvoríme koncom budúceho roka.

Rozbiehame novú éru košického 
futbalu! Ak pôjde všetko podľa plánov, 
tak už v prvej polovici roka 2024 bude 
v Košiciach stáť nové moderné trénin-
gové centrum na najvyššej úrovni.

Nevyužívaný priestor bývalej pane- 
lárne medzi električkovým obratiskom 
na Važeckej ulici na sídlisku Nad  
jazerom a štadiónom FK Krásna by sa 
už od budúceho roka mohol začať  
meniť na nový športový komplex. 
Spoločnosť Slovak Sport Development, 
ktorá zastupuje súkromných inves-
torov v druholigovom FC Košice, by 

tam chcela začať s výstavbou futbalo-
vej akadémie. Vďaka ich investícii tu 
vznikne celkovo šesť plnohodnotných 
futbalových ihrísk vrátane krytej haly 
s umelým povrchom. Tá bude jedinou 

svojho druhu v rámci celého košického 
kraja. Teraz je našim spoločným cieľom 
splniť všetky podmienky a náležitosti 
na to, aby sa začiatkom budúceho roka 
mohlo začať stavať. 

Naše mesto sa už čoskoro konečne 
dočká Národného tréningového centra 

(NTC) a to v športe, kde sa môžeme 
pochváliť rovno olympijským víťazom. 

Naši najlepší tenisti z východu tak  
už nebudú musieť odchádzať  
na tréningy do hál v Bratislave.  
Projekt sme navyše optimalizovali  
spôsobom, aby zohľadňoval  
oprávnené požiadavky verejnosti. 

Spojili sme sa s atletickým klubom  
Atletika Košice a organizátormi  
podujatia JBL JUMP FEST v Košiciach.  
Tí ponúkli mestu mobilné atletické 
povrchy z tohoto úspešného projek-
tu „uličnej atletiky“. Vznikol spoločný 
návrh výstavby malej haly, ktorá sa 

napokon stala aj súčasťou projektu 
vzniku Atletickej akadémie na  
ZŠ Novomeského v Košiciach.  

Zo zanedbaného školského športoviska 
vznikne celoročný moderný tréningový 
priestor pre atlétov nielen z Košíc.

FUTBALOVÁ AKADÉMIA

NÁRODNÉ TRÉNINGOVÉ CENTRUM

ATLETICKÁ AKADÉMIA

VÝŠKA PREDPOKLADANÝCH  
INVESTIČNÝCH NÁKLADOV

Celkový investičný náklad: 

15 000 000 € s DPH

Podiel mesta vo výške 19,6%: 

2 940 000 € s DPH

VÝŠKA PREDPOKLADANÝCH  
INVESTIČNÝCH NÁKLADOV

Projektová dokumentácia: 

22 680 € s DPH

Realizácia: 

260 000 € s DPH
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 ANGELS ARÉNA
PUSTILI SME SA DO OBNOVY ANGELS ARÉNY! 

V centre mesta po rokoch konečne 
opravujeme zdevastovanú Angels 
arénu. Budujeme nové hľadisko v tejto 
multi športovej hale, naprojektované 
sú nové šatne a zázemie.  
To nie je všetko. Dramatickou zmenou 
prejde okolie arény. Pribudne zeleň  
aj oddychové zóny. Okolie Angels  
arény sa stane novou výkladnou  
skriňou mesta. 

Získali sme z Fondu na podporu športu 
1,25 milióna na rekonštrukciu Angels 
arény!

Správna rada Fondu na podporu špor-
tu schválila finančný príspevok v sume 
1,25 milióna eur určený na moderni-
záciu Angels arény v Košiciach pri viac 
ako 50-percentnom spolufinancovaní 
zo strany mesta Košice ako jej vlastní-
ka. Rekonštrukcia Angels arény  
sa začala koncom februára, ukončená  
by mala byť v závere leta budúceho  
roka.

Palubovka z Angels arény putovala na ZŠ Petzvalova!  
Trénovali na nej košické basketbalové hviezdy, teraz poslúži deťom. 

VÝŠKA PREDPOKLADANÝCH  
INVESTIČNÝCH NÁKLADOV

Projektová dokumentácia: 

83 988€ s DPH

Realizácia: 

2 637 600 € s DPH

Aréna zostane mult
ifunkčná a bude 

slúžiť všetkým špo
rtom aj kultúre!

Interiérové práceVizualizácia úpravy okolia Angels Arény
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 MESTSKÁ PLAVÁREŇ

 KÚPALISKO ČERVENÁ HVIEZDA

PLAVÁREŇ ZMENÍME NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ 
CENTRUM PLAVECKÝCH ŠPORTOV

REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA PREBIEHA!  
BUDE AJ TOBOGÁN!

Získali sme plaváreň do správy, aby 
sme tu mohli vybudovať olympijský 
komplex spĺňajúci kritériá Medziná-
rodnej plaveckej federácie FINA, ako 
zázemie na konanie medzinárodných 
súťaží vo vodnom póle, plávaní  

a synchronizovanom plávaní. Vytvorí-
me zázemie na tréningovú činnosť 
športových klubov a jednotlivcov  
a priestor na rekreačné športovanie 
verejnosti. Z 50-metrového plavecké-
ho bazéna by sa mal stať desaťdrá-

hový olympijský bazén, rekonštrukcie 
sa dočká aj 25-metrový bazén. Stáť by 
to malo 14,5 milióna eur. Obnovíme 
wellness, fitness a vstup na plaváreň 
sa stane bezbariérovým.

