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Program kandidáta na starostu 
mestskej časti Košice – Sever 

 Pavla Mutafova PhDr.

Vážení občania –Severania
rád by som Vám v krátkosti predstavil svoj volebný program, 

vízie a predstavy ako zveľadiť toto pokojné miesto - čím Sever, 
ako časť mesta Košice určite je. Postavenie mestskej časti Sever za 
čias našich rodičov i za našej mladosti bolo trocha iné. Čas neza-
stavíme. V minulosti sa tu uskutočnili viaceré stavebné činnosti 
- výstavba bytov aj infraštruktúra bývania. Z hľadiska urbaniz-
mu je Sever miesto, kde sa prelínajú blokové zástavby a pomerne 
rozsiahla výstavba rodinných domov s areálom botanickej záhra-
dy, miestom posledného odpočinku cintorínom Rozália, ako aj 
skvostná architektúra.

 Sever má aj rozsiahle priestory na využitie voľnočasových 
chvíľ Košičanov. Problém je v tom, že od čias našich rodičov sa 
tieto areály využívali, ale nezveľaďovali. Stav pôvodnej Aničky, 
kde sa chodilo na nedeľňajšie tancovačky a posedenie, je bo-
hužiaľ minulosťou. Električková trať na Aničku je v zabudnutí. 
Areál Baránka sa trocha udržiava, ale zmizla električková trasa, 
ktorá prepojovala stred Košíc s Baránkom. Stav Alpinky, napriek 
snahe prevádzkovateľov, nie je ideálny. Chvála patrí nadšencom, 
ktorí udržujú Detskú železničku v chode. Oblasť Bankova na-
priek istým zmenám potrebuje investície hlavne v hornej časti 

tejto oblasti. Oblasť Jahodnej sa v posledných rokoch zlepšuje, 
ale k dokonalosti má ďaleko. Vymenované miesta začali budovať 
nadšenci koncom 19. st. a dostavali začiatkom 20. st.. Je potrebné 
sa zaangažovať, aby sa postupne z rozpočtu mesta Košice inves-
tovalo aj do týchto oblastí.

Nezabúdajme , že zo strany mesta je možné takýmto pod-
nikateľom pomôcť daňovými prázdninami. Chce to len vôľu.

Pre nás, vážení Košičania, je to veľká výzva. Začnime v ma-
lých krokoch zveľaďovať a uchovávať to, čo nám odovzdali 
predchádzajúce generácie.

Žijeme v dobe, keď veľa mladých, ambicióznych ľudí má silno 
znejúce vyhlásenia, na základe ktorých by menili svet. Mnohým 
však chýbajú životné skúsenosti, znalosti, ale i pokora, ktorú člo-
vek potrebuje, aby vedel riešiť veci obce a ľudí tam žijúcich. Po-
čas uplynulých štyroch rokov som bol členom finančnej komisie 
a bol sklamaný úrovňou rokovania.

Je verejným tajomstvom, že som v predchádzajúcom období 
býval v inej časti mesta, kde som vykonával funkciu starostu MČ 
počas 4 funkčných období od r. 1994 do r. 2010. Zároveň som 
v rokoch 1990 - 2010 bol poslancom mesta Košice a v rokoch 
2001 -2013 poslancom KSK. Tieto životné skúsenosti si Vám do-
voľujem ponúknuť prostredníctvom programu, ktorý Vám pred-
kladám.

Transparentný úrad

Úrad MČ musí byť otvorený pre občanov a slúžiť im pri vy-
bavovaní a riešení ich záležitostí. Musí zverejňovať finančné toky, 
predostierať námety, vízie rozvoja MČ a naslúchať potrebám ľudí.

Postavenie zamestnancov – zamestnancov chápem ako 
výkonný aparát, ktorý realizuje uznesenia zastupiteľstva, ako 
aj požiadavky, ktoré prichádzajú od občanov, vykonáva úlohy 
a zadania od starostu. Úplnou samozrejmosťou je distingvované 
správanie sa ku každému občanovi, ktorý príde na úrad, vyža-
dovanie odborného a zákonného posudzovania veci. Na druhej 
strane je potrebné vytvoriť im dôstojné pracovné podmienky 
a vytvoriť pokojnú a tvorivú pracovnú atmosféru. Je potrebné 
povedať, že stav kancelárií, v ktorých pracujú zamestnanci úradu 
MČ, je nedôstojný.

