Občianske návrhy pre
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
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Podnety z online dotazníka na stránke „Scenarprekosice.sk“
• 750 odoslaných odpovedí
• Približne 50 % žien a 50% mužov
• 34 % Košice I., 23 % Košice II., 8 % Košice III., 16 % Košice IV, 19 % Košice
okolie
• Priemerný vek 33 rokov (online prieskum teda reprezentuje podnety
prevažne mladších obyvateľov)
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Čo vám v meste robí

najväčšiu radosť?
- Atmosféra hlavnej
ulice
- Verejné priestory
- Športovanie
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Čo by ste v meste chceli
zmeniť?
- Cyklocesty
- Elektronické služby
- Služby pre seniorov
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Priority obyvateliek a obyvateľov
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Občianske návrhy Kultúra
cestovný
ruch

budovanie turistickej infraštruktury lanovka na Kojšovskú hoľu s
prepojením na cely okruh a reklama

kultúra- väčšia propagácia zo strany mesta, výstavy na Hlavnejpriláka viac turistov ako galéria a prinesie niečo nové do centra.

atď.Mesto y malo inspirovať v zahraničí a budovať
priestory kde by sa viac stretávali pri aktivitách seniori a deti.

komunity

Na prilakanie turistov, vytvorit aplikaciu/intraktivna hra spoznaj Kosice,
nieco ako maju v Trnave
estetika
mesta

Vytváraním komunitných centier a spoluprácou s aktívnymi občanmi
by mohlo mesto len získať, hlavne čo sa týka ekologických riešení a
osvetou.
komunitné záhradky na všetkých sídliskách
Veľmi chýbajú materské centrá, takže by som zriadila minim. jedno v
každej mestskej časti. Páčila by sa mi aj komunitná práca, komunitné
stretnutia, niečo ako výmenníky, tiež keby boli dostupné na sídliskách,
resp.v každej mestskej časti alebo väčšej obývanej oblasti ako Mier,
Podhradová, Amfiteáter... keďže nspr. Kosice Sever je veľmi veľká.
Možnosť využiť oblasť pri Hornáde na rekreáciu

Profesionálni dizajnéri zapojení do komunikácie mesta

Viac sôch vo verejnom priestore
Do skrášlenia mesta by som zapojila študentov umeleckých odborov,
Zrušiť reklamy na historických budovách
gaming

Viac podpory do gamingu, viac podujatí a kultúrneho vyžitia pre
mladú generáciu Z a Alfa a napĺňanie potrieb mládeže v hernotechnologickom odvetví.

inklúzia

Kultúra - bolo by fajn, keby sa aspoň v jednom kine a divadle aspoň
jeden deň v mesiaci vyhradili premietania a predstavenia pre deti so
zdravotným znevýhodnením.

komunity

manažment Kultúra je OK, jediným nedostatkom je časové rozvrhnutie akcií (buď sa
nedeje nič, alebo sa akcie prekrývajú) - asi by bolo vhodné upraviť VZN
vzťahujúce sa na podporu takýchto aktivít a umožniť väčší časový
rozsah - prípadne viesť spoločný kalendár akcií a usmerňovať
realizátorov k lepšiemu časovému rozloženiu.

pestrosť

Pestrá kultúrna ponuka
Podpora spontánnej kultúry

-

Prístup detí zo soc. Slabších pomerov

podpora malych kulturnych projektov

-

inkluzivita

kvalitnejsie divadelne predstavenia

Zmiešané denné centrá pre mamičky s deťmi a seniorov
v každej mestskej časti
-

dosiahnutelna podpora pre komunity

Kultura aj na sidliskach, dat moznost ludom, ktori maju svoje kapely, ci
len brnkaju na gitare, nech hraju (napr. kazdy tyzden, nielen pocas
leta), premietanie filmov pod holym nebom na sidliskach. Lepsia
komunikacia s uradmi v elektronickej komunikacii a moznost aj
anonymne nahlasovat napr.skupiny ludi, ktori popijaju na detskych
ihriskach, bez obav.
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podpora
tvorby

Priestor pre umeclov na realizáciu záujmov (aby nemuseli
platiť prenájom za sálu)

verejný
priestor

farmářské trhy (ne ty fakeové),
zmena konceptu vianočných trhov

v kultúre možnosť aby aj ochotnícke divadla mali kde nacvičovať
divadelné hry-niektore nemajú kde a je to smutné lebo členovia trpia
zdrav problémami ale aj sikanou,
podpora
tvorby

používať Kulturpark na účely, na aké bol vytvorený (napr. podpora
činnosti umelcov), nie ako kancelársku budovu pre firmy

tip

-

Street food festival

-

Kultúra : Kunsthalle organizovať koncerty od 17.00 do 19.00

hod.
Konečne donútiť majiteľa kasární ba Moyzesovej ulici
vybudovať funkčný priestor pre občanov,napr.,časť venovať na
výstavbu bytov,kľudne by tu mohla byť menšia plaváreň plus relaxačné
centrum pre seniorov,plus kultúrno zábavné centrum pre deti a všetky
generácie atď.
Využiť potenciál opustených a chátrajúcich budov,
veľké
podujatia

-

Kultúra -> podpora kultúrnych podujatí ako AFF, Biela noc

viac priestorov na cvicenie pod stromami resp v tieni so spevnenym
zakladom. V parkoch na trave je to riziko kvoli psickarom a inak
nespevnene plochy skoro neexistuju. Fajn by bolo aj sedenie na
lavickach do U, kde by sa mohli zist ludia a napriklad hrat na hudobne
nastroje, pripadne prednasku, alebo ine. Aktualne vacsina laviciek je
velmi daleko od seba a ak by malo ist o daku komunitnu akciu tak sa
ludia musia presuvat, pripadne sediet zbytocne daleko od seba
zabranil ludom kupit si byt pri miestach ako Kino Usmev a nasledne sa
stazovat na hluk
Strediskové obchodné domy chátrajú, už sú v nich len
handry a nie kultúrne domy
vzdelávanie
Kulturpass – jedno podujatie ročne pre košičanov
publika
zadarmo na meno(neprenosné)
Mesto by mohlo naučiť chodiť ľudí do divadla nejakými zľavami alebo
lístkami za odmenu za nejakú aktivitu.

nejaký priestor pre väčšie kultúrne podujatia, - ako tržnica v BA

snažila sa nájsť cestu ako efektívne priblížiť kultúrne podujatia
širokému okruhu ľudí, aby zaujali aj takých, ktorí by si to z vlastnej
iniciatívy nevyhľadali,

Kultúra - kult. udalostí je tu zatiaľ dosť, no mohol by sa vrátiť
Gurmánfest do Mestského parku - menej piva, viac jedla, nepredražiť
ho.