Kúpalisko Červená hviezda je  
národnou kultúrnou pamiatkou  
a od 40-tych rokov minulého  
storočia patrilo neodmysliteľne  
k letnému oddychu generácií  
Košičanov. V roku 2015 prebehla jeho 
zásadnejšia rekonštrukcia po období, 
keď bol areál nevyužívaný  

a aktuálne má mesto záujem  
v modernizácii pokračovať aj projek-
tom na prestrešenie vodnopólového 
bazéna, ktorý je súčasťou areálu. 
Prestrešenie bazéna spolu s vybudo-
vaním šatní a zázemia pre trénujúce 
kluby umožní jeho celoročné využíva-
nie, ktoré momentálne nie je možné.  

Zastrešenie sa uvažuje realizovať 
dvojplášťovou nafukovacou halou  
s celkovým rozmerom strán  
48,6 x 28,9 m s hrebeňom prestreše-
nia vo výške 7 metrov. Plavci ju budú 
môcť využívať už túto jeseň.

noc.kosice.sk
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300 TISÍC CIBULIEK KVETOV 
ZAŽIARILO V PLNEJ KRÁSE
Vysadila ich Správa mestskej zelene  
a jej šikovní pracovníci. Prvých poslov 
jari strojovo zasadila do cibuľových 
pásov v trávnikoch už v roku 2020,  
tie teraz kvitnú druhý raz. K 198 000 
kusov cibuľovín pribudlo v minulom 
roku 162 000. Žiarivý dar dostali Košice 
aj od holandskej kráľovskej rodiny, 
ktorá nášmu mestu venovala 4 000 
cibúľ odrody Slovensko. Tie nájdete  
napríklad aj pri soche Maratónca. 
Chceme, aby Košice boli pekné tak  
ako kedysi, keď boli kvetinové záhony 
v centre samozrejmosťou.

 V KOŠICIACH TO ŽIJE!
HLAVNÁ ULICA SPIEVA FONTÁNOU AJ FARBAMI

Hlavná ulica dýcha atmosférou, ktorú 
nám môžu široko-ďaleko závidieť.  
Leví podiel na tom majú kolegovia  
zo Správy mestskej zelene. Urobili  
skutočne fantastickú prácu s vyčis-
tením a skrášľovaním celého centra. 
Spievajúca fontána je po ich  

procedúrach akási krajšia, čistejšia  
a jasnejšie svieti. Aj voda z nej strieka 
omnoho vyššie než predtým. Navyše  
v spolupráci s Nadáciou U.S. Steel Košice 
pripravujeme po takmer 25-tich rokoch 
jej veľkú rekonštrukciu - výmenu svie-
tidiel, čerpadiel i riadiaceho softvéru, 

po ktorej bude táto pýcha Košíc ešte 
majestátnejšia. 
Centrum mesta sa začalo opravovať  
za primátorovania Rudolfa Schustera, 
my v jeho tradícii budeme pokračovať.
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Preto sme koncom októbra minulého 
roka zriadili novú policajnú stanicu 
priamo na Hlavnej, v budove  
Historickej radnice. Nechceli sme,  
aby sa Košičania pozerali na policajtov 
vyvážajúcich sa v služobných autách 
po Hlavnej, ale aby ich videli  
v uliciach pri riešení každodenných 
situácií, ako pochôdzkárov  
i na bicykloch 24 hodín denne.  
Centrum mesta sme tak urobili  
bezpečnejším.

Pripravujeme sa na zmenu systému 
zvozu odpadu z prevádzok v centre  
a neustále ho v spolupráci  

s podnikateľmi vylepšujeme, aby  
ste sa nielen na nedeľnej prechádzke 
cítili príjemne.

ZACHOVÁVAME TRADÍCIU OSLÁV DŇA MESTA

STRÁŽIME BEZPEČNOSŤ V CENTRE

PORIADOK A ČISTOTA NA HLAVNEJ JE PRE NÁS PRIORITOU

ROZŠÍRILI SME PEŠIU ZÓNU  
NA NÁMESTÍ OSLOBODITEĽOV

Začiatkom mája sa konali už po 29-ty krát, po dvoch rokoch konečne bez  
obmedzení a v plnej paráde. Na viac ako 50-tku podujatí sa podľa našich  
odhadov prišlo pozrieť niekoľko tisíc Košičanov a užívali si pohodu, umenie  
i zábavu, ktorú sme im ponúkli. 

 Novú pešiu zónu sme vytvorili na podporu a zrýchlenie MHD s cieľom zvýšiť 
bezpečnosť chodcov a skvalitniť životné prostredie.
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KOŠICE VIDNO, O KOŠICIACH POČUŤ
...povedal mi nedávno známy z Brati-
slavy. Mali ste tu pápeža, Sagana, hrnú 
sa k vám medzinárodné majstrovstvá  
v rôznych športoch, svetové osobnosti, 
hodnotil s trochou závisti. Priznám sa, 
potešilo ma to. Ak to ľudia vidia, robí-
me to dobre. Stretávame sa  

s organizátormi, vytvárame podmien-
ky pre podujatia rôzneho charakteru 
a odmenou je, ak sa o našom meste 
v CNN cez návštevu prvej dámy USA 
dozvedeli na celom svete a ak sa o 
Košiciach bude tento rok opäť hovoriť 
v televízii Eurosport vďaka Saganovi. 