Preto ako prvé dáme vybudovať rampu pre vozičkárov, aby 
mohli prísť na úrad vybavovať svoje záležitosti, upraviť nedôs-
tojné vchodové dvere tak, aby neboli prekážkou pre invalidov 
ani občanov. Ako je možné, že 30 rokov po revolúcii tam rampa 
nie je? Pre mňa je to nevysvetliteľné - a pritom je to zákonná 
podmienka. Prebudujeme vstupnú prijímaciu halu na skutočný 
Front Office.

Kancelária starostu sa presťahuje na prvé poschodie, aby sa 
tam mohli dostať aj starí občania. Ako je možné mať kanceláriu 
na štvrtom poschodí v budove, kde nie je výťah? Považujem to za 
neúctu k občanovi.

SEVER DÔSTOJNÉ MIESTO
  Životopis

  Pavol Mutafov, PhDr.
Nar. 29. 10. 1954 v Košiciach
Ženatý, dve deti, manželka učiteľka

Pred rokom 1989 som nebol členom žiadnej strany. Po roku 1989 som sa zapojil do spoločenského diania a bol som 
zakladajúci člen SDSS v Košiciach spolu s MUDr. L. Dárvašom. Neskôr som v SDSS zastával i funkcie. Väčšina mo-
jich aktivít bola sústredená v Košiciach. Začiatkom 90. rokov som organizoval návštevy viacerých politikov v Košiciach  
- V. Komárka, M. Zemana, A. Dubčeka.

V roku 1992 A. Dubček vstúpil do SDSS a na zjazde v roku 1992 sa stal jej predsedom. V tom čase som bol členom predsedníctva 
SDSS. V roku 1992 som mal som tú česť robiť pre A. Dubčeka organizátora volebnej kampane na východnom Slovensku. Takto som 
mal možnosť spoznať ho aj osobne. Bol to mimoriadne skromný a vzácny človek.

V januári 1990 sme spolu s R. Bauerom boli kooptovaní do mestského zastupiteľstva v Košiciach. Funkciu poslanca  
v mestskom zastupiteľstve som zastával od r. 1990 do r. 2010, vykonával som aj funkciu starostu MČ Košice – Západ od r. 1994 do 
r. 2010 a poslanca KSK v rokoch 2001 až 2013. Počas tohto obdobia som bol väčšinou v školskej komisii či už meste, alebo na KSK.

Zastávam sociálno-demokratickú víziu spoločenského rozvoja a preto je logické, že som členom strany Smer SD od r. 2005, kedy 
došlo k zlúčeniu strán naľavo od stredu.

Od roku 2010 do r. 2013 som zastával funkciu asistenta primátora mesta Košice.
Od roku 2013 zastávam funkciu riaditeľa ÚPSVaR v Košiciach.

Základnú školu som navštevoval v rokoch 1961 – 1970 v Košiciach na Tomášikovej ulici, neskôr ZŠ Odborársku.
Maturoval som na SPŠS v Košiciach v roku 1974.
V rokoch 1974 – 1979 som študoval na FF UPJŠ v Prešove filozofiu a históriu.
Od r. 1979 do r. 1994 som pracoval ako stredoškolský učiteľ.
Vzhľadom na potrebu postarať sa o chorého manželkinho otca, ležiaceho pacienta, sme sa pred niekoľkými rokmi definitívne 

presťahovali do rodičovského domu.

V decembri v r. 1994 som začal vykonávať funkciu starostu MČ Košice – Západ, predtým som bol poslancom miestneho zastupi-
teľstva. Takto začala moja kariéra komunálneho politika.

Venujem sa aj športovej činnosti. Som predsedom vzpieračského klubu v Košiciach /MKV a SŠ/. Spolu s kolegami z oddielu sme 
v roku 2012 usporiadali v Košiciach MSJ do 17 rokov, ako aj odborné vzdelávacie semináre pre EWF a IWF, semináre o dopingu  
v športe a iné vzdelávacie podujatia.

V rokoch 2009 – 2017 som bol predsedom SZV. V súčasnosti som členom Nadácie SOV. 

