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Projekt / Stavba:  

Rekonštrukcia prevádzkovej budovy Žst. Košice 
 

Investor / Objednávateľ: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
 

Investičné náklady: 
~897,0 mil. Sk 
 

Pozícia spoločnosti: 

Spracovateľ  štúdie 
 
Stupeň spracovania projektovej dokumentácie: 

územno-technická štúdia 
 

Manažér projektu:  
reming@reming.sk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Charakteristika: 
 
Cieľom riešenia architektonickej štúdie rekonštrukcie administratívnej budovy v žst. Košice 

bolo stanoviť nový architektonický, stavebno – technický a funkčno – prevádzkový koncept 

administratívnej budovy ako dominantného prvku celého areálu stanice i ako súčasti výrazu 

celej lokality v nadväznosti na komplexnú rekonštrukciu železničnej stanice.  

 

Predmetom štúdie bolo ďalej stanoviť rozsah rekonštrukcie stavby a určiť z toho 

vyplývajúce investičné náklady realizácie I. etapy rekonštrukcie osobnej stanice. 

 

Súčasťou I. etapy sú tri samostatné časti pripravovanej stavby: 

 

A – Rekonštrukcia administratívnej budovy - Štúdia navrhuje štyri varianty možného 

riešenia, z ktorých každá určitým spôsobom spĺňa požiadavky na dispozičnú a typologickú 

variabilnosť vnútorného priestoru a poskytuje primeraný užívateľský komfort štandardný už 

aj v slovenských podmienkach. 

 

B – Rekonštrukcia 2. a 3. nástupišťa - Výstavba ostrovného nástupišťa č. 4, 

rekonštrukcia ostrovného nástupišťa č. 3, predĺženie nástupišťa č. 1a a rekonštrukcia 

barčianskeho zhlavia s vyvolanou výstavbou nového premostenia Palackého ul. Obnoví sa 

vodovod a kanalizácia pre fontánky na pitnú vodu. Navrhovaná je rekonštrukcia 

informačného systému. V rámci rekonštrukcie nástupíšť sa vybudujú nové prístrešky z 

oceľovej konštrukcie, ktoré z hľadiska architektonického a konštrukčného riešenia budú 

dopĺňať celkový charakter rekonštruovanej žst. Košice. 
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C – Rekonštrukcia fasády prijímacej budovy - Existujúca prijímacia budova bola 

vybudovaná v rokoch 1968~1973 zo stavebných konštrukcií – s veľmi nízkymi 

tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktorých dôsledkom je vysoká energetická náročnosť.  

V procese súčasného znižovania energetickej náročnosti budov sa zlepšia vlastnosti 

stavebných konštrukcií zatepľovaním a inými vhodnými úpravami. Rozsah a kvalita 

vykonaných úprav priaznivo ovplyvní energetickú náročnosť budovy. 

Z toho dôvodu je navrhnuté v rámci rekonštrukcie prijímacej budovy realizovať zateplenie 

fasády a strechy, čím sa dosiahne požadovaná tepelnoizolačná kvalita stavebných 

konštrukcií a dôjde k výraznému poklesu spotreby energie. 