Som hrdý na šikovnosť a pracovitosť, 
vľúdnosť a pohostinnosť nášho mes-
ta a na ľudí, ktorí sa za tým všetkým 
skrývajú. To, že o Košiciach počuť a že 
ich je vidieť, je zásluhou nás, Košiča-
nov. Akí sme my, také je naše mesto. 
Ďakujem vám. Som rád, že tu žijem.

Preteky OKOLO SLOVENSKA sa stali 
jedným z veľkých podujatí, ktoré  
prilákali do nášho mesta svetové mená 
a prestížne médiá. Robíme všetko  
preto, aby sa stali tradíciou. Chceme, 
aby sa naše mesto zviditeľnilo na 
svetovej športovej mape a aby sme 
obľúbené podujatie mohli hostiť  
aj v ďalších rokoch.

OKOLO SLOVENSKA Z KOŠÍC 
VYSIELAL EUROSPORT
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Minulý rok navštívil Košice pápež  
František. Bola to pre mňa nezabudnu-
teľná udalosť. Jeho odvaha a morálny 
kompas sú veľkou inšpiráciou. Dostal 
som možnosť sa mu za všetko poďako-
vať priamo vo Vatikáne. Spolu  
s tisíckami Slovákov som absolvoval 
ďakovnú púť priamo v srdci kresťan-
stva, kde nás Svätý Otec prijal  
na audiencii. Ďalší vzácny a pokorujúci 
zážitok, na ktorý do smrti  
nezabudnem.

Verím, že o Košiciach bude hovoriť ako 
o solidárnom a multinárodnom meste, 
ktoré neváha pomáhať ľuďom v núdzi 
a pristupuje k nim citlivo, s patričným 
pochopením. Prvá dáma USA svojim 
uznaním a vďakou dodala našim 
koordinátorom a dobrovoľníkom silu 
a všetkých nás motivovala do ďalšej 
práce na pomoc ľuďom utekajúcim 
pred útrapami vojny.

To, že pápež Košice navštívil, a že na 
túto návštevu s radosťou spomína, 
podľa mňa nie je náhoda. Naše aktivity 
a rozvoj v ostatných rokoch spôsobili, 
že sa o dianie v Košiciach začína zau-
jímať čoraz viac ľudí. A tým nemyslím 
len turistov, spoznávajúcich  
a obdivujúcich metropolu východu 
v čoraz väčších počtoch. Myslím aj 
popredných predstaviteľov slovenskej 
a zahraničnej politiky, ktorí začína-
jú vidieť, aký potenciál Košice majú. 
Oceňujem, že prezidentka preniesla 
prezidentský úrad na týždeň do Košíc 
a vyskúšala si, aké je to pracovať  
v najkrajšom meste na Slovensku.

ZVLÁDLI SME NÁVŠTEVU PÁPEŽA

PRVÁ DÁMA USA OCENILA PRÁCU MESTA A DOBROVOĽNÍKOV V POMOCI UKRAJINE

POLITICKÉ ŠPIČKY SA STRETÁVAJÚ V KOŠICIACH
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 ZMENILI SME ŠKOLY
NA MODERNÉ STÁNKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Koncom roka 2018 sme pri nástupe  
do funkcií vo vedení mesta zdedili 
okrem iného zanedbané školy,  
mnohé v havarijnom stave. Vymenili 
sme okná, opravovali strechy, moder-
nizovali odborné učebne, telocvične  
či školské jedálne, ktoré výrazne zvýšili 
kvalitu ponúkanej stravy.

V uplynulých troch rokoch sme inves-
tovali do školstva takmer 17 miliónov 
eur, čo je najviac v histórii Košíc. 
V rokoch 2019 - 2021 sme začali  
postupne obnovovať fasády  
materských škôl. Podarilo sa opraviť  
a zrekonštruovať časti fasády  
v MŠ Muškátova, MŠ Lidické námestie, 

MŠ Čordákova, MŠ Hronská, MŠ Trebi-
šovská, MŠ Húskova. Čiastočná obnova 
fasád bola zrealizovaná v celkovej 
čiastke 250 000 eur. 
 
V roku 2022 mesto plánuje pokračovať 
v obnove fasád za finančné prostriedky 
vo výške 300 000 eur.

MATERSKÉ ŠKOLY - OPRAVY A INVESTÍCIE  
DO BUDOV ZA R. 2018-2022

Robíme maximum pre to, aby sme 
vytvorili čo najlepšie podmienky  
na podnetné prostredie a rozvoj 
potenciálu našich detí. Postupne 
prichádzajú výsledky - v hodnotení 
inštitútu INEKO pre rok 2021 sa v prvej 
trojke umiestnili až dve naše školy.  
Na prvom mieste zo všetkých škôl  
na Slovensku sa umiestnila  
ZŠ Staničná a na treťom ZŠ Park
Angelinum.

NAJLEPŠIE ZÁKLADNÉ  
ŠKOLY NA SLOVENSKU  

SÚ V KOŠICIACH
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MŠ Húskova

Najviac opráv v škol
ách sme urobili  

v roku 2021. Korona nám „pomohla
“  

urobiť aj to čo by 
sme inak robili dlhš

ie.
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Som rád, keď počujem z úst rodičov 
chválu na zvýšenú kvalitu stravy  
v školských jedálňach, a vidím to  
aj na svojom synovi.

