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Ako sme
naše sídlisko
posunuli
vpred?

Odpočet práce: 
Predvolebné 
vyhlásenia vs. 
realita po roku?

Ako hodnotia 
našu prácu  
ľudia zo sídliska?

1. rok

posúvame

Opravili sme 5000+ m2 ciest  /  Vysadili sme 150+ nových stromov  /  Zmodernizovali sme  
ihriská za 100.000+ eur  /  Zorganizovali sme 50+ podujatí  /  Osadili sme 50+ ks nového  

mobiliáru (lavičky + koše)  /  Získali sme do rozpočtu 200.000+ eur z externých zdrojov 
  /  100+ citácií v rôznych médiách  /  +950 užívateľov mobilnej aplikácie
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Ostaňme 
v kontakte 

Spoločný
plán

Svoje číslo zverejňujem už roky. Na email odpisujem  
denne. Na Facebooku som aktívny. Dvere ku starostovi  
máte otvorené. Napíšte mi alebo zavolajte. Spôsob nechám 
na Vás. Dohodneme si osobné stretnutie. Veľ mi rád príjmem 
možnosť porozprávať Vám o tom, čo sa nám podarilo a  
na čom momentálne pracujeme. Vypočujem si Vaše  
sťažnosti a postrehy.

Každý človek sa môže podieľať 
na zlepšení života na sídlisku. 
Nápadom, či drobnou pomocou, 
každá snaha sa ráta. O rozvoji a 
budúcnosti sídliska sme sa preto  
pravidelne rozhodli rozprávať  
s jeho najdôležitejšou časťou 
Vami  - obyvateľmi.

Telefón
0948 780 224 (sekretariát úradu)

E-mail
ladislav.lorinc@gmail.com

Facebook
www.facebook.com/lorincladislav 

Instagram 
www.instagram.com/ladislav_lorinc 

Web
www.ladislavlorinc.sk 

Profesíjny životopis 
www.linkedin.com/in/ladislavlorinc 

Objednávateľ: Mgr. Ladislav Lörinc, Bauerova 2, 040 23 Košice
Dodávateľ: LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava



Najviac som
investoval
do ľudí  

Áno, je to tak. Najviac som investoval do ľ udského a sociál-
neho kapitálu. Každý dobrý líder vie, že najlepšia investí-
cia je predsa do svojich vlastných ľ udí. Investovali sme 
dovnútra, teda do miestneho úradu i navonok do komunity. 
Sú to predsa ľ udia, čo tvoria našu mestskú časť.

Miestny úrad
Miestny úrad sme na začiatku 
museli postaviť na nohy, aby sme 
vedeli zabezpečiť riadny chod 
sídliska. Odborní zamestnanci 
boli psychicky zdeptaní a chýba-
la akákoľ vek chuť riešiť veci, či 
aktívny, tvorivý prístup. Začali sme 
mínus 1,5 roka. Dnes je to našťastie 
minulosťou. Nehovorím, že je to 
momentálne úplne dokonalé, ale 
snažíme sa s našimi zamestnanca-
mi aktívne spolupracovať. Pris-
tupujeme k nim ako k partnerom, 
diskutujeme s nimi, zlepšujeme im 
pracovné podmienky a spoločne 
vylaď ujeme systém práce. Úrad 
funguje.

Komunita
Komunita na našom sídlisku 
má obrovský potenciál. Zatiaľ 
využívaný pod naše limity, ale 
zlepšuje sa to. Cítim podporu ľ udí, 
vidím aktívnych občanov, ktorí 
majú záujem pomôcť sídlisku. 
Viem, že viacerých občanov trápi 
v akom priestore žijú, ako vyzerá 
ich okolie a sú ochotní priložiť 
ruku k dielu. Len tak, nezištne. A v 
tom vidím náš najväčší potenciál. 
Ako správny líder ho preto chcem 
rozvíjať a spoločne s Vami posúvať 
naše sídlisko vpred. 