ZMENILA BY SOM TO, ABY NAOZAJ VŠETCI OBYVATELIA MESTA SA MOHLI
VEDELI A MALI MOŽNOSŤ A HLAVNE POHODLNÝ PRÍSTUP NA KULTÚRNE
ŠPORTOVÉ ČI INÉ PODUJATIA

pre kulturu mi chybaju priestory, preco sa musia konat koncerty v steel
arene? nie je tam prave najvhodnejsie ozvucenie

verejný
priestor

koncerty počas leta na otvorených priestranstvách

-

-

Prepojenie s bežným životom, široké publikum

Verejné priestranstvá
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Občianske návrhy Vzdelávanie
Bezpečnosť

inklúzia

Zelene strechy vsade kde sa da, zvysi to bezpecnost ked ludia budu
mat prehlad co sa deje
V školách učiť častejšie vonku,

-

Venovať sa starostlivosti o dušu

-

Farmy starostlivosti prepojené so školami a sociálnou

-

Inkluzívne kroky voči minoritám

-

Lepšia starostlivosť o žiakov so špeciálnymi potrebami

Väčšinou sú to školy súkromné, bohužiaľ sa štát nestará. Vytvorili ich
mamky s postihnutými deťmi. Prešov ma preplnené kapacity.
Detičky sú na čakačkách a čas na učenie plynie..

brat deti do skolky/skoly v blizkosti bydliska bez potreby presuvat sa
autami,

Školstvo v KE je v katastrofálnom stave, školy si navzájom konkurujú,
zriaďovateľ to ešte podporuje, neprospieva to nikomu, rodičia
vláčia deti z jedného konca mesta na druhý, úplne bezdôvodne,
školy sa rozpadávajú, až na niektoré výnimky, školy na sídliskách sú
väčšinou v hroznom stave, nefunguje tu žiadne alternatívne
zmýšľanie, mesto to vôbec nepodporuje, vo vedení školstva sú
úradníci, ktorí nikdy na školách nepôsobili.

Inkluzivita

Bezbariérové stredne skoly. Rozlišovať mentálne a telesne
postihnutia
Väčšia kontrola šikany na základných školách.Su v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta a mesto vôbec nedbá o to, koľko učiteľov šikanuje
žiakov...

Školstvo - zrušiť boj o miesta v škôlkach a školách, je to nedôstojné a
trápne

V školstve pomoc rodičom pracujúcim na zmeny,

-

sférou

Školské autobusy

enviro

Prístup detí zo soc. Slabších pomerov

nechala by som školám financie získané prenajímaním priestorov +
rovnomerne a spravodlivo rozdeľovala príspevky na nevyhnutné
opravy (z vlastnej skúsenosti viem, že teraz sa tak nedeje),,
Školstvo: v oblasti záujmovej činnosti by bolo vhodné, keby mesto
prispievalo na krúžky, pre bežnú rodinu s viacerými deťmi je
problém vyfinancovať krúžky, ak prvý síce stojí 4 eurá na mesiac, ale
každý ďalší už 11 eur na mesiac...deti majú krúžky rady a je vždy
lepšie, ak sú v CVČ, ako niekde na lavičke s cigaretou a fľaškou...

Dostupnosť

Viac zapájať školy do skrášľovania okolia, vyhlasovať súťaže pre
žiakov na skrášlenie mesta
Ozelenenie budov - nielen zvonku ale aj zvnútra - zelené vegetačné
steny v učebniach a triedach, kanceláriách, čakárňach - všade, kde
sa dá. A dá sa všade.

BEZPEČNOSŤ - zvýšiť hliadku. Pred bývalou ZŠ Exnárová a za ZŠ
Fábryho neustále mladí s alkoholom, ráno je odvaha odniesť dieťa
cez to, čo tam nechajú po sebe, nehovoriach o tom hluku a slovnej
zásobe.
Aby sme do školy nemuseli kupovať veci my rodičia.

Doplácanie

enviro

inovácie

-

Lesné škôlky

-

Montessori základné školy

Lesné škôlky na pozemkoch pri všetkých typoch ZŠ aj stredných škôl,
Školstvo = spolu so zdravotníctvom je aktualne najviac zanedbaná a
dlhodobo nereformovaná oblasť. V budúcej dekáde by sa mal
systém vzdelávania úplne zmeniť a orientovať na TALENT ZRUCNOST - a INOVÁCIU, ukončiť stále pretrvávajúci systém snahy o
zbytočné memorovanie informácií a zaviesť kreativitu do
vzdelávacieho, oceňovať individuálnu kreativitu učiteľov (nie
zväzovať učebne procesy metodikami).

školstvo - väčšia popularizácia vedy a štúdia na košických VŠ
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inovácie

V školstve by som podporoval neformálne vzdelávanie, ako
riaditeľov a riaditeľky by som vymenoval inovatívne osoby, ktoré sa
neboja experimentovať, ktoré nejdú starou cestou tlačenia milión
faktov o Štúrovi a Svätoplukovi napr., podpora neformálnej kultúry,
mladých ľudí podporoval v tvorbe - aj keď by som ich tvorbu
nechápal. Mentálne by som bol v 21 storočí, nie ako teraz ešte v 20.

Takisto by sa v Košiciach mohli zaviesť debatné krúžky, ktoré by už
mohli byť rovno na školách a viac rozvíjať kritické myslenie a
argumentáciu.
Napr.aj "letné školy" pre deti pracujúcich rodičov;

obsah

Školstvo nebazirovat na memorovaní učiť hrou nechať dieťa
argumentovať problém riešiť s deťmi nie ignorovať niečo ako
hejneho Metoda ale tá by sa mohla zaviesť na viac predmetov
podporiť deti v Tom čo sú dobré a nechciet od nich aby boli super
vo všetkom zaviesť prax do učenia a nie len teóriu

Školstvo-stravu-nove zdravšie normy. Školstvo-pridat kritické
myslenie, názor, tematické práce z naštudovanej literatúry a
názoru. Pridať do vyučovania témy ako šikana, zdravá strava,
digitalizácia.
opravy

-

Opraviť školy
Opraviť telocvične
Renovácia škôl (aj exteriéru)

kapacity

-

Navýčiť platy a kvalitu sociálnych pracovníkov

-

komunity

-

Využívanie školských dvorov

-

Manažment

Interaktívnejšie školstvo, zapájanie detí a mladých ľudí do
komunitných aktivít v rámci školskej vyuky

kompletna rekonstrukcia skol, nove studijne osnovy pre ziakov,
zamerane aj na sucasnu "historiu" SR