Prehodnotili sme spôsob  
nákupu surovín, zvýšil sa dôraz  
na čerstvé potraviny a zároveň  
sa centralizáciou ich nakupovania 

ušetrili značné finančné prostriedky - 
od spustenia už milión eur. Deti jedia 
kvalitnejšie a zdravšie, a mesto to  
stojí menej.

Ukončili sme rokmi zaužívané 
nedôstojné štandardy, keď na pleciach 
riaditeľov ležala každodenná údržba  
a servisné opravy školských zariadení. 

V súčasnosti je mesto Košice zriaďo-
vateľom, ktorý pristupuje k správe 
školskej infraštruktúry systematicky,
dôsledne a zodpovedne, aby sa ria-

ditelia mohli plne sústrediť na deti, 
rodičov, zamestnancov, implementáciu 
inovácií a na celkové skvalitňovanie 
výchovy a vzdelávania. 

2018   2 550 037 €

2019   2 922 814 €

2020   3 038 812 €

2021   3 965 561 €

2022   2 934 917 €

ZÁKLADNÉ ŠKOLY -
OPRAVY A INVESTÍCIE DO  
BUDOV ZA R. 2018-2022

Vymenili sme  
gastrozariadenia za viac ako  
1 350 000 € v bezmála  
50 školských kuchyniach

ZMENILI SME SYSTÉM NÁKUPU SUROVÍN DO ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

ROZŠÍRILI SME KAPACITY V MŠ HÚSKOVA 45, MŠ MUŠKÁTOVA 7, EP MŠ GALAKTICKÁ 11 

REKONŠTRUKCIOU NEVYUŽITÝCH PRIESTOROV V EXISTUJÚCICH OBJEKTOCH. 

MŠ Muškátová projekt rekonštrukcie MŠ Oštepová

MŠ HúskovaMŠ Galakticka
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 OPRAVUJEME ŠKOLSKÉ TELOCVIČNE

Telocvičňa pri tejto základnej škole  
v obci Ťahanovce je jedna z tých,  
ktorá bola v havaríjnom stave. 
Samotná škola stojí od roku 1961,  
telocvičňa bola vybudovaná o čosi 
neskôr. 

Mesto telocvičňu zbúralo a v tomto 
roku plánuje začať s výstavbou novej 
modernej telocvične slúžiacej pre  
podmienky športových hier ako florbal, 
basketbal a hádzaná, pričom súčasťou 
novej haly bude i menšia tribúna.

Okrem školskej telesnej výchovy bude 
hala telocvične slúžiť práve na vytvore-
nie zázemia športových klubov v spo-
mínaných odvetviach športu, pre ktoré 
sú kapacity zabezpečenia tréningového 
procesu v meste stále nedostatočné.

BUDUJEME ŠPORTOVÚ HALU PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA

ZŠ Užhorodská
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V rokoch 2019 a 2020 sme investovali 
finančné prostriedky aj do športovej 
infraštruktúry týchto základných škôl:
ZŠ Gemerská, ZŠ Užhorodská, ZŠ Druži-
cova, ZŠ Považská, ZŠ Požiarnická,  
ZŠ Staničná, ZŠ Starozagorská,  
ZŠ Drábova, ZŠ Krosnianska 2 a 4,  
ZŠ Ľ. Fullu, ZŠ Masarykova,  
ZŠ L. Novomeského, ZŠ M. Lechkého.

Postavili sme multifunkčné ihrisko  
na ZŠ Polianska 1
Zrekonštruovali sme multifunkčné 
ihrisko s rozmermi cca 40 x 20 m,  
ktoré bude slúžiť pre žiakov školy  
a v popoludňajších hodinách  
ho sprístupnime pre verejnosť.

Vybudujeme atletický ovál na  
ZŠ Starozagorská 8 
Nový atletický ovál bude slúžiť okrem 
atletickej prípravy aj na podporu  

malého futbalu. V jeho strede totiž 
vyrastie tréningové futbalové ihrisko  
s rozmermi 50 x 30 m, ktoré okrem 
iného poslúži aj ako tréningová  
plocha pre fanúšikov malého futbalu. 

Opravili sme šatne na ZŠ Užhorodská 39 
Zrekonštruované šatne slúžia pre mlá-
dežnícke futbalové kluby využívajúce 
tréningové futbalové ihrisko s umelou 
trávou pri škole, čím budú splnené 
technické a hygienické normy určené 
na prevádzku takýchto priestorov.

Obnovili sme atletický ovál  
na ZŠ Park Angelinum 8
Vybudovali sme pri škole malý  
atletický ovál s dvomi dráhami  
a doskočiskom pre skok do diaľky  
a upravili okolie športoviska  
v areáli školy.

Postavíme nové bežecké dráhy  
s doskočiskom na ZŠ Tomášikova 31 
Vzhľadom k priestorovým možnostiam 
areálu školy vybudujeme atletickú 60 
metrovú štvordráhu s doskočiskom. 
Slúžiť bude výchovno-vzdelávaciemu 
procesu žiakov školy.

Zrevitalizujeme areál Park mládeže 
Mesto v súčinnosti s mestskou časťou 
Košice - Sever na časti školského  
ihriska školy obnoví atletický ovál  
a vybuduje spevnenú plochu  
s mantinelmi pre športové vyžitie 
obyvateľov.