Chcem teda aj týmto 
spôsobom vyjadriť 
moju hlbokú a  
nekonečnú úctu:
• môjmu najužšiemu teamu - 
vybral som si dobre a nemenil 
by som Vás nikdy. Robíte zo mňa 
lepšieho manažéra a človeka. Som 
Vám vďačný za to, že to spoločne 
ťaháme.

• všetkým pracovníkom miestne-
ho úradu a poslancom - som hrdý 
na to, čo sme za rok dokázali. Bez 
Vášho odhodlania a práce by to 
nebolo možné. Je to naša skupinová 
práca, nielen moja. Viem to. Máte 
moju vďaku, že ste podržali sídlis-
ko i mňa.

• všetkým aktívnym občanom 
sídliska, ktorí nás svojou angažo-
vanosťou posúvate každým dňom 
dopredu. Sám starosta neurobí nič, 
ste to vy, my a celá komunita, ktorí 
z tohto sídliska budujeme krajšie 
miesto pre život. A zatiaľ to robíme 
dobre. Čakajú nás minimálne 
ďalšie 3 roky a roboty je dosť. 
Poď me spolu ďalej.

Všetko z toho, čo si prečítate v tých-
to novinách bolo výsledkom skupi-
novej práce, ktorú sme pod mojím 
vedením urobili za posledný rok. 
Dňa 10.11.2018 ste nám vo voľ bách 
prejavili svoju dôveru a dali šancu 
realizovať náš plán. Ako starosta 
som získal takmer 3.500 hlasov, čo 
bolo viac ako všetci protikandidáti 
dokopy. Vašu podporu si nesmierne 
vážim a každým jedným dňom som 
sa snažil robiť pre toto sídlisko tak, 
aby som Vám Vašu dôveru oplatil 
svojou poctivou prácou. Po roku sa 
patrí urobiť jej odpočet.

Byť starostom sídliska, kde som 
sa narodil a prežil celý svoj život 
je pre mňa nesmierna česť. Funk-
cia ma prekvapivo učí pokory a 
trpezlivosti. Nie všetko ide podľa 
mojich predstáv, problémov je 

mnoho a ako starosta nikdy nevy-
hoviem všetkým a ihneď. Viem a 
snažím sa to zvládať a prijať. Tak to 
v živote jednoducho chodí, ani Rím 
nepostavili za jeden deň. 

Tieto noviny sú krátkym sumárom 
toho, čo sme spoločne dokázali 
za jeden rok. Nie ja, my. Keď sa 
pozriem späť, cítim sa mierne 
vyčerpaný. Nebudem klamať, je to 
náročné. Najmä psychicky, všetky 
tie požiadavky, rôzne ľ udské po-
vahy, znechutenie, zloba a negativ-
izmus s ktorým sa denne stretávam. 
Pri srdci ma ale hreje pocit, že sa 
za ten rok naozaj nemáme za čo 
hanbiť. Odviedli sme kus dobrej a 
poctivej roboty. Výsledky a skutky 
hovoria jasnou rečou. Naše sídlisko 
reálne každým dňom posúvame 
vpred.

Jana Karaffová  
(knihovníčka)
Pána starostu poznám od malička. 
Bol jedným z mojich najlepších 
detských čitateľov. Veľ mi si všímam 
jeho názory a postoje. Má nápady, je 
plný entuziazmu, vie čo chce a darí 
sa mu to dosiahnuť.  Mňa osobne 
teší jeho vzťah ku knihám a knižni-
ci, pretože účasťou na podujatiach 
inšpiruje mladých a vyjadruje 
svoju úctu k tým skôr narodeným. 
Teším sa z jeho mladosti a chuti do 
práce. Vážim si ho. Nech sa mu darí 
aj naďalej.

Ľubica Čekanová  
(mamička) 
Pána starostu a činnosť miestneho 
úradu pod jeho vedením hodnotím 
maximálne pozitívne. Je to človek s 
chrbtovou kosťou, ochotný počúvať, 
pomôcť a hlavne konať. Spolupra-
covali sme spolu na realizácii hier 
malieb pre deti. Oceňujem hlavne 
to, že sám priložil ruku k dielu. 
Prajem mu veľa síl a odhodlania 
v jeho ďalšom pôsobení. Všetkým 
ľ uďom nevyhovie ale nech naďalej 
koná podľa najlepšieho vedomia a 
svedomia, pre ľ udí a pre sídlisko. 
Ďakujeme.