Viac informacii o skolach, ich moznostiach (nielen tyzden pred
zapisom)
sústrediť sa na kvalitu,

V školách určite vnútorná úprava priestorov, relaxačných zón, hál a
chodieb na zmysluplné trávenie voľných chvíľ, hlavne pre deti
príťažlivé, vzdelávacie priestory, dať financie nielen na údržbu, ale aj
na zútulnenie škôl pre žiakov a učiteľov. Dať možnosť učiteľom
vytvoriť a vyzdobiť priestory pre nich a žiakov podľa svojich
predstáv.

odpolitizovanie škôl - zrušiť nomináciu riaditeľov za
mesto (resp. v prípade SŠ kraj) ale výber komisiou zloženou z
učiteľov/odborníkov.
V školstve vyhlásenie súťaže o školu roka v KE kraji - vyhrali by školy,
kde by sa žiaci najviac zapájali do aktivít, súťaži , olympiád,
dobrovoľníckych činností v meste atď.

priprava
na
povolanie

do školskej výučby by som určite zaradila učenie sa aj o
menšinách, finančnú gramotnosť a prípravu žiakov/študentov na to
čo ich v budúcnosti čaká
Školstvo -> podporovať duálne vzdelávanie, výuku cudzích jazykov

1. naše univerzity nepriťahujú najlepších žiakov, bolo by skvelé, ak by
aspoň jedna mala výrazne vyššie nároky na svojich žiakov

Školstvo - skvalitnenie výučby, obmedzenie “bifľovania” sa na
minimum a podpora rozmýšľania a kreatívnych domácich úloh
ktoré by pomohli porozumeniu. Zlepšenie a rozšírenie výučby
cudzích jazykov (aby boli prístupné aj iné možnosti okrem angličtiny
a teda napríklad ruština, nemčina, gréčtina, francúzština, poľština)
a zameranie sa na ich praktické využitie v živote.

Školy sú ďaleko za úrovňou skôl v zahraničí, či už po vizuálnej stránke
alebo stránke vybavenosti..
menší počet detí v triedach
obsah

-

v oblasti škôl viac digitálnych zručností a tzv. MIL (media and
information literacy)

viac zamerania na IT a moderné odvetvia,
škôlky

-

Viac materských škôl

-

Dostupnosť škôlok

9

škôlky

-

Mapovať podľa demografie potrebu škôlok v lokalitách

Skolky, jasle -je strategicky dolezite, dat vsetkym detom moznost
mat skolku,jasle ani jedneho neopomenut. Ma to velmi vela vyhod,
hlavne pre deti aby sa rozvijali, potom velmi dolezite pre rozvoj zien,
aby mohli,ked budu chciet, ihned zaclenene do pracovneh
pomeru,atd pre svoj rozvoj, a nasledne sa rychlejsie vyrovnaju
nerovnosti medzi muzmi a zenami-financne. Nasledne sa rychlejsim
zapojenim zien do rcovnej cinnosti, alebo inej zarobkovej cinnosti,
vyrazne zvysi vykon miestnej ekonomiky,hospodarstva, aj start upov,
zaclenenim zien do tvorivej , ekonomickej cinnosti. Inkluzia v
skolkach, skolach ZS- treba mat inkuzivne timy na vsetkych skolach,
zapojit zdravotne a socialne handicapovane deti do kolektivu na
skolach

viac štátnych resp. mestských (rozumej zadarmo) materských škôl.
väčšia sieť materských škôl (pravidelné mesačne reporty o tom čo
deti v škôlke robia, čo sa práve učia, jedálniček, fotky atď (vzor Južná
Kórea)- tiež možnosť aplikácie),,
vybavenie

vybavenie škôl na najvyššej možnej úrovni - technické aj športové
možnosti
Elektronizácia školstva vo väčšej miere, upustiť od papierových
potvrdení, zabezpečiť hygienu v školských zariadeniach a nie
spôsobom že rodičia nakupujú toaletný papier a deti vláčia uterák v
taške
Všetko! Školstvo - deti v triedach nemajú mydlo, toaletný papier, ale
poplatky školy vyberať vedia.
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Občianske návrhy Šport
basketbal
cyklochodníky

detské ihriská

Obnova KB Košice
-

Cyklochodniky smer M. Lodina a Alpinka

Šport - bicyklovanie jak v Holandsku :D žiadne lampy v ceste
atď.
V športe namiesto večného populizmu upraviť nábrežia
Hornádu tak, aby sa dali aktívne využívať na šport a to od
tunela po Krásnu.
Šport a kultúra - extrémne mala podpora! Chceme z deti
vychovať domasedov alebo ľudí, ktorí majú blízko ku športu?
Urgentne vybudovať cyklochodníky, zabezpecnit Aničku,
Ťahanovce kvôli sviniam, nech sa tam s deťmi nebojíme ísť
Navrhujem vybudovať turistický chodník a cyklotrasu ponad
jazdecký areál na Popradskej ulici až na Bankov. Veľmi veľa ľudí
využíva túto trasu na prechádzky, dokonca aj s kočiarom, beh,
cyklistiku, ale tento terén je maximálne nevyhovujúci - obrovské
výmole od pneumatík, keď poprší alebo nasneží, je tam strašné
blato, v lete sa to zase zmení na prašný úsek. Myslím, že úprava
tejto trasy by ju viac zatraktívnila a prilákala by ešte väčšie
množstvo Košičanov.

detské ihriská

-

dostupnosť

Priniesť šport na periférie.
K posledným bodom -> zlepšiť sieť rekreačnej MHD, napr. pridať
MHD cez Bašku na Bukovec
excelencia

futbal

Viac športových stredísk alebo detských ihrísk pre deti , hlavne v
mestskej časti grot IV nemáme žiadne detske ihrisko, zvýšiť
mieru bezpečnosti v mestách,

maximum

Zamerať sa na jeden šport a vypeckovať ho na

dostavaný futbalový štadión, kvalitné športoviská pre kultúrne
udalosti aj pre verejnosť, Národné tenisové centrum kde sa
môžu hrať zápasy DAVIS a FED CUP, haly pre ostatné halové
športy - basketbal, hádzaná

Rekonštrukcia detských ihrísk

Na sídliskach vybudovať viac detských ihrísk ale myslieť na
všetky vekové kategórie

