


 Košice (Slovak pronunciation: , Ukrainian:, 
German: Kaschau, Hungarian: Kassa) is a city in 
eastern Slovakia. It is situated on the river 
Hornád at the eastern reaches of the Slovak 
Ore Mountains, near the border with Hungary. 
With a population of approximately 240,000, 
Košice is the second largest city in Slovakia 
after the capital Bratislava.

 Being the economic and cultural center of 
eastern Slovakia, Košice is the seat of the 
Košice Region and Košice Self-governing Region, 
the Slovak Constitutional Court, three 
universities, various dioceses, and many 
museums, galleries, and theaters. Košice is an 
important industrial center of Slovakia. The U.S. 
Steel Košice steel mill is the biggest employer 
in the region. The town has good railway 
connections and an international airport.

 The city has a well preserved historical 
center, which is the largest among Slovak 
towns. There are many heritage protected 
buildings in Gothic, Renaissance, Baroque, and 
Secession styles with Slovakia's largest 
church - St. Elisabeth Cathedral. The long main 
street, rimmed with aristocratic palaces, 
Catholic churches, and townsfolk's houses, is a 
thriving pedestrian zone with many boutiques, 
cafés, and restaurants. The city is well known 
as the first settlement in Europe to be granted 
its own coat-of-arms.

 In 2013, it will hold the European Capital of 
Culture title together with Marseille, France.[3]



HISTORIA
Košice sú centrom celého východného Slovenska 
a sídlom Košického kraja a regionálnej 
samosprávy – Košického samosprávneho kraja. Sú 
významným centrom politického, hospodárskeho, 
kultúrneho a cirkevného života, sídlom Košickej 
gréckokatolíckej eparchie, Košickej 
rímskokatolíckej arcidiecézy a sídlom 
metropolitu, Ústavného súdu SR a sú významným 
univerzitným centrom (sídlo troch univerzít a 
jednej vysokej školy, ako aj fakúlt a 
detašovaných pracovísk iných slovenských 
vysokých škôl).
Mesto je strediskom významných kultúrnych 
inštitúcií s celoslovenskou a regionálnou 
pôsobnosťou, medzi ktoré patria Štátne divadlo 
Košice, Štátna filharmónia Košice, Slovenské 
technické múzeum, Východoslovenské múzeum, 
Východoslovenská galéria a Štátna vedecká 
knižnica v Košiciach. Sú označované za kultúrne 
centrum rómskej menšiny na Slovensku. 
Najväčšiu menšinu na území mesta tvorí 
maďarská menšina s podielom 3,78 % (podľa 
sčítania obyvateľstva v roku 2001).



Jadro mesta pretína šošovkovito roztiahnuté námestie – Hlavná ulica
s dĺžkou 1200 metrov. Jej stredom pretekal Čermeľský potok. 
Novodobá imitácia potoka bola v severnom a južnom úseku ulice
inštalovaná v roku 1996. Potok vytváral v strede ulice ostrov, kde
boli sústredené najdôležitejšie stavby mesta. Dóm svätej Alžbety je
najväčšou gotickou katedrálou a zároveň najväčším kostolom na 
Slovensku. Bol budovaný od konca 14. storočia do roku 1508. Po jeho
južnej strane stojí gotická Kaplnka svätého Michala, pôvodne
slúžiaca ako pohrebný kostol pre okolitý cintorín na mieste dnešného
parčíku. Dóm má aj samostatnú zvonicu, ktorou je dodnes funkčná
Urbanova veža. V severnej časti ostrova sa nachádzala mestská
radnica, od 18. storočia ju však nahradila klasicistická reduta s 
divadlom. Dnešná monumentálna eklektická budova Štátneho divadla
bola postavená v roku 1899. Ulica je po celej svojej dĺžke lemovaná
meštianskymi domami a šľachtickými palácmi Dežőfiovcov, Čákiovcov, 
Andrášiovcov, Barkóciovcov, Meškovcov a Forgáčovcov. Z kostolných
objektov tu okrem Dómu stojí aj ranobarokový Premonštrátny 
kostol (taktiež Jezuitský alebo Univerzitný kostol) a pôvodne gotický, 
neskôr barokovo upravovaný Františkánsky kostol. Rozsiahle
parcely zaberajú cirkevné stavby arcibiskupského paláca a 
farského úradu, uršulínskeho, františkánskeho a jezuitského
kláštora, konviktu a kňažského seminára. Početne sú zastúpené na 
Hlavnej ulici i administratívne budovy Paláca Spišskej komory, starého
a nového Župného domu, mestskej radnice a Paláca Hornouhorského 
hlavného kapitanátu. Najkrajšou barokovou pamiatkou v meste je
Trojičný stĺp so súsoším svätej Trojice – Immaculata. Na severe Hlavná 
ulica ústi do Námestia Maratónu mieru. V jeho strede je Pamätník
maratónu mieru. Na námestí stoja reprezentatívne budovy
Východoslovenského múzea a Úradu Košického samosprávneho kraja
V dolnej časti Hlavnej ulice boli odhalené pozostatky Dolnej brány
mestského opevnenia. Od roku 1998 je tu otvorené Archeologické 
múzeum.