Za svoju prácu v samospráve som bol ocenený: 
- v roku 1998 Cenou primátora mesta Košice, 
- v roku 2014 Cenou mesta Košice a Cenou predsedu KSK.

Neváhajte ma kontaktovať, rád odpoviem na Vaše otázky. E-mail: pmutafov7@gmail.com.

MSJ juniorov vo vzpieraní do 17 rokov v Košiciach
Zadávateľ: Pavol Mutafovov PhDr., Tolstého 7 Košice

Volebná kampaň r. 1992

Vykonávateľ: 



Prebudujeme súčasnú zasadačku a hlavne toalety, aby sme 
boli na úrovni 21. storočia. 

Prebudujeme prednú nefunkčnú halu na prvom poschodí na 
zasadaciu miestnosť, kde by boli stretnutia občanov, zasadnutia 
zastupiteľstva, malé javiskové formy, kultúrne podujatia a iné 
spoločenské podujatia.

Podpora voľnočasových podujatí detí a mládeže 

Chceme rekonštruovať detské ihriská, ale uvažujeme aj nad 
vybudovaním väčšieho detského centra – podobného, ako je 
v MČ Juh dopravné ihrisko, ktoré by bolo oplotené proti zne-
čisteniu a vandalizmu, kde by sa mohli deti venovať dopravnej 
výchove a iným činnostiam a bolo by zabezpečené službou.

Podporíme budovanie športovísk pre mládež vo vnútroblo-
kových priestoroch.

Spolupráca so školami

Túto oblasť považujem za zvlášť dôležitú, pretože v integrácii 
školy, úradu Severu a MMK odboru školstva vidím veľký priestor 
na širokospektrálnu spoluprácu a podporu, ako sú súťaže v pred-
nese poézie, prózy, hudobných prezentácií, Poznaj svoje mesto, 
spolupráca pri environmentálnych projektoch, ochrana život-
ného prostredia ,rozvíjanie vzťahu staršej generácie a mladých 
ľudí a iné aktivity vedúce k výchove mladých ľudí k občianstvu 
a spolupatričnosti k svojmu mestu.

Oblasť dopravy

Budeme sa angažovať pri riešení nasledujúcich dopravných 
uzlov, ktoré sužujú život občanov.

Urýchlime rokmi avizované riešenie križovatky Kostolian-
skej cesty, Národnej triedy a cesty vedúcej na časť Podhradovej. 
Tento dopravný uzol je dlhodobo traumatizujúcim dopravným 
problémom, ktorý v kontexte s činnosťou kameňolomu už nemá 
odklad.

Záujmom je rozšírenie cesty Kostolianska o jeden jazdný 
pruh tak , aby mohla byť vybudovaná pešia zóna pri domoch na 
Kostolianskej ceste až po križovatku odbočky na Ťahanovce. Je 
nemysliteľné, aby pri dnešnom stave dopravy obyvatelia domov 
pozdĺž cesty nemali chodník!

Rozšírime Kavečiansku cestu /I. etapa/ od strelnice na Pod-
hradovej po parkovisko pri rozhľadni a Košickom hrade. Množ-
stvo návštevníkov smerujúcich do ZOO, obyvateľov Kavečan, 
ako aj návštevníkov idúcich na rozhľadňu a Košický hrad vytvára 
z tejto vozovky výrazne frekventovanú a nebezpečnú cestu. Dru-

hou etapou by bolo rozšírenie cesty až do Kavečan a ZOO.
Veľmi frekventovaným a zároveň nebezpečným dopravným 

uzlom je križovatka Watsonova a Stará spišská cesta, ktorú je 
potrebné dôkladne prepracovať, najmä rýchlosť áut, ktoré nereš-
pektujú predpísanú rýchlosť 40 km/h a chodcov na prechodoch. 
Predpokladáme, že v súvislosti so zámermi investora prebudovať 
areál dnešnej tlačiarne sa bude dôkladne riešiť aj táto problémo-
vá situácia.

Z dopravného hľadiska je potrebné riešiť aj rozmiestnenie 
kontajnerov na odpad, ktoré sú v mnohých prípadoch umiest-
nené na komunikácii, čím zaberajú priestory na parkovanie.