Zriaďovať detské ihriská a športoviská aj pre deti so zdravotným
zmevýhodnením. Napríklad: multisenzorické hracie prvky,
zvukové hry, reflexný-vnemový chodník, hniezdo, hojdačka s
popruhmi, hojdačka pre vozičkárov, vyvýšené pieskovisko,
bezbariérová trampolína, inkluzívny kolotoč, tam kde sa dajú
zapožičať napr. autíčka, tak nech sa zakúpia aj také, aby mali
nosnosť vyššiu cca 100kg (myslite aj na to, že deti so zdravotným
znevýhodnením majú iné proporcie, väčšina autistov(napr.)
užíva lieky z ktorých priberajú a preto sú na svoj daný vek vyšší,
širší, no aj oni majú túžbu povoziť sa na autíčku, ktoré by ho ale
unieslo), zakúpiť tiež bicykle - trojkolky pre veľké deti so
zdravotným znevýhodnením (veľa autistov a aspergerov má
problém s rovnováhou - väčšina sa nevie naučiť bicyklovať na 2kolesovom bicykli)...
CVČ po celých košiciach

hokejový
štadión
individualny
šport
nová hala

-

Dostavba KFA, KFA ma mať 4 tribúny

yriešiť problém s hokejovým štadiónom aby spĺňal normy na
majstrovstvá sveta,
-

Väčšia podpora individuálnych športov

Šport a kultúra: postaviť poriadny basketbalový a
tenisový štadión.
- postaviť poriadny basketbalový a tenisový štadión.
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nová hala

V sporte , treba porozmyslat , pri stavbe sportovej
infrastruktury, napr. Hal, uz na zaciatku projektovat stavby tak
aby mohli byt modulovo zvacsovane v buducnosti o 7-10 rokov,
ked bude dopyt verejnosti vacsi , aj na sportove podujatia, aj na
koncerty, myslim na multifunkcnu sportovu halu, ze casom
modulovo by sa mohla zvacsit na velkorysejsie medzinarodne
sportove haly. Aj ony tvoria mesto. Tyka sa to aj tenisovej
haly,atletickeho stadionu, atletickej haly atd, niektore stavia ksk,
treba s nim spolupracovat a prezentovat myslienky, navrhy.

plaváreň

Čo sa týka športu je ho tu naozaj mnoho a za najurgentnejšie
zmeny by mohli byť smerom k výstavbe multifunkčnej plavárni,
keďže momentálna situácia je naozaj smutná (hlavne keď o
jednu plaváreň sa delia školy, kluby, PZ a verejnosť) Hokej by
som posunul na vedľajšiu koľaj, keďže údržba štadióna stojí
najviac a celkovo tento šport je pre veľa obyvateľov finančne
nedostupný.

školské
ihriská

Športová infraštruktúra pri školách s využitím pre
kluby aj pre verejnosť

KE potrebuje arénu kde by mohli byt majstrovstvá no zároveň s
dobrou akustikou na prípadné koncerty akcie
parky

Mestský park má slúžiť obyvateľom mesta a nemá sa o 10 keď si
chcem ísť zabehať zatvárať o plote nehovoriac.

plaváreň

kryté plavárne na sídliskách (stačí aj 25m, ale aby ich bolo viac)

Spristupnit skolske plavarne verejnosti,

Šport v skolach, bezplatne, učebnice bezplatne,

viac sportovisk, resp. inovacia skolskych telocvicni a prepajanie s
lokalnymi sportovcami - na to moze byt appka na prihlasovanie
aj platenie a peniaze by isli skolam,

Občianska vybavenosť -> rozšírovať kúpaliská, vodné plochy
prispôsobovať na kúpanie.
menej obchodov a viac moznosti pre aktivity sportu,
vybudovanie aspon 2 plavarni, vacsie platy pre kucharky a
upratovacky
Postaviť aquapark na okraji mesta s dobrým parkovaním a veľa
zeleňou

plavaren-v zalostnom stave.Uz som pripomienkovala
diskriminaciu zien v zmysle nacitania minut pri vchode do
plavarne,musia vybehnut na poschodie,po prezleceni zbehnut
po schodoch do bazena.A naopak a este k tomu priratat
susenie vlasov.Toto vsetko muzom odpadava a teda maju viac
casu na travenie v bazene.Minuty by sa mali odcitavat az pri
vstupe do bazenu nie do objektu plavarne.

školské kluby

Prestaňte dotovať rôzne súkromné športové kluby,
podporte tie na školách.
Obnoviť sportove krúžky v školách pre deti, pohyb- zdravieprevencia ochorení, investovať viac do profesionálnych
športových klubov tak aby bol sport prístupný pre vsetky detiak budu športovať nebudu sediet na PC - budu zdrave
väčšia podpora ku športu (na základných školách zákaz
vymieňania hodín telesnej výchovy sa slovenčinu/matematiku v
prípade nestíhania s učivom),

verejné
športoviská

Verejné športoviská uzamykateľné na noc,
zrekonštruovaneé
-

Viac športovísk a parkov

-

Viac ihrísk – nemusia byť luxusné
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verejné
športoviská

-

Podpora outdoor ihrísk/workoutov poriadnych

-

Vystavba športovisk

-

Voľne dostupné športoviská – bežecké trasy

zimné športy

Šport -> podpora zimných športov v a pri Košiciach (bežky,
lyžovanie), cyklochodníky všade kde sa len dá
Sport: viacej ladovych ploch v meste

zľavy

šport - ako pracujúci človek kt. platí dane mestu, mať nejake
výhody/ zľavy v tejto oblasti

Šport na každom sídlisku prepojiť zelené plochy,
aby vznikli akési sidliskove parky. ľudia mohli chodiť behať, alebo
cvičiť
lepsia sportova vybavenost (napr. discgolfove ihrisko!)

Šport- multifunkčné ihriská ZADARMO na sídliskách ( ako napr vo
Švédsku kde má každá štvrť ihrisko), k
Šport - skvalitnenie ihrísk a zvýšenie motivácie a záujmu o šport
najmä u detí a mládeže
Parky, športové ihriska kalestenika/skejtparky, ckylotrasy.
Samozrejme bolo by super mať aj niečo iné ako iné mesta
napríklad "kanal" spestrenie pešej zony s mostíkmi

Šport - chodníky, cyklochodníky, outdoorové športoviská pre
DOSPELÝCH - napr. lezecká stena niekde v peknom prostredí, pri
Hornáde napríklad... A ocenila by som viac možností, kde sa dá
v lete KÚPAŤ - viac kúpalísk, veľkých, čistých! Alebo postaviť
ďalšiu plaváreň či už dlho spomínaný akvapark. ten už pomaly
má každý "valal" okrem Košíc - je to veľké mesto, zaslúži si ho?
Dovtedy aspoň čistejší areál Jazera - ideálne so skrinkami na
odkladanie vecí (stráženými), aby si tam človek mohol ísť
zaplávať aj sám.
stavať ihriská s pieskoviskom je fajn pre detičky,ale vrstva
teens(cca 10-17) sú bez akejkoľvek vybavenosti-na piesoček sú
veľkí a na outdoor cvičenie, či seniorské precvičovacie stroje( ako
napr. pri poliklinika sever) sú ešte nezaujímaví-táto časť (tiež
obyvateľov)je úplne nepokrytá-chodia liesť do parku pri stanici
na pavúka-pokiaľ ich nevyhodia rodičia menších detí-orig.
lezecké steny v meste žiadne-absolútne nepokrytá vrstva
teenskošičanov
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Občianske návrhy životné prostredie
zeleň