ZŠ Užhorodská ZŠ Starozagorská

ZŠ Park Angelinum

ZŠ Polianska

Opravujeme nielen šp
ortoviská ale aj 

sprchy, šatne a soc
iálne zariadenia 

pre naše deti.
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 STARÁME SA O STARŠÍCH
A NÚDZNYCH

INVESTUJEME DO OBNOVY  
SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Nebojíme sa investícií do zariadení  
pre seniorov, zrekonštruovali sme  
tri zo štyroch zariadení spolu za vyše 
800 000 eur. Obnovou prešli naše  
budovy na Mlynárskej a Laboreckej 
ulici a na Južnej triede, zmodernizovali  
sme Stredisko sociálnej pomoci  
na Garbiarskej. Viac peňazí nám 

umožňuje poskytnúť viac pomoci.  
Od začiatku môjho mandátu zvyšu-
jeme na území mesta opatrovateľskú 
pomoc. Ročne poskytujeme už 175 000 
hodín bezpečnej a profesionálnej  
opatrovateľskej služby. 

Aktívne spolupracujeme s Radou  
seniorov a jeho predsedom Jánom 
Cabanom. Téme kvality života  

seniorov v našom meste sa venujeme 
seriózne, vytvorili sme funkciu splno-
mocnenkyne Mesta Košice  

pre seniorov a vážime si, že ju prijala 
práve Evka Bombová.
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BUDUJEME NOVÉ CENTRUM  
SOCIÁLNEJ POMOCI V KRÁSNEJ

Azda najväčším sústom, do ktorého 
sme sa pustili, je budovanie nového 
sociálneho zariadenia v Krásnej.  
Do nového moderného centra investu-
jeme vyše dva milióny eur a otvoríme 
ho už v tomto roku. 
Centrum komunitných sociálnych 
služieb bude mať kapacitu 46 miest. 
Jeho základný kameň slávnostne po-
klepali predstavitelia vedenia mesta 
spolu so zástupcami zhotoviteľa. 
Výstavba centra za 1,86 milióna eur 
potrvá podľa zmluvy s bratislavskou 
spoločnosťou Sytiq 18 mesiacov, prví 
klienti by jeho služby mohli využiť  
koncom tohto roka. Ďalšie takéto  
centrum sme naplánovali prestavbou 

bývalých jaslí na Gerlachovskej ulici. 
Projekt sa začne realizovať  v roku 
2023.

Pohodlie seniorov sa snažíme zvyšovať 
poskytnutím kvalitných obedov  
v jedálňach blízko ich domovov.  
Zvýšili sme príspevok na jeden obed 
pre seniora a rozšírili okruh dôchodcov 
s nárokom na tento príspevok.  
Kým za Rašiho bol príspevok vo výške 
0,66 eura, od 1. júla 2022 pripravujeme 
jeho zvýšenie na dve eurá. 

PRISPIEVAME NA KVALITNÉ OBEDY

2019 
101 392 €
2020 
104 543 €

2021 
184 642 €
2022 
108 365 €

PRAVIDELNE INVESTUJEME DO 

OPRÁV V MALOMETRÁŽNYCH

BYTOCH PRE SENIOROV NA  

MLYNÁRSKEJ, ŠOLTÉSZOVEJ,  

VOJVODSKEJ, ZBOROVSKEJ  

A NA JUŽNEJ TRIEDE

Staviame ho pre tý
ch  

najzraniteľnejších, k
torí  

potrebujú našu pom
oc
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 ZVÝŠILI SME BEZPEČNOSŤ
V ULICIACH MESTA

O pokojný spánok Košičanov, ale aj  
o poriadok v centre či na sídliskách 
sa stará viac policajtov. Rady  
mestských policajtov sme rozšírili  
za ostatné tri roky o viac ako  
20 %. Celkovo stráži Košice takmer 
320 uniformovaných na deviatich 

staniciach a operačnom stredisku 
Mestskej polície. Zároveň sme zmenili 
systém ich práce, hliadkujú najmä  
v uliciach, stretnúť ich spolu  
so “štátnymi” môžete aj vo vozidlách 
MHD, kde vykonali cez 300 kontrol. 
Zriadili sme stanicu aj v budove  

Historickej radnice na Hlavnej.  
V stálom stanovisku je okrem  
dispečingu umiestnená  
pohotovostná jednotka mestskej  
polície, ktorej členovia operatívne  
a rýchlo zasiahnu tam, kde treba. 

 EEI SME DOSTALI Z MESTA
 POĎME DORIEŠIŤ PARKOVANIE

Kandidoval som s tým, že zbavím  
Košice EEI. Hneď po nástupe sme 
zmluvu s EEI vypovedali. EEI sa  
s mestom začalo súdiť. Okresný súd 
rozhodol v náš prospech, ale EEI sa 
odvolalo a uspelo na Krajskom súde. 

Mesto to postúpilo vyššie a podalo 
podnet na Ústavný súd. Ten rozhodol 
v prospech mesta a potvrdil rozhod-
nutie okresného súdu. Keďže sme 
uspeli na Ústavnom súde, sme na 
dobrej ceste spor s EEI vyhrať úplne  

a kapitolu EEI v Košiciach uzavrieť. 
Potrebujem ešte jedno funkčné  
obdobie, aby som mohol  
pokračovať a celú vec dokončiť.
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BUDUJEME KAMEROVÚ SIEŤ
V meste pribudli nové inteligentné  
kamery po tom, čo naša mestská  
polícia uspela so svojím projektom  
na Ministerstve vnútra. Len z tohto 
projektu pribudlo v meste 9 kamier 
a to na sídlisku Ťahanovce, v Starom 
meste, na Staničnom námestí či mest-
skej časti Západ. Verejné priestory tak 
dnes v Košiciach stráži už 240 kamier, 
od roku 2019 ich spolu pribudlo už 44. 
Zároveň sme obstarali softvér, ktorým 
dokážeme analyzovať dopravu v meste, 
ale aj predchádzať zápcham. A to je 
dôležitým faktorom bezpečnej dopravy.