Adriana Bariová  
(riaditeľka Spojenej 
školy sv. Košických 
mučeníkov)
Našu spoluprácu po roku činnosti 
nového vedenia MČ KVP hodnotím 
veľ mi pozitívne. Cením si ochotu 
pána starostu hľadať prieniky a 
riešenia spoločných problémov. Je 
otvorený spolupráci. Sympatické 
bolo, že nás, školy, oslovil s prosbou 
o pomoc pri hlasovaní za detské 
ihrisko Žihadielko :) Spolupraco-
vali sme sa aj na údržbe trávnatých 
plôch okolo našej školy. Som ne-
smierne vďačná za opravu ciest 
na sídlisku, konkrétne verejného 
parkoviska na Čordákovej. Verím, 
že v ďalšom období spolu rozlúsk-
neme aj ten tvrdý oriešok ranného 
dopravného chaosu pred našou šk-
olou a bezpečnosť detí prichádza-
júcich do školy.

Vlado Urban  
((umelecký vedúci 
Domu ľudového tanca) 
Nástup  nového starostu  priniesol 
pre Dom ľ udového tanca, v ktorom 
sídli  naša umelecká škola  radikál-
nu zmenu. Starosta prejavil záujem 
riešiť naše problémy. Komunikova-
li sme o našich problémoch aj s 
účasťou niektorých poslancov. 
Konkrétne, mestská časť prispela 
k riešeniu opravy strechy a súvi-
siacich technických problémov. 
V štádiu riešenia je aj vjazd do-
pravných prostriedkov do nášho 
areálu. 

Zdenka Košová 
(kultúrny mediátor 
Výmenníka  
Wuppertálska) 
Prácu pána starostu hodnotím 
doposiaľ veľ mi pozitívne nie len ja 
ale aj komunita ľ udí, ktorí pôsobia 
a fungujú v našom Výmenníku. 
Spolupráca je na veľ mi dobrej 
úrovni či už jeho záujem, účasť, 
ochota, angažovanosť. Sme radi, že 
má snahu doniesť na naše síd-
lisko niečo netradičné a hlavne 
osožné pre obyvateľov KVP. Kval-
itné podujatia, ktoré organizuje 
mestská časť považujem za veľ mi 
dobrý krok k tomu, aby sa pomocou 
nich aktivizovala dobrá a kvalitná 
komunita našich obyvateľov. Sama 
za seba môžem iba konštatovať,  že 
som rada že máme tak kvalitného a 
schopného človeka, ktorý je prip-
ravený  na to, aby sídlisko KVP bolo 
tým najlepším sídliskom v Košici-
ach.

Mária Nevéziová 
(vedúca denného  
centra MČ)
Vedúcou denného centra som už 
sedem rokov. Musím však povedať, 
že za tú dobu sa o nás nikto tak 
nestaral ako súčasný starosta so 
svojim tímom. Vychádzajú nám v 
ústrety vo všetkom, čo nám vidia 
na očiach. Pri každej akcii sme do-
jatí, čo nové pre nás opäť vymysleli. 
Členovia centra si starostu veľ mi 
rýchlo obľ úbili a stále sa tešia keď 
k nám zavíta. Je to vidieť, že si nás 
váži a že mu nie sme ľahostajní. A 
ja nie som konečne na Rade senior-
ov ticho ako za posledné roky, ale 
môžem sa chváliť tým, akého máme 
šikovného starostu a čo všetko pre 
nás robí. Ďakujeme.

Poďme spolu ďalej.
2 3

 www.ladislavlorinc.sk  www.ladislavlorinc.sk 

1. rok

Spoločná
práca prináša
svoje ovocie

Ako hodnotia našu prácu
ľudia zo sídliska?