Zelené, ekologické mesto, s obchvatom ktorý obíde mestskú časť
Jazero a Krásnu. Využitie termálnych prameňov v blízkosti mesta na

Rozvíjať aktivity zvyšujúce motiváciu ľudí starať sa o svoje okolie, o

Aquapark

zeleň, o živočíchy, udržiavať poriadok a stretávať sa - už človek

Radosť mi robia ekologické a klimatické prístupy, napríklad ak sa

susedov si nepozná

nepostaví obrubník okolo stromu a voda odteká ku koreňom a nie

Snáď len opravu detského ihriska mestskou zeleňou.

do kanála *facepalm*,"

Viac sa starať o divo rastúcu zeleň (napríklad lesík pod asanačným

Podporovať zeleň na fasádach a strechách. Používať priepustne

pásmom).

parkoviská. Dažďová voda by sa čo v najväčšej miere mala nechať

Mohla by sa vytvoriť spolupráca s komunitami v medzi blokovom

vsakovať do pôdy. Podporovať biodiverzita v meste. Napríklad z

priestore, kde to funguje a žije. Mesto by mohlo zakúpiť mobiliár,

Račieho potoka a z Pľúvatka by o 10 rokov už dávno mali byť krásne

ako lavičky a koše, ktoré by si občania osadili podľa uváženia a

čisté a chránené prírodné miesta pre oddych Košičanov.

využívania priestoru a dobrovoľne by sa o koše postarali,

Viac zelených striech a menej betónových plôch, aby sa zlepšilo

vyprázdňovali ich. Mali sme tu totiž rok dobrovoľníctva a ľudia v

využitie dažďovej vody, viac zelene na parkoviskách alebo aj viac

niektorých prípadoch sú ochotní spolupracovať. Mesto by tiež

podzemných parkovísk, kde by nad nimi mohla byť zeleň

mohlo investovať do mobiliáru ktorý potrebuje údržbu vo forme

Výplň priestoru medzi električkovými koľajami zeleňou, redukcia

výmeny dosiek rôzneho materiálu podľa potreby a občania si to

väčších asfaltových plôch, viac fontán, lepšia dostupnosť

urobia ako brigádu a mesto ušetrí na mzdách. Takúto spoluprácu

kontajnerov na separovaný odpad a zavedenie košov na

vo forme otvoreného účtu na meste pre potreby občanov a

separovaný odpad na uliciach"

komunít by som prijal.

Tak isto výsadba stromov na veľkých plochách ako napríklad na

Namiesto zaasfaltovaných parkovísk použiť tie dlaždice cez ktoré

Staničnom námestí, kde je zbytočne obrovská asfaltová plocha,

môže rásť tráva a odtekať voda, nechať aj nepokosené plochy,

ktorá by vedela byť doplnená vhodnou vysokou zeleňou,

ideálne aj s nasadenými kvetmi pre včely a motýle, starať sa o

samozrejme najlepšie by bolo urobiť architektonickú súťaž aby

čistotu jazera a vodných plôch, prírodné kúpalisko namiesto

vynaložené peniaze boli efektívne využité. Podobne by mohlo byť

bazénov

možno podmienkou pri výstavbe nových obchodných centier/zón

Šport na každom sídlisku prepojiť zelené plochy, aby vznikli akési

aby sa používali druhy stromov, ktoré keď dorastú, tak dostatočne

sídliskové parky. ľudia mohli chodiť behať, alebo cvičiť.

budú prekrývať plochy parkovacích státi, najlepšie však by bolo aby

Množstvo zelene, menej áut, max. ekologická doprava, v každej

podobné prevádzky mali parkovacie domy, ktoré vedia koncertovať

škole by bola lesná škôlka, založenie mestskej lesnej škôlky na

autá na menšiu plochu.

výsadbu zelene, stromov, kríkov.

Zachovať Borovicový háj! Žiadne výruby stromov!
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voda

odpady

Budovanie dažďových záhrad a zadržiavať vodu v krajine, mestská

odpady

Reprofilizácia stojísk odpadových nádob podľa ich využívania a

zeleň by mohla polievať dažďovou vodou. Magistrát by sa mohol

dostupnosti najmä na sídliskách (zmes, triedený zber) - menej ale

zaviazať byť uhlíkovo neutrálny do roku 2030, podobne ako

objemnejšie zapustené do zeme s inteligentným systémom

prezidentský palác.

vyprázdňovania podľa potreby - smart city

Aničkin park: Cez park by mohol viesť z Hornádu umelý potok s

Kontajnery na triedený odpad by mali byt rozmiestnene

meandrami. Niečo podobné ako v Prahe Říčanský potok.

rovnomernejšie /je blbosť vyhodiť papier jedným smerom 200m od

Zadržiavať vodu v meste, pretože suché obdobia sa budú opakovať

bydliska a potom ísť 400m opačným smerom vyhodiť

častejšie a bude teplejšie.

Tetrapak/podzemné a polopodzemné kontajnery (naozaj nie je

Vytvoriť z vodných plôch (Mlynský náhon, hrádza Hornádu od Aničky

nutne aby plastové nádoby zavadzali a smrdeli vonku

až po Jazero) mestotvorný prvok a miesto pre rekreáciu

Dodať viac odpadkových košov do všetkých ulíc

Využívať rieku Hornád na vodácku školu.

Podporovať bezobalové projekty. Zakázať igelitky.