Vnútroblokové parkovanie

Veľmi dôležitou, ale aj potrebnou vecou, ktorú je potreb-
né riešiť, je vnútroblokové parkovanie. Nejde tu len o samotné 
parkovanie áut, tam žijúcich ľudí, parkovanie dopravných - slu-
žobných áut v priestoroch bydliska, ale aj o nutnosť existujúcej 
priechodnosti pre prípadné autá hasičského zboru a záchrannej 
služby. Toto všetko chceme riešiť aj v kontexte s výsadbou ná-
hradnej zelene. Takýmto vážnym problémom je Poliklinika Se-
ver, ktorá nemá prakticky vybudované parkovanie pre pacientov 
a ani zamestnancov, pričom frekvencia dopravy je vysoká a tým 
dochádza ku každodenným sporom.

Verejný poriadok, čistota, bezpečnosť občanov, 
environmentálne aktivity

Oblasť verejného poriadku a verejnej čistoty patrí medzi zák-
ladné premisy kultúrnej spoločnosti a ja osobne sa budem prin-
cipiálne stavať za udržanie verejnej čistoty. Je potrebné si nahlas 
povedať, že by to malo byť lepšie. Závisí to predovšetkým od nás 
ľudí, ako pristupujeme v každodennom živote k riešeniu tohto 
problému.

Ak chceme čistotu verejných priestorov udržať, musíme riešiť 
sústredenie kontajnerov do väčších skupín a vytvárať uzamyka-
teľné kontajneroviská.

Druhou výhodou sústreďovania kontajnerov do uzamyka-
teľných kontajnerovísk je uvoľnenie parkovacích miest. V súčas-
nosti je veľa miest, kde sú kontajnery na komunikácii, na ktorej 
by byť nemali.

Treťou úlohou sústreďovania sa na uzamykateľné kontajnery 
je triedený zber a znižovanie množstva objemu odpadu v kontaj-
neroch, znižovanie možnosti vypadávania a rozfúkania odpadu 
po uliciach. Separácia najmä plastových výrobkov je významný 
počin a znamená i vedenie mládeže a detí k zodpovednosti k prí-
rode a k životu.

Ďalšia aktivita, ktorá vedie k ochrane prírody je podpora ne-
predávania igelitových tašiek v obchodoch.

Budovanie venčovísk je dobrým spôsobom na udržanie kul-
túry držby a chovu psov v blokovej zástavbe. Je zároveň ochra-
nou detí proti infekciám.

Seniorské hnutie

Je ľudskou prirodzenosťou, že človek má obdobia mladosti, 
zrelosti i staroby. Žijeme v Európe, ktorá má svoje etické normy 
a pravidlá. Zrelosť alebo staroba sú našou súčasťou a každá kul-
túrna spoločnosť venuje primeraný čas a priestor pre ľudí, ktorí 
pre spoločnosť už svoje urobili. 

Vytvoríme podmienky pre našich seniorov, aby boli súčasťou 
nášho života tak, ako sa patrí. Pri klube dôchodcov vybudujeme 
petangové ihrisko, zdvíhacie zariadenie pre imobilných, inter-
netový kútik, objednáme noviny do klubu. Budeme podporovať 

športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity seniorov. Od roku 2009 
sme spolu s pani Bubenkovou začali organizovať celomestské 
oslavy úcty k starším.

Zariadenie opatrovateľskej služby

Budem maximálne podporovať starostlivosť súvisiacu s roz-
vozom stravy, ako aj starostlivosť o chorých spoluobčanov. Je to 
etický imperatív. 

Bezpečnosť občanov

Každodenná pochôdzková činnosť členov MP je samozrej-
mosťou. K zlepšeniu boja proti vandalizmu a nekultúrnosti 
pomôže kamerový systém, preto budem v maximálnej miere 
v spolupráci s mestom Košice podporovať rozvoj kamerového 
systému.

Využívanie voľnočasových aktivít občanov, 
výletné miesta

Ak si prečítame staršie publikácie o Košiciach, zistíme, že 
naši rodičia a ich rodičia mali viaceré lokality vhodné na kva-
litný nedeľný oddych, stretávanie sa s priateľmi a tancovačkami. 
Anička, Baránok, Alpinka, Dolný Bankov tým boli známe. Tento 
duch starých Košíc sa vytratil, čo však neznamená, že všetko za-
niklo. Partia dobrých ľudí obnovuje Detskú železnicu a patrí im 
pocta a uznanie.

Budem maximálne podporovať obnovu týchto lokalít, pre-
tože sú našou súčasťou a vytvárajú tú stratenú esenciu stretáva-
nia sa ľudí a rodín. Preto aj oceňujem skupinu ľudí za iniciatívu 
Stretneme sa na dvore.

Budem podporovať podnikateľské aktivity vo voľnočasových 
lokalitách, ktoré vedú k aktívnemu využívaniu voľného času ob-
čanov a upevňovaniu rodinného života.

Súčasťou voľnočasových aktivít človeka v dnešnej dobe je aj 
rozvoj cyklistiky. Preto budem podporovať budovanie cyklistic-
kých trás, ale i propagáciu tolerancie medzi cyklistami a pešími 
účastníkmi, turistami.

Košický hrad

Odkrytie hradieb Košického hradu nám dáva nielen obraz 
o minulosti a spoznanie vlastnej identity, ale aj možnosť vybudo-
vať miesto oddychu a vychádzok rodín s deťmi. Budem podpo-
rovať túto iniciatívu a hľadať zdroje na zveľadenie.

Trhoviská
Každé mesto sa stáva dobrým mestom, ak má mestskú trž-

nicu, kde ľudia nakupujú, ale zároveň sa stretávajú, prehodia pár 
slov a decentne sa spýtajú, ako sa ten druhý má... Mesto Košice 
nemá vybudovanú mestskú tržnicu, čo považujem za škodu. Na 
jednotlivých sídliskách sú rôzne trhoviská, alebo sa tak tvária. 
Na Severe sú dve lokality. Pri OC Merkúr a pri Bille na Námestí 
Mathého na Mieri. Ani jedna lokalita nespĺňa kritériá tržnice, 
kde by sa mali predávať produkty potravinárskej povahy, nie 
iné. Potom to nevyzerá ako tržnica, ale ako blšák. Stánky pri 
OC Merkúr sú skôr hanbou, na Mieri je neestetická železná opa-
cha, ktorá tam nepatrí. 

Preto sa budem snažiť prebudovať obe trhové miesta, dať 
im inú funkčnosť, ako aj estetickú stránku hodnú 21. storočia. 
Budem sa snažiť pretvoriť i Námestie Mathého.

Voda

Každé mesto, cez ktoré tečie rieka, má iné čaro. Ako deti sme 
sa kúpali v náhone rieky Hornád. Dnes to pomalý odtok vody 
nedovoľuje, alebo sa to neodporúča... Budem sa angažovať za 
sfunkčnenie toku, ako aj možnosti vytvorenia zóny oddychu 
pozdĺž náhonu Hornádu súbežne so Študentskou ulicou. 

Zároveň budem podporovať oblasť okolo zariadenia Ryba 
spolu s kúpaliskom, ktoré vytvárajú malý svet vody a oddychu.

Investície, podpora podnikateľského prostredia

Každé mesto musí podporovať inováciu. Za posledné roky 
toho bolo na Severe pomenej. Väčšinou to smerovalo k zahusťo-
vaniu výstavby alebo k nadstavbám.

Budem podporovať investičný rozvoj mestskej časti Sever 
v súlade s územným plánom, ale s citlivosťou voči partnerom 
a susedom a v neposlednom rade zohľadním vhodnosť z hľadiska 
dopravy. Preto budem pozorne sledovať i postupy stavebného 
úradu, pretože niektoré stavby a zámery, ktoré sa objavujú, by 
som ja osobne nepovolil.

Projekt bytového a spoločenského centra na mieste súčasnej 
tlačiarne má znaky korektnej investičnej akcie, ktorá môže na-
štartovať rozvoj tejto časti mesta.

Pracovníci úradu, ako i ja sám sa budeme angažovať, aby 
sme prostredníctvom fondových výziev získali finančné pro-
striedky na rozvoj mestskej časti Košice - Sever.

Ďakujem Vám, že ste si prečítali môj program. Verím, že si 
nájdete to svoje. 

Kandidatúru Pavla Mutafova podporujú: strana Smer SD 
a Slovenská národná strana.