OBNOVUJEME VEREJNÉ 
OSVETLENIE
Bezpečnosť v meste je aj o verejnom 
osvetlení. V Košiciach je v žalostnom 
stave, viac ako dve tretiny svietidiel  
je po životnosti, väčšina stojanov  
verejného osvetlenia má viac ako  
20 rokov. Spustili sme prvú etapu 
obnovy v rámci projektu SMART City 
Košice už tento rok v hodnote takmer  
1 000 000 eur. Takmer 650 výbojok  
nahradia úsporné LED svietidlá,  
zaplatia nám to eurofondy,  
prispejeme piatimi percentami.  
Na celkovú rekonštrukciu by mesto 
potrebovalo 20 miliónov eur, čo je veľa, 
ale ak si to rozdelíme na etapy,  
v nasledujúcom roku by sa mal proces 
výmeny začať. Poslanci už prvých  

5 miliónov na obnovu verejného 
osvetlenia v celom meste schválili.

POMOHLI SME  
TÚLAVÝM ZVIERATKÁM
Do procesu odchytu zvierat a karantén- 
nej služby sme zaviedli poriadok  
a pravidlá. Odchyt zabezpečuje Mestská 
polícia, ktorá odchytené zvieratá  
umiestni do karanténnej stanice. Tú  
prevádzkuje Únia vzájomnej pomoci ľudí 
a psov s výraznou podporou mesta. 
Kým predchádzajúce vedenie dávalo 
na prevádzku útulku dotáciu vo výške 
5 000 eur, teraz sa finančné príspevky 
pre všetky združenia a organizácie, 
ktoré sa starajú o opustené zvieratá, 
zvýšili na súčasných 70 000 eur ročne.  

ROZBEHLI SME PROJEKT 
INTEGROVANÉHO  
BEZPEČNOSTNÉHO CENTRA
S ministerstvom vnútra pracujeme na 
projekte Integrovaného bezpečnost-
ného centra, ktoré by malo vyrásť na 
Sídlisku KVP na Wuppertálskej ulici. 
Centrum združí všetky pracoviská  
na úrovni kraja, ktoré budú reagovať 
na mimoriadne udalosti a krízové  
situácie. V zariadení sa majú nachádzať 
aj tie pracoviská, ktoré sa podieľajú  
na poskytovaní pomoci obyvateľom  
v tiesni. IBC má zabezpečovať príjem 
komunikácie na čísle tiesňového  
volania 112, a tiež na linkách 150, 155, 
158 a 159. Projekt počíta aj s hasičskou 
stanicou, operačným strediskom  
štátnej polície, ako i s pracoviskom 
Mestskej polície.

POLICAJTI BUDÚ V ULICIACH 
AJ NA SÍDLISKÁCH
A to prostredníctvom nového projektu 
Bezpečné Košice. Testovali sme  
ho ostatné dva roky na Terase  
a pokles kriminality v tejto časti  
mesta nás presvedčil o tom, že  
osobný kontakt policajta s ľuďmi 
prináša výsledky. Na Terase sa vďaka 
tomuto individuálnemu prístupu  
k strážnej a poriadkovej službe  
Mestskej polície znížila celková  
aj uličná kriminalita o viac ako 20%. 

Odchytené zvieratá môže občan nájsť na webovej stránke mesta Košice  
https://www.kosice.sk/clanky/skupina/odchytene-spolocenske-zvierata

V minulom roku príslušníci MsP odchytili 159 psov, pričom z celkového počtu 
odchytených psov bolo 39 psov vrátených majiteľovi a ostatné psy boli  
umiestnené v karanténnej stanici Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske. 
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 MESTSKÉ BYTY
SME DALI KOŠIČANOM

Som rád, že sme poskytli istotu a bez-
pečie viac ako 50 rodinám v hmotnej 
núdzi v bytovom dome na Sládkovičo-
vej ulici. Je to konkrétny výsledok sociál- 
nej politiky mesta Košice. Som hrdý 
na to, že môžeme aj týmto spôsobom 
pomáhať rodinám, ktoré v živote ne-
mali až toľko šťastia. Bytový dom, ktorý 
sme odovzdali do užívania pred tromi 
rokmi, sme kompletne zrekonštruovali. 
Ceny nájmov sú porovnateľné s cena-
mi v bytových domoch, ktoré mesto 
prenajíma na Herlianskej a Golianovej 
ulici. 

Veľmi ma teší, že sa nám podarilo 
obsadiť pozíciu hlavného architekta 
osobnosťou, ktorá má medzinárodné 
skúsenosti s riešením verejného  
priestoru. Verím, že bude prínosom  
pri odvážnych projektoch výstavby  
a formovaní tváre nášho mesta.  
Architektonická súťaž na Nové  
mestské centrum pri Hornáde  
je jednou z našich spoločných  
vízií. 