Zanedbáva sa prečisťovanie odtokových žliabkov vedľa chodníkov,

Podpora kompostovania/zberu bioodpadu v meste,

aby odtekala voda po daždi a netiekla cez chodníky - mnohé

Manažment odpadu- na sídliskách, určiť napr. pre každú bránu

žliabky, čo boli kedysi, akoby zanikli - sú trvalo zanesene hlinou, ani

bytového domu, alebo pre určitý počet domácnosti , jedna

ich nevidno, len si ich pamätáme, že boli

zodpovedná osoba, aj aktivista, a bude nápomocný pri separácii,

Rekonštrukcia vodovodov v zmysle aby sa napr. nepoužívala pitná

znovu používaní veci, pri tvorbe a používaní biokompostu. Môže to

voda na splachovanie, ale vytvoril sa systém čističiek a nového

byt podobne ako pri odpratávaní snehu v zime podobný princíp.

okruhu úžitkovej vody

Výsledok zníženie nákladov, a zvýšenie kvality verejnej služby. Na

Častejšie vynášanie separovaného odpadu, vymyslieť systém

začiatku by zabezpečovali zvýšenie povedomia o používaní

benefitov pre tých, ktorý odpad neprodukujú, triedia, pre tých ktorí

biokompostu, separácii, znovu používaní veci, zadržiavaní vody zo

to majú úplne v paži nechať normálny sadzobník, ostatným dať

striech bytových domov do pôdy v okolí miesta kde bývajú, v

zľavy. Motivuje sa tak čistota, udržateľnosť a nerobí sa to cez

spolupráci s mestom, ci MČ. Výsledkom budú lepšia mikroklíma,

zbytočné sankcionovanie

znížené náklady na odkanalizovane dažďovej vody. Pomocou

Miesto klasických kontajnerov použiť polozapustené kontajnery , kde

retenčných nádrži môžu používať vodu na zavlažovanie krásnych

je miesto

predzáhradok, nemusia ju platiť z vodovodov. Výsledok je opäť

Urobiť nejaké vlastné projekty na recykláciu textilu napr. začať niečo

mnohostranný. Zodpovedne osoby si privyrobia, ušetria sa náklady,

"vyrábať" z odpadu (plasty....)

a zlepší sa mikroklíma, a cele životné prostredie, krásne

Zaviesť samozrejme kompostovanie bioodpadu, to by malo byť od

predzáhradky, komunitný život pestrejší, zlepší sa separácia

roku 2022

odpadov, znovu používanie odpadov, veci a z toho môžu vzniknúť

Zvýšiť povedomie ako a prečo sa starať o svoje okolie, organizovať

množstvo nových nápadov, aj podnikateľských alebo tvorivých

spoločné aktivity obyvateľov

činnosti. Mohol by byt zodpovedný aj za tvorbu a prevádzku
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zelených striech na bytových domoch, tu bude potrebná spolupráca
so štátom, ale opäť efektívne vytvoriť projekty, aj cez súťaže. Treba
skrášliť a ozelenieť množstvo bytových domov, panelákov. Určite
bude potrebná pomoc od štátu, viaczdrojové financovanie, ale aj
efektívne projekty kde sa ušetria náklady.
ovzdušie

Riešiť znečistenie vzduchu cez regulácie nakoľko Košice patria k
najznámejším mestám v SR. Áno poznám appku dnesdycham.sk ale
to nestačí.

iné

Vyhlásiť stav klimatickej núdze, vypracovať a prijať plán adaptácie
na klimatickú krízu, vydať však aj predtým už okamžite nariadenia
pre mesto, firmy a podnikateľov o povinných klíma opatreniach,
ktoré musia dodržiavať.
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Občianske návrhy sociálna oblasť
nájomné
bývanie

vytvoriť - všeličo sa dá dnes zabezpečiť online, len s tým často
nevedia robiť, najmä pre tých čo žijú osamote a nemajú nikoho.

Viac nájomných bytov pre mladé rodiny ako pomoc pri
osamostatnení
Nájomné bývanie (s regulovanými cenami), ktoré nie je určené len

rozvoj
starostlivosti o
pacientov

zdravotníckych pracovníkov.

slovenským platom mohol dovoliť napr. jedlo.

Poznám aktivitu mladých ľudí, ktorí dobrovoľne chodili do

Lacné byty pre ZTP občanov

Geriatrického ústavu na Strojárenskej ulici kde sa rozprávali s

Prístupnejšie bývanie pre mladých manželov

klientmi, ktorí tam boli na liečení a už iba takáto aktivita

Keďže som jednotlivec a stále sa mi nepodarilo nájsť stálu

znamenala pre daných ľudí veľmi veľa, nakoľko sa necítili sami

partnerku mám problém si vybaviť nájomné bývanie / sociálne

keďže pochopiteľne personál nemá čas na dlhšie trávenie času s

bývanie čo mi je ľúto lebo o takéto bývanie mestský byt mám

klientami. Podobné služby by mohlo podporovať aj mesto vo

záujem ale vraj nespĺňam podmienky keďže som slobodným

svojom vlastnom domove, aby sa ľudia ktorí v ňom žijú cítili

jednotlivec -, / neviem či sa s tým dá niečo robiť ..

šťastnejšie a pohodlnejšie, pretože veľa z nich sa môže cítiť

Výstavba pre rodiny v ekonomickej kríze, pripadne pre matky s

odložene, osamelo, čo si myslím, že nie je vôbec v poriadku.

deťmi ktoré sú týrane (lacné kontajnerové domy)
opatrovateľská
služba

prípadne opustené priestory prevádzok bývalých podnikov

dlhodobú opateru /aby nemuseli v tejto situácii sami zisťovať, ako
Obedy (hoc aj platene) s dovozom pre seniorov a ZŤP by mala byt

priblížila dopytu.

samozrejmosť

Kontajnerové nájomné mestečká

Opatrovateľky by mali prejsť nielen

Zdravotné kontroly a vzdelávanie sociálne slabších skupín o

zdravotnými/opatrovateľskými kurzami týkajúcich sa

témach prevencie chorôb na pravidelnej báze

starostlivosti ale aj školeniami o tom, ako zlepšiť ich psychický stav

Možnosť pre pacientov vyjadriť svoje negatívne skúsenosti z

a celkovú pohodu-vedieť im napr. nájsť vhodné aktivity.

poskytnutého ošetrenia niekde, a v prípade, že sa na určitého

Našťastie nemám s tým problém ale vidím osamotených starých

lekára nahromadí počet podnetov, prešetriť jeho metódy a

ľudí - asi by mali byť zmapovaní a sporadicky "skontrolovaní" ...

prístup
Každý nielen dôchodca, ale aj mladý človek, ktorý ostal napr. v

Dostupnejšie služby pre rodiny, ktorých člen sa stane odkázaný na
majú postupovať, kam umiestniť a pod.

Zmenil by som hlavne dostupnosť. Keby sa ponuka čo najviac

rozvoj
starostlivosti o
pacientov

možnej miere v domácich podmienkach - to vyžaduje
vybudovanie akýchsi mobilných jednotiek sociálnych a

pre sociálne slabších a rodiny. Také, aby si inžinier s priemerným

Vybudovať byty aj zo starých hál a budov napr. nevyužívané,

Zabezpečenie starostlivosti o starých a chorých v čo najväčšej

domovy
dôchodcov

Domovy dôchodcov vo forme štvrte so samostatnými domčekmi

bdelej kóme má miesto, kde je možnosť ho umiestniť.