Ladislav Lörinc - starosta KVP

Je to človek s chrbto-
vou kosťou, ochotný 
počúvať, pomôcť a 
hlavne konať.

Kampaňové heslo o 
posunutí KVP vpred 
sa napĺňa poctivou, 
každodennou prácou 
ľudí na úrade na 
čele s ambicióznym 
manažérom.
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Predvolebné vyhlásenia vs. realita po roku?
Odpočet práce 

5 starostovských priorít, ktoré som avizoval pred voľbami

Peší pohyb a chodci – Zadali sme 
vypracovanie koncepcie pešieho 
pohybu, vypracovaná a odovzdaná 
bude do konca tohto roka.

Cyklotrasy, cyklochodníky a cyk-
lostanice – Vypracovanie projek-
tovej dokumentácie na cyklotrasu 
spájajúcu Moskovskú triedu s mag-
istrátom musí zadať mesto Košice. 
Zatiaľ tak neurobilo. 

Oprava povrchu vozoviek – Za 
jeden rok sa nám podarilo opraviť 
viac ako 5000 m2 ciest. Je to 
2-násobne viac ako predošlému 
vedeniu za celé 4-ročné volebné 
obdobie. V tomto trende budeme 
pokračovať.

Parkovanie a výstavba parko-
vacích miest – V tejto veci sme 
nezdedili absolútne nič, našli sme 
prázdnu skriňu bez projektových 
dokumentácii. Dali sme však už 
vypracovať projekty na vybudo-
vanie 3 parkovísk, zrealizovať 
ich chceme na budúci rok. Všetko 
záleží od poslancov.

Inteligentné a bezpečné prechody 
- Žiadali sme mesto Košice, ktoré 
aj napriek prísľ ubu nestihlo túto 
investičnú akciu zrealizovať v tom-
to roku. Očakávame, že v prvom 
polroku 2020 sa to podarí a nám 
pribudnú celkovo 3 takéto nové 
prechody.  

Dopravno-bezpečnostný projekt 
„Školy na KVP“ – Projekt sme dali 
vypracovať, hotový bude na pre-
lome rokov 19/20, následne sa zre-
alizuje v praxi podľa schváleného 
rozpočtu. 

Projekt „Vytlačenie dodávok“ a 
zriadenie zóny – Úspešne sa nám 
podarilo zriadiť zóny so zákazom 

Koncepcia rozvoja detských 
ihrísk – Vypracovali sme ju už pred 
voľ bami vlani v lete. Po nástupe do 
funkcií sme ju postupne dopĺňali o 
ďalšie dáta.

Okamžité zlepšenia a úpravy 
detských ihrísk na základe vyko-
naného hodnotenia – Na základe 
vyššie spomínanej koncepcie sa 
nám podarilo priniesť na KVP 
ihriská európskeho formátu a 
rozšíriť možnosti využitia detských 
ihrísk aj pre deti staršie ako 6rokov. 
V modernizácii ihrísk plánujeme 
pokračovať aj naďalej.

Projekt „Vnútrobloky“ – Na 
vypracovanie koncepcie sme sa 

Polopodzemné kontajnery – Na 
realizáciu tohto projektu, ktorého 
spustenie záleží od rozhodnutia 
mesta Košice, sme pripravení. 
Vytýčili sme siete a máme vytipov-

ané lokality na umiestnenie prvých 
desiatich kontajnerov. Čakáme na 
mesto.

Koncepcia rozvoja zelene – Pracu-
jeme na nej, hotová bude do konca 
roka.

Pravidelná údržba zelených plôch 
a kvalitná kosba – Kosili sme podľa 
vopred stanoveného harmono-
gramu, takisto aj na požiadanie 
obyvateľov. Ako prvá košická 
mestská časť sme sa rozhodli vy-
brané plochy nekosiť a nechať to na 
zákonitosti prírody. Niektoré nám 
už v lete zakvitli krásnymi farbami, 
viac uvidíme na jar.