Je to výsledok systémovej spolupráce 
všetkých organizácií, ktoré v Košiciach 
poskytujú služby a bývanie ľuďom bez 
domova - Nadácie DEDO, ETP Sloven-
sko, Arcidiecéznej charity Košice  
a oddelenia sociálnych vecí Magistrátu 
mesta Košice. Prvých 10 rodín už býva 
v bytoch, ktoré mesto zrekonštruovalo. 
Nerozdávame bývanie kamarátom, ale 
ani zadarmo a ani na dobu neurčitú. 
Noví nájomníci, väčšinou ľudia bez do-
mova musia platiť nájomné, sú pravi-
delne monitorovaní sociálnymi pracov-
níkmi a musia byť dobrými susedmi.

Okrem Sládkovičovej sme v spolupráci 
s BPMK začali aj s opravami 67 voľných 
bytov, ktoré sú v tzv. hybridných  
domoch. Momentálne je zrekonštruo-
vaná viac ako polovica. A práve tieto 
byty sme poskytli ako vklad mesta  
do projektu udržateľného riešenia  
pre rodiny v bytovej núdzi v podobe  
sociálneho nájomného bývania  
s odborným sprevádzaním  
s prístupom Housing first. 

 
NAŠLI SME HLAVNÉHO 

ARCHITEKTA

OPRAVUJEME  
MESTSKÉ BYTY

Prvé byty sme na Sládkovičovej odovzdali v roku 2019

Petr Kropp - hlavný architekt mesta Košice
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 STAVIAME
NÁJOMNÉ BÝVANIE

Chceme sa pripojiť k aktivitám výstav-
by nájomných bytov zo zdrojov ŠFRB 
a iných aktuálnych programov rozvoja 
bývania štátnej bytovej politiky, aj  
v spolupráci s miestnymi podnikateľmi. 
V územnom pláne máme schválené 
lokality pre výstavbu 20 tisíc bytov.  
Týmto sme vytvorili podmienky pre  
investorov. Prvé projekty sú už  
v realizácii - Projekt pri Amfiteátri/tla-
čiarni - LETNÁ CTR, kde bude súčasťou 
aj bytová výstavba. Naši predchodco-
via vychádzali v ústrety developerom 
a vyvolané investície nechávali zväčša 
na mestský rozpočet.  
My zaväzujeme developerov, aby  
sa podieľali na zlepšení dopravnej 
infraštruktúry a verejného priestoru. 
Nebudujú len svoj projekt, ale podieľajú 
sa na rozvoji a skvalitnení dopravy  
v dotknutom území. Pracujeme  
aj na príprave nových lokalít KVP 5  
na Girbeši, na Aničke a na Pavlovej 
hore.
Súčasťou stratégie bytovej výstavby  
je aj rozšírenie existujúcich lokalít,  
napríklad na Zelenej stráni a Panoráme.

Rozvoj nájomného bývania je jednou 
z priorít mesta. Výsledkom je projekt 
výstavby prvého mestského nájomné-

ho domu na Jesenského ulici. V loka-
lite, kde bola v minulosti autodielňa a 
zberný dvor, plánujeme postaviť  

60 bytov. Zámerom mesta je poskytnúť  
v nich dostupné bývanie pre ľudí,  
ktorí splnia stanovené podmienky. 
Môže ísť napríklad o tzv. štartovacie 
bývanie pre mladé rodiny.

V KOŠICIACH SME PRIPRAVENÍ NA VÝSTAVBU AŽ 20 TISÍC NOVÝCH BYTOV!
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 OBNOVUJEME ZELEŇ A IHRISKÁ 
 NA SÍDLISKÁCH

Získali sme 2,4 milióna eur z euro-
fondov na investície do budovania 
zelenej infraštruktúry. Pôjde o bu-
dovanie zelených striech, dážďových 
záhrad, revitalizáciu parkov a obnovu 
vnútroblokov na sídliskách. Košice sa 
vďaka týmto investíciám stanú ešte 

zelenšími v lete budúceho roka.  
Na regeneráciu vnútroblokov  
za 1, 2 milióna eur sa môžu tešiť  
obyvatelia na Sídlisku Ťahanovce, 
KVP a Juhu. Nevyužívaný priestor na 
Čínskej ulici na Sídlisku Ťahanovce  
sa zmení na oddychovú zónu.  

Na Sídlisku KVP je naplánovaná 
regenerácia vnútrobloku Jasuscho-
va - Bauerova. Revitalizáciu čaká aj 
vnútroblokový priestor na Turgenevo-
vej a Lomonosovovej ulici na Juhu.

Mesto sa zapojilo aj do výziev na  
revitalizáciu verejného priestranstva  
v mestských častiach Sídlisko KVP, 
Staré Mesto a Sever. 
Vo vnútrobloku Húskova – Hemerko-
va v MČ Sídlisko KVP sa po schválení 
investície za 960-tisíc eur môžu vybu-
dovať nové a zrevitalizovať pôvodné 
ihriská, pribudnú dážďové záhrady, la-
vičky, koše, detské preliezky, športové 

možnosti a zníži sa hluk i prašnosť. 
Na značne zdevastovanom priestran-
stve na ulici Obrancov mieru v MČ 
Sever sa okrem celkovej revitalizácie 
plánuje za 170-tisíc eur aj výsadba 33 
nových stromov. 
V Starom meste sa za 630-tisíc eur zre-
vitalizuje park medzi ulicami Kuzmá-
nyho, Kpt. Nálepku a Československej 
armády, kde by sa vytvorila oddychová 

zóna pre obyvateľov, nové chodníky 
alebo pitná fontánka. Zároveň by sa 
tam zväčšilo detské ihrisko a venčovis-
ko a pribudlo by petangové ihrisko či 
ďalšie ihriská na minifutbal alebo na 
cvičenie. Podobné investície sú v pláne 
aj v parku medzi ulicami Branisková, 
Tatranská a Československej armády.

Neustále pracujeme  
na zelených projekt

och
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Výraznou zmenou prejde vnútroblo-
kový priestor ulíc Turgenevova  
a Lomonosovova v mestskej časti Juh. 
Pribudnú nové dreviny, trvalkové  

výsadby, dážďové záhony či komunit-
ná záhrada. Na svoje si prídu  
aj najmenší obyvatelia a milovníci 
športu, pre ktorých sa vybudujú  

detské ihriská a športoviská.  
Chýbať nebudú ani nové prístupové 
chodníky, cestičky a mobiliár.

PRACUJEME NA TOM, ABY DO MESTA 
PRIŠLI PENIAZE NA JEHO ROZVOJ

Mesto sa zapojilo do výziev  
na revitalizáciu verejného  
priestranstva a požiadalo  

Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR  
o poskytnutie financií vo výške  

4,2 milióna eur v rámci projektu  
Moderné technológie v meste Košice.

RIEŠIME PREDNOSŤ PRE VOZIDLÁ MHD

ZELENŠIE SÍDLISKÁ VĎAKA EÚ FONDOM

Mesto požiadalo Ministerstvo inves-
tícií, regionálneho rozvoja a informa-
tizácie SR o poskytnutie financií vo 
výške 4,2 milióna eur v rámci projektu 
Moderné technológie v meste Košice. 
V prípade získania finančných zdrojov 
by sa pre cestujúcich v MHD výrazne 
skrátilo čakanie na semaforoch, keďže 
na vybraných križovatkách by sa vďaka 
výmene radiča zaviedla preferencia 
vozidiel MHD. Podľa schválenej výšky 
finančných prostriedkov by zariadenie 
fungovalo zhruba na 10 až 20 križovat-
kách, prioritne v mestskej časti Sever 
na Vodárenskej a Tomášikovej ulici, pri 
OC Mier, na Národnom námestí, ako aj 
pri ďalších dopravne vyťažených ulici-
ach v iných mestských častiach.

Neustále pracujeme  
na zelených projekt

och



Práve ste dočítali noviny o výsledkoch mojej práce 
a práce môjho tímu za uplynulé takmer štyri roky. 
Boli to roky plné výziev, stretnutí a diskusií o rozvoji 
nášho mesta. Som rád, že mnoho projektov sa 
podarilo zrealizovať, viaceré rozbehnúť aj napriek 
nečakanej pandemickej kríze. 

Pri výbere tém som prišiel na to, že tieto noviny 
by mohli mať pokojne viac strán, lebo výpočet 
našich výsledkov je oveľa bohatší. Opravili sme 
cesty a chodníky, modernizujeme školy, budujeme 
športoviská, rekonštruujeme sociálne zariadenia, …, 
robíme maximum pre to, aby sa vám v našom meste 
žilo lepšie. Rozbehli sme veľké projekty, máme vízie 
ako urobiť z Košíc moderné zelené mesto,  
v spolupráci s miestnymi firmami hľadáme riešenia 
na podporu zamestnanosti, nových možností bývania 
aj atraktivity z hľadiska cestovného ruchu. 

Výsledky, ktoré nám nezoberú - 
občasník Jaroslava Polačeka, 
Objednávateľ: Jaroslav Polaček, 
Němcovej 4,  040 01 Košice ·  
Dodávateľ: Rotaprint, s.r.o., 
Barčianska 68, 040 01 Košice · 
Uzávierka: 13. 06. 2022 · 
Zodpovedný redaktor: 
Jaroslav Polaček, kontakt: 
info@jaropolacek.sk · Foto: Miroslav 
Vacula, Šimon Javornický · Príspevky 
prechádzajú redakčnou úpravou 
bez odbornej jazykovej úpravy. 
www.jaropolacek.sk

Je toho oveľa viac. Zvolili ste nás, lebo ste sa už nemohli pozerať na 
rozkrádanie, aroganciu, klamstvo. Sme stále takí, akých ste nás zvolili. 
Jazdíme na rovnakých autách, bývame na rovnakých adresách. 
Nezmenili sme sa. 

Sme tu stále v prvom rade pre vás a pre Košice. 
A pokiaľ si to budete želať, budeme tu aj naďalej.

MILIARDA 
PRE KOŠICE 2022-2026

70 180 650 30 70
mil. eur mil. eur mil. eur mil. eur mil. eur

na výstavbu teplovodu  
a prípojných bodov v Ďurkove 
ako príprava na lacnejšiu teplú 

vodu v Košiciach  
a výstavbu Aquaparku

na dokončenie rekonštrukcie 
električkových tratí na Južnej 
triede, Slaneckej, Moldavskej 

a Alejovej

na dekarbonizačné projekty 
spoločnosti U.S. Steel Košice

na projekty na zníženie emisií 
v rámci iniciatívy MISIE EÚ 
k zlepšovaniu životného 

prostredia

na inštaláciu “superpočítača”, 
čím sa Košice majú možnosť 

stať svetovým lídrom vo vývoji 
moderných technológií  

- tzv. Slovenským Silicon Valley