Starí ľudia nemajú kam reálne ísť, chýbajú nám tu dôchodcovské

Možno by bol dobrý nejaký kurz pre seniorov, na ktorom sa naučia

kluby, kde by sa mohli stretávať, naobedovať sa, zahrať si karty, a

pracovať s najnovšími aplikáciami, alebo rovno nejakú pre nich

mali k dispozícii základné zdravotne ošetrenie ale organizovali by
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sa spoločné aktivity - dôchodcovská joga, poprípade spojenie
domovy
dôchodcov

dostupnosť ku
zdravotníctvu

Iné

Možnosť jedální aj pre mamičky na materskej dovolenke, malé

materských škôl s dôchodcovskými klubmi

deti vo všetkých mestských častiach, Zdravá strava od lokálnych

Podrobná a pravidelná kontrola už fungujúcich DSSiek nielen v

pestovateľov a chovateľov pre našich seniorov

rámci prístupu ku ich pacientom

Charita - ľudia by darovali oblečenie, obuv, príp. potreby do

Vytvoriť projekt napr. školy a domovy dôchodcov myslím to tak že

domácnosti - ale NAOZAJ by sa to venovalo rodinám, ktoré napr.

každá škola resp. trieda ako chcete by si zobrala pod patronát

žijú z minimálnej mzdy a nemôžu si dovoliť nič navyše, nie

jeden domov dôchodcov vyrábali by pre nich pozdravy dopisovali

niekomu, kto to ďalej rozpredá napr. do secondhandov al. sa na

so starkými spravili čaj o 5 kde by sa stretli a pripravili si navzájom

tom ešte nejako inak priživí. Aj my sme raz tieto veci kúpili a

program 😉

zaplatili za nich, preto by sme mali aj rozhodnúť, kam/ku komu

Presun domovov dôchodcov z mesta na okraj mesta bližšie k

budú ďalej nasmerované. Kontajnery na recykláciu textilu by mali

prírode a tichu

byť umiestnené a označené zvlášť.

Komunitné záhradky pre domovoch dôchodcov

Pre deti s poruchou autistického spektra s vyškoleným

Portál s lekármi a odborníkmi v meste, kde si pacient vie vybrať

personálom ochotným deti viesť a pomáhať im sa rozvíjať ďalej.

akú ambulanciu navštívi podľa lokality a služieb, Online

Nie len pre 8 ľudí, šanca že sa tam dostaneme je veľmi malá.

objednávanie k lekárom.

Ďalej parkovačky rezervácie pre imobilných...dostavajú ich ľudia,

Rekonštrukcia polikliník a nastavenie ekonomicky udržateľného

ktorí majú ZŤP preukaz, ale nemá postihnutie aby potreboval také

modelu prevádzky

miesto... a ten kto to potrebuje sa k miestu nedostane.

Lepšie parkovanie pri nemocniciach

Individuálne preverovať diagnózu žiadateľa.

Zabezpečiť väčší počet personálu lekárov, sestričky. Oni sú skvelí
robia čo môžu, ale keď na ultrazvuk prsníkov je čakacia doba 3
mesiace, tak je niekde chýba.
Pohotovosť v Železničnej nemocnici
Zrušil by som administratívne poplatky u lekárov
Obnoviť funkčnosť polikliniky, aby sa nemuselo so všetkým utekať
do starej nemocnice
Oprava priestorov Polikliniky Nad jazerom
Iné

Housing first program rozšíriť čo najviac,
Pomoc mesta pre starších odkázaných občanov - darčekové
balíčky nevyhnutných potrieb ako hygienické potreby, ovocie a
podobne..
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Občianske návrhy Ekonomika
pracovné
príležitosti

Dotiahnuť investorov, ktorí vytvoria aj iné pracovne príležitosti ako
na linke vo fabrike alebo v IT sektore, lebo to spôsobuje asymetriu.

platíme z našich peňazí ( aj Európske peniaze sú peniaze nás
všetkých, nespadli z neba)
pracovné
príležitosti

Zapojenie marginalizovaných skupín Košíc do pracovného života a
nezatvárať oči nad touto problematikou, je potrebné tieto skupiny

Platy v IT sektore vplývajú aj na cenu nehnuteľnosti v meste a ak

podchytiť a zapojiť do verejnoprospešných prác za následnú

budeme mať priemysel takto jednostranne zameraný dopadneme

odmenu, taktiež edukovať aspoň základnej slušnosti a váženia si

ako San Francisco.

svojej práce,. Ak by tieto skupiny boli zapojené do týchto prác, aj

Skúsiť sem dotiahnuť filmový priemysel. máme veľmi strategickú

Košice by boli čistejším miestom. Práce na ktoré by boli vhodní sú

pozíciu a zaujímavé miesta

napr. Kosenie, zbieranie odpadkov, odhrabávanie snehu, posyp

Poskytovala viac príležitostí absolventom bez skúseností,

chodníkov, strihanie zelene, zametanie, etc.

podporovala menších podnikateľov so sídlom v KE,

Viac možností pracovať na skrátený úväzok (4-6

obsadzovanie do statnej sféry by som spravila prehľadnejšie a

hodín/deň).Kontrolovať dopady činností firiem na životné

transparentnejšie, spravila by som tu podnikateľský inkubátor kde

prostredie a motivovať ich k zmene. Udržať projekty, ktoré sa

by mohli začínajúci podnikatelia mať prenajaté priestory a nižšie

osvedčili a rozvíjať ich.

nájmy, vytvorila by som viac pracovných príležitosti
Vytvoriť viac pracovných príležitostí pre mladých ľudí napríklad už
počas štúdia pretože nemajú kde nazbierať prax

Zamerať sa na agroturistiku
podpora
podnikania

Podpora Košíc pre Freelancerov, Košice sú momentálne na 241
mieste v zozname, pekne miesto https://nomadlist.com/kosice Ale

Vytvárať nové pracovne príležitosti (Poslanec Sekáč prišiel s

čo keby sme predbehli Bratislavu?

návrhom Adoptuj si zeleň na ulici - dohoda o vykonávaní prace pre

Podpora podnikania (napr. prenájom priestorov); pracovné

študentov, dôchodcov, nezamestnaných na 5 hod týždenne)

príležitosti pre matky po RD.

Príležitosti pre napr. opatrovateľky, možno nejaké centra, kde by

Opäť digitalizácia - jedna parádna prehľadná stránka s ponukami

našli využitie. Inak povedané práca na dve hodiny denne, na

prace v KE a okolí, s možnosťou reklamy a inzercie na stránke...

striedanie.