Projekt „Adoptuj si kvetináč“ – Je 
rozpracovaný, predstavený bude v 
prvom kvartáli budúceho roku.

Projekt „Zelené a modré plochy“ 
– Na realizáciu týchto projektov 
sa snažíme využiť najmä výzvy z 
ministerstva životného prostredia. 
Chceme dostať na sídlisko viac ze-
lene, stromov a vody. Vysadili sme 
už viac ako 150 nových stromov 
(130 vďaka projektu Strom živo-
ta od DCK) a začali sme už riešiť 
aj využitie vody, ktorá vyviera z 
prameňa pod mostom. Radi by sme 
ju využili na retenčné nádoby. Čo 
sa týka zelených plôch, chceli by 
sme, aby v priebehu nasledujúcich 
rokov vyrástol park na Jasuschovej 
a Povrazovej ulici.

Čistota na sídlisku a pravidelná 
údržba – Keď som nastúpil na mi-
estny úrad ako starosta, mali sme 
maximálne dvoch aktivačných pra-
covníkov. Dnes sa vďaka system-
atickej práci, podpore poslancov a 
komunikácii s ÚPSVaR pohybujeme 
v dvojciferných číslach. Pravidelne 
– každú nedeľ u vydávame na našej 
FB stránke report toho, čo urobili. 

Deratizácia a celoročný plán der-
atizácie – S urgentnou a mimoriad-
nou deratizáciou sme začali hneď 
ako to bolo možné – v jarných mesi-
acoch. V súčasnosti už problémy s 
potkanmi ani sťažnosti obyvateľov 
neevidujeme. 

Projekt „Verejné kompostovisko“ 

Participatívny rozpočet – Bol 
prekonzultovaný s obyvateľ mi 
sídliska, chceme ho spustiť na 
budúci rok. Celý rok sme sa venova-
li rozvoju komunity na sídlisku tak, 
aby mal projekt participatívneho 
rozpočtu zmysel. 

Interaktívne zastupiteľ stvo – 
Zakúpili sme nové kamery, aby bol 
lepší online prenos zo zastupiteľst-
va, v priebehu budúceho roka ch-
ceme pokročiť s týmto konceptom 
ďalej a vylepšiť ho. 

Komunitný život a projekt komu-
nitného centra – Žiadali a pokúšali 
sme sa o odkúpenie a odovzdanie 
pozemku medzi kostolom a po-
liklinikou, ale ministerstvo vnútra 
nám v tom nevyhovelo. V rámci 
komunitného života sme skvalitnili 

Projekt „Otvorený úrad“ a trans-
parentná mestská časť – Úrad 
je funkčný, otvorený ľ uďom: 
odpovedáme, komunikujeme aj na 
sociálnych sieťach či prostredníct-
vom mobilnej aplikácie. Je to pro-
ces, ktorý však chceme postupne 
rozširovať a vylepšovať.

Online rozhlas – Funguje prostred-
níctvom našej mobilnej aplikácie 
,,Košice-KVP“, na základe ktorej 
vieme posielať push-up notifikácie 
a oznamy priamo Vám do mobilu.

Manuál tvorby verejných prie-
storov – Plánujeme na ňom začať 
pracovať v budúcom roku.

Múdre mesto /„Smart city“ kon-
cept – Koncept ako taký, sme zatiaľ 
nezačali robiť, no intenzívne sa 
zaujímame o smart cities technoló-
gie. Zaradiť k nim môžeme už teraz 
nové kamery či mobilnú aplikáciu. 
V pláne je napríklad využitie vody 
z prameňa, senzory či osvetlenie. 
Toto je na dlhú cestu, ale sledujeme 
trendy a zaujímame sa.

Protikorupčný a personálny audit 
– Doposiaľ sa neuskutočnil, máme 
to v pláne v budúcich rokoch. Audit 
sme uskutočnili materiálny zamer-
aný na majetok a finančný. 

Projekt „Open data“ a dátová poli-
tika MČ – Zatiaľ bez výsledkov.

Projekt „Obecný podnik“ – Ako 
prvým sa nám v Košiciach podarilo 
zradiť sociálny podnik s názvom 
„Podnik služieb KVP.“ Začíname 
jednoduchšími manuálnymi práca-
mi, pokračovať chceme komplexne-
jšími službami. 

Projekt „Aktívna staroba“ – 
Každé jedno podujatie v našom 
klube dôchodcov prešlo revíziou 
a snažíme sa našim dôchodcom 
priniesť vždy niečo nové, lepšie, 
zaujímavejšie. Celkový komplex-
ný projekt  budeme realizovať v 
nasledujúcich rokoch. 

Projekt „Kamerový systém“ – Ro-
bili sme maximum, zapojili sme sa 
do niekoľ kých výziev, žiaľ, neboli 
sme úspešní ani v jednej z nich. 
Uvidíme ako dopadnú kamery od 
Antiku, ktoré máme prisľ úbené. 
Rokovania prebiehajú už mesiace. 
Čakáme na výsledok.  

Komplexná pasportizácia in-
fraštruktúry mestskej časti –  
Po nástupe do funkcie sme nenaš-
li žiadne dáta o infraštruktúre 
mestskej časti. Začali sme teda 
pasportizáciou jednotlivých vecí 
– lavičky, koše, ihriská a pokraču-
jeme ďalej. 

Aktualizácia PHSR a Akčného 
plánu MČ – Neaktualizovali sme 
to zatiaľ, ale plánujeme v budúcom 
roku. 
Návrh na vypracovanie územného 
plánu zóny pre KVP – Žiadali sme to 
od mesta Košice listom, ktorý sme 
poslali na referát Úradu hlavného 
architekta. 

+ Zmena organizačnej štruktúry 
Miestny úrad je plne funkčný od 
1.4.2019, a to tak po technickej ako 
aj personálnej stránke. Začiat-
kom marca sme zmenili organi-
začnú štruktúru a pribudlo nám 9 
nových zamestnancov. Na všetky 
pozície sme robili transparentné 
výberové konania. 

+ Vysporiadanie sa so spadnutým 
serverom – Koncom minulého 
roka bol náš server napadnutý 
hackerom. Prišli sme o všetky 
údaje a dáta od júna 2017, komplet 
registratúra, podania občanov, 
evidencia majetku, účtovníctvo, 
prehľad čerpania rozpočtových 
položiek. Jediné, čo ostalo zach-
ované, boli mzdy pracovníkov. 
Vďaka našim šikovným zamest-
nancom sa nám v júni konečne 
podarilo spracovať ročnú účtovnú 
uzávierku, záverečný účet i 
výročnú správu. 

+ Nové vybavenie kancelárií 
Našou snahou bolo v prvom rade 
vytvoriť vhodné pracovné pros-
tredie, pretože vtedy dokážu 
zamestnanci vyťažiť zo seba 
maximum. Postupne sme preto 
obnovili nábytok v jednotlivých 
kanceláriách, pribudli nové 
počítače aj klimatizácia. Všetok 
nábytok sa nám podarilo získať 
zdarma, na základe našej aktivity. 

– Projekt je napísaný a v súčasnosti 
zháňame financie. Pilotne vys-
kúšame 2 lokality – Výmenník na 
Wuppertálskej a Drocárov park, 
kde máme aktívne komunity

Vysadili sme viac ako 150 stro-
mov v rôznych častiach sídliska. 
Pribudli nám ďalšie platany, boro- 
vice, jarabiny, hraby, lipy,  
brestovce či jaseňe. 

+ Obnovili sme tzv. “Heliport” 
Priestor medzi Hemerkovou a 
Húskovou ulicou nabral novú 
podobu. Plánovaná betónová guľa 
ktorá mala byť umiestnená v stre-
de, bola vymenená za výsadbu 
magnólie, ktorá sa stala dominan-
tou celého miesta. Okolie sa upra-
vilo ozdobnými trávami, kríkmi a 
vysadili sa aj vzrastlé stromy.