Some of the museums and galleries 
based in the city include the East 
Slovak Museum (Vychodoslovenské
múzeum), originally established in 1872 
under the name of the Upper 
Hungarian Museum. The Slovak 
Technical Museum (Slovenské
technické múzeum) with planetarium, 
established in 1947, is the only museum 
in the technical category in Slovakia 
that specializes in the history and 
traditions of science and technology. 
The East Slovak Gallery 
(Východoslovenská galéria) was 
established in 1951 as the first 
regional gallery with the aim to 
document artistic life in present day 
eastern Slovakia.



Tektonickej stavbe okolia Košíc dominuje 
hornádsky zlom, kolmo obmedzujúci 
gemerikum, veporikum a vnútrokarpatský
paleogén od Východopanónskej panvy. 
Pozdĺž zlomu došlo v miocéne k silnej 
sopečnej aktivite v Slanských vrchoch. 
Južná a juhovýchodná časť mesta stojí na 
vápnitých íloch kochanovského súvrstvia 
sarmatského veku (miocén) a mladších 
riečnych pieskoch, štrkoch a hlinách 
kvartéru. Západná a severná časť mesta 
leží na starších horninách veporika a 
gemerika. V oblasti Ťahanoviec to sú 
granodiority až tonality komplexu 
Bujanovej a nadložné premenené 
pieskovce a zlepence a tiež mezozoické 
vápence patriace k veporiku. V západnej 
časti dominujú premenené horniny 
gemerika, hlavne fylity črmeľskej skupiny, 
zlepence a brekcie krompašskej skupiny a 
amfibolity a metabazity rakoveckej skupiny 
Z nerastného bohatstva sú v 
severozápadnej časti mesta v masíve 
Bankov významnejšie ložiská magnezitu, 
ktoré sa do roku 1997 ťažili a spracovávali 
v košickej magnezitke. V oblasti Jahodnej 
sa nachádzajú i dosiaľ neťažené bilančné 
zásoby uránovej rudy s významnou 
prímesou molybdénu .
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Košice lies at an altitude of 206 
metres (676 ft) above sea level and 
covers an area of 242.77 square 
kilometres (93.7 sq mi). It is located in 
eastern Slovakia, about 20 kilometres
(12 mi) from the Hungarian, 80 
kilometres (50 mi) from the Ukrainian, 
and 90 kilometres (56 mi) from the 
Polish borders. It is about 400 
kilometres (249 mi) east of Slovakia's 
capital Bratislava and a chain of 
villages connects it to Prešov which is 
about 36 kilometres (22 mi) to the 
north.

Košice is situated on the Hornád River 
in the Košice Basin, at the easternmost 
reaches of the Slovak Ore Mountains. 
More precisely it is a subdivision of the 
Čierna hora mountains in the 
northwest and Volovské vrchy 
mountains in the southwest. The basin 
is met on the east by the Slanské
vrchy mountains.
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