Podpora odborov s vyššou pridanou hodnotou, lepšie zapojenie

Pomohol by nový priemyselný park blízko pri Košiciach (Valaliky?

univerzít do praxe a využitie ich kreatívneho a vedeckého

Čaňa?), dnes nie sú čipy- tak prečo ich nevyrábať, alebo vodíkové

potenciálu

technológie- Košická univerzita, chceme geotermálnu energiu pre

Rozvoj sociálneho podnikania, pracovné príležitosti na čiastočný

Košice- s tým určite súvisia nejaké výrobné procesy. Tým som chcela

úväzok pre matky na materskej

povedať aj to aby sme podporovali len také inovácie, ktoré

Podpora startupov, dôraz na digitalizáciu a transformáciu

potrebujeme, nie tak ako sa teraz podporujú inovácie- vyvíjajú

"hutníckeho mesta" na IT hub

čokoľvek, výsledky žiadne iba si reportujú výkony a to všetko
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podpora
podnikania

inovácie

Podpora zelených projektov, zapojenie podnikateľských subjektov

krytá celoročná tržnica, kde by bol priestor aj na moderny

do diania v meste - benefity pri participácii na Dni mesta alebo

streetfood, zaujímavú gastronómiu.

športu.

Prijala by som tu väčšie farmaceutické spoločnosti s dobrým

Podpora remeselníkov

uplatnením.

Podpora cez mestskú kartu Košice turizmus a gastro a iné služby a

Zvýšenie transparentnosti v prijímacom konaní do práce, postupné

zľavy v Košiciach a košickom kraji.

zavádzanie inovácii do mestského riadenia

Pomôcť s propagáciou lokálnych značiek a podnikateľov.

Vytvorenie Mestského podniku pre slabšie soc. vrstvy kde by mohli

Viac rekvalifikačných možnosti a vzdelávacích programov pre

byt zamestnaní, podpora nových Košických začínajúcich firiem -

dospelých

startupov,

Podporovať lokálnych výrobcov a poskytovateľov služieb.

Investície do univerzít a výskumu- moderný kampus na svetovej

Podporiť a manažovať systém dobrovoľníctva na mestskej úrovni,

úrovni. Zároveň by obidve veľké košické univerzity mali užšie

dobre organizovane projekty v tejto oblasti prinášajú aj inde vo

spolupracovať s firmami ktoré v regióne sú či chcú prísť a

svete veľmi dobre výsledky ak sú vykonávane motivačne -

prispôsobiť tomu učebný plán

refundačným spôsobom (cestovne, nutrične náhrady a iné)

Podpora ekobiznisu

Vybudovanie centier pre zvýšenie kvalifikácie a rekvalifikáciu ľudí -

Web pre lepší prehľad o dostupných pracovných pozíciách

osloviť školy, univerzity, aby pripravili ľudí do praxe a podnecovať

Dostupné co-workers centrum.

firmy, aby spolupracovali so školami - aj učiť učiteľov :-)

Podpora vodíkového výskumu, MC Krásna je vhodný adept na

Viac grantov na rozbeh podnikania a zaujímavé nápady,

vybudovanie laboratórií, centra výskumu, objektov výroby a

mentoring

testovania prototypov, podpora aj ďalších technologických firiem

Samospráva by mala aktívne poskytovať brigády/prax v rôznych

Silicon Valley, podpora rozvoja leteckého priemyslu a

oblastiach aj pre študentov, aby sa zoznámili s prostredím a

implementácii vodíkového výskumu do priemyslu.

zároveň poskytli zaujímavú spätnú odozvu, ktorá nebude zaťažená

Umiestňovať väčších investorov na sídliská, aby sídliská neboli len

rokmi skúseností existujúcich zamestnancov.

nocľahárne, ale mestské časti s plnohodnotnou vybavenosťou a

Vytvorenie startup labov, podpora začínajúcich podnikateľov.

pracovnými príležitosťami. Potom nebude ani toľko dopravných

Menej byrokracie /elektronické služby by mali fungovať bez
čakania/

inovácie

zápch na cestách. Zas - príklad Viedeň
iné

Dať prednosť v zamestnaní občanom SK ako cudzincom

Pokračovanie v podpore IT sektoru, zapojenie mládeže,

Viac možností pre študentov, brigády a pod. Potrebná je

popularizácia hackathonov a pod.

propagácia, aby sa o tom študenti aj dozvedeli. Vymýšľať nové

Spolupráca s TUKE/UPJS

projekty

Pritiahnuť do mesta zaujímavé IT firmy, podporovať dobre nápady

Vyhliadková veža s občerstvením

podnikania v modernej gastronómii, napr. veľmi v meste chyba

Revitalizovať priestor bývalej Magnezitky - je to tam strašné
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iné

Možnosť ľahšieho odkúpenia či prenájmu pozemku od mesta, kde
človek môže mať svoj stánok alebo dielňu či firmičku. Tým by sa aj
odľahčilo mesto od starostlivosti o pozemky a miesta, ktoré stoja
nevyužité.
Dostavba kompletného diaľničného obchvatu, čo pritiahne
investorov a zvýši zamestnanosť.
Väčšia rôznorodosť prac. príležitostí - nie len technici, robotníci a
IT-čkári sú ľudia, ale viac príležitostí v sfére humanitnej - napr. tu
chýbajú pobočky redakcií časopisov, knižných vydavateľstiev,
príležitostí, kde by sa dalo pracovať napr. s módou, výtvarným
umením, v literárnej oblasti... Väčšia flexibilita v rámci
firiem/inštitúcií, možnosť výberu úväzku a prispôsobenie pracovnej
doby potrebám zamestnanca, nie zamestnávateľa (máme 21.
storočie - práca 8 - 16 a sledovanie dochádzky je už fakt prežitok).
Podpora malých/drobných podnikateľov, aby sa vedeli uživiť možno nejaké poradenské centrum, na kt. by sa vedeli obrátiť (nie
živnostenský úrad), keby potrebovali pomoc s administratívou,
účtovníctvom atď...
Možno z pozície mesta vytvárať nejaké sezónne prac. pozície -> ako
sa snažia v zime odpratávať chodníky, tak napr. v lete ísť
výraznejšie do turizmu, agroturistika v okolí miest, ...
Častejšie organizovať trhy prace s prezentáciou firiem
Aplikácia mesta, mestských častí - pravidelné informovanie o
činnosti, upozorneniach
Propagovať v rámci mesta TOP 10 každý mesiac cez sociálne siete.
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