
Po úspešnej premiére 
prvého ročníka projektu 

„KE! - Mestské zásahy Košice 2011“,  
by sme radi oslovili verejnosť 
s novou výzvou pod názvom:

Tento rok zahŕňame 
do projektu okrem Košíc 
aj mesto Prešov, pričom samo-
statnú časť projektu bude tvoriť 
skupina zásahov riešiaca celý 
priestor medzi týmito krajskými 
mestami.

Celý projekt vzbudil 
mimoriadny mediálny ohlas.

Vaše nápady, 
Vaše mesto.
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V oboch mestách, prípadne v samotnom medzimestí, sa stále nájdu zanedbané priestory a veríme, že prídete  
s rôznorodými, niekedy až „uletenými“ nápadmi, ako dané priestory využiť v prospech ich obyvateľov.

Treba mať na pamäti, že jednoduchšie a finančne nenáročné návrhy majú väčšiu šancu zaujať kompetent-
né orgány, resp. potenciálneho investora a dožiť sa tak svojej realizácie.

Ako samostatná časť bude (formou workshopu) riešený urbanistický vývoj priestoru medzi Košicami  
a Prešovom v dlhodobom výhľade. Pôjde o prvé návrhy funkčného prepojenia blízkych metropol a snahu  
o formovanie povedomia o tomto významnom a vitálnom území Slovenska.

Výstupom vašich projektov bude publikácia a výstava spojená s vernisážou v Košiciach a následne aj  
v Prešove.

Nad celým projektom medziMESTSKÝCH ZÁSAHOV prebral záštitu primátor mesta Košice  
MUDr. Richard Raši a primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari.

Finálny deadline
odovzdania vašich projektov/návrhov/nápadov 
je 15. október 2012. 

Na prihlasovacom formulári pracujeme. 
Na kontaktovanie a zaslanie projektov môžete 
využiť možnosť „Napísať správu“ na našom 
facebook profile Zasahy | Interventions.

Pripomeňme si ako dopadol minulý ročník:

Poslali ste nám viac ako 60 návrhov 
ako zmeniť mesto Košice.

Všetky návrhy sa stali súčasťou publikácie Mestské zásahy Košice, ktorá 
bola distribuovaná po celom Slovensku.

V novembri 2011 sa konala v priestoroch Tabačky Kulturfabrik veľká 
vernisáž výstavy.

V januári 2012 boli vybrané návrhy vystavené v exteriéry mesta Košice na 
citylightoch.

V máji 2012 bola výstava reinštalovaná v Bratislave v priestoroch 
Primaciálneho paláca.

Všetky projekty boli zverejnené na internete na webe uzemneplany.sk, 
na ktorom bolo spustené verejné hlasovanie za najlepší projekt.

3 najlepšie návrhy sme odporučili mestu na realizáciu.

Ďalších 6 projektov sme sa pokúsili cez rôzne grantové schémy 
prefinancovať a zrealizovať – zatiaľ stale čakáme.

Mesto Košice sa zaviazalo vybrané návrhy zrealizovať na vlastné 
náklady – ide o projekt revitalizácie Mlynského náhona, zazelenanie 
električkových tratí.

Projekt lezeckej steny Pod mostom získal podporu EHMK 2013.

Celý projekt vzbudil mimoriadny mediálny ohlas.