+ Revitalizácia veľ kých kvet-
ináčov pri poliklinike – Boli vyko-
nané murárske práce na znovu-
osadení travertínových kociek, 
ktoré boli nárazmi áut dlhodobo 
posunuté. Vysadili sa tam zároveň 
nové kvety. V ďalšej etape plánu-
jeme vymeniť aj dosky na sedenie.

naše podujatia, tie ,,tradičné“ sa 
snažíme oživiť stále niečím novým, 
zaujímavým a pribudli nám aj nové 
– napríklad lekárske prednášky 
pre našich seniorov v spolupráci s 
UNLP. V priebehu roka sme zorga-
nizovali vyše 50 podujatí ako jedna 
z mála mestských častí v Košiciach.

Spolupráca s tretím sektorom a 
neformálnymi skupinami –  
V priebehu prvých troch mesia-
cov po nástupe do funkcie som 
navštívil všetky organizácie, ktoré 
pôsobia na KVP. Stretol som sa so 
zástupcami škôl, škôlok, neziskov-
iek i mestskou políciou. Myslím, že 
so všetkými sme rozbehli skvelú 
spoluprácu, s niektorými pracu-
jeme aj na spoločných projektoch, 
napríklad ZŠ Janigova ako ,,zelená 
škola“ nám vyrába búdky pre 
vtáčiky. 

Projekty a štrukturálne fondy 
EÚ – Doposiaľ sme podali viac ako 
13 projektov, uspeli sme v troch. 
Pokračujeme ďalej a nevzdávame 
to.  Ak počítame aj Žihadielko, 
ktoré nám na KVP pribudlo ako aj 
peniaze z rezervného fondu, tak 
sme do rozpočtu priniesli viac ako 
200.000 eur.

Nový mobiliár mestskej časti 
(Lavičky a smetné koše) a kon-
cepcia – Osadili sme 31 nových 
lavičiek, 10 odpadkových košov a 
8 na psie exkrementy. Tieto počty 
plánujeme postupne navýšiť, a to 
aj na základe koncepcie mobiliáru, 
ktorá bude vypracovaná v priebe-
hu budúceho roka.

Pocitová mapa sídliska a hluková 
mapa – Pocitová mapa sídliska sa 
realizovala v rámci mesta Košice a 
bolo možné hlasovať aj za sídlisko 
KVP. Hluková mapa: V minulosti ju 
vypracovalo mesto Košice, mestská 
časť zatiaľ v tejto veci nekonala. 

snažili získať eurofondy, čo sa nám 
však nepodarilo. Budeme sa ňou 
zaoberať znova v budúcom roku a 
opatovne sa snažiť o získanie ex-
terných finančných zdrojov. 

Koncepcia rozvoja športovísk 
– Eurofondy sa nám nepodarilo 
získať ani na obnovu ihriska v 
Drocárovom parku a preto koncep-
cia prijatá nebola. Na úrade vlády 
sme totiž neuspeli, no nevzdávame 
to a budeme sa uchádzať znova. 
Predali sme však konečne mobilnú 
ľadovú plochu a namiesto nej budú 
mať naši obyvatelia počas zimy 
zadarmo korčuľovanie v Aréne 
Sršňov. Športový život sa nám po-
darilo oživiť na ihrisku na Staroza-
gorskej ulici, kde sa vymenil starý 
asfalt za nový v celom rozsahu, ako 
i na ihrisku na Hemerkovej ulici, 
kde sme po rokoch doplnili chýba-
júce bránky.

Futbalové ihrisko s umelou 
trávou a umelým osvetlením – 
Ide o vyššie spomínané ihrisko v 
Drocárovom parku, ktoré by sme 
radi obnovili z externých zdrojov. 
Zatiaľ sme však neboli úspešní. 
O financie sa budeme znova 
uchádzať.

Projekt „Agility park“ pre 
psíčkarov – Otvorili sme nové 
venčovisko na Húskovej ulici spolu 
s certifikovanými agility prvka-
mi, lavičkami i košmi. V budovaní 
venčovísk chceme pokračovať aj 
naďalej, lokality však musíme vy-
berať veľ mi citlivo, a to vzhľadom 
na rozvoj sídliska.

státia nákladných vozidiel nad 5 
metrov v čase od 16:00-7:00 hod. a 
vytlačiť tak dodávky spred blokov. 
Zároveň sme upravili podmien-
ky parkovania na parkovisku pri 
kostole, kde tieto vozidlá po novom 
parkujú.

Projekt „Bezbariérové sídlisko“ 
a komplexná oprava chodníkov 
–Chodníky sa opravovali po re-
konštrukcii firiem SPP a TEHO, 
teraz máme nové a to dokonca v 
plnej šírke na rozdiel od pred-
chádzajúcich rokov. Čo sa týka 
„Koncepcie bezbariérovosti“ – os-
lovili sme organizáciu Bez bariér, s 
ktorou plánujeme spolupracovať. V 
tejto veci nám bude nápomocná aj 
Koncepcia pešieho pohybu, ktorá 
nám pomôže odstrániť bariéry vo 
verejných priestranstvách. 

+ V spolupráci s mestskou 
políciou stanicou KVP sa nám po-
darilo odstrániť ďalšie autovraky, 
ktoré roky zaberali parkovacie 
miesta. Mnohé iné autovraky z 
ulíc máme ešte stále v riešení a 
veríme, že sa nám to čoskoro podarí.

Participácia

Samospráva

Zeleň

Doprava

Detské ihriská



Ako 
sme 
naše 
sídlisko 
posunuli 
vpred?
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Zrekonštruovali sme 850 m2 

cesty na Wuppertálskej ulici

Nechali sme vyrásť 
lúky plné farebných 

lúčnych kvetov

Opravili sme 
viac ako 5000 m2 

ciest

Vykonali sme súvislé 
opravy výtlkov, 
chodníkov i schodov

Vysadili sme viac ako 150 stromov 

Zmodernizovali sme  
detské ihriská za 100.000 eur

Vybudovali sme venčovisko 
s kynologickými prvkami

Osadili  
sme nové 
uzamykateľ né 
kontajneroviská

Spustili sme mobilnú  
aplikáciu: Košice-KVP

Upravili sme systém parkovania 
na parkovisku pri kostole

Vytlačili 
sme dodávky 
spred obytných 
zón Ako prví sme  

v Košiciach 
založili sociálny 
podnik

Vyčistili sme 
kanálové 
vpuste a osadili 
kalové koše

Spustili sme informačnú 
kampaň pre psíčkarov

Zmena organizačnej
štruktúry miestneho
úradu

Po rokoch  
sme sprístupnili 
tenisové ihrisko

Vybojovali sme  
prvé Žihadielko  
v Košickom kraji

Vykonali sme 
mimoriadnu-
urgentnú 
deratizáciu

10.12.2018: Zloženie  
starostovského 
sľ ubu

KVP má ako prvé
funkčné vedenie
miestneho úradu

1. rok

2018 2019

Obnovili sme viac ako 50 ks 
mestského mobiliáru (lavičky + koše)

Obnovili sme  
komplet účtovníctvo  
po spadnutí servera
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Spoločný plán
Verejné diskusie a spoločné 
plánovanie toho, čo má zlepšiť 
kvalitu bývania na sídlisku - toto 
je koncept stretnutí, ktorými sme 
sa obyvateľom rozhodli priblížiť 
fungovanie samosprávy, jej kom-
petencie a rozhodovacie právo-
moci. Možnosti ako komunikovať s 
miestnym úradom sme na jar tohto 
roku rozšírili.  Ide o menej formál-
ny spôsob. Každý mesiac sme sa 
začali stretávať vo Výmenníku na 
Wuppertálskej ulici, kde disku-
tujeme o témach, ktoré sa priamo 
dotýkajú všetkých, ktorí žijú na 
KVP. Prísť a zapojiť sa do debaty 
môže ktokoľ vek. Doposiaľ sme hov-
orili napríklad o zlepšení možností 
parkovania na sídlisku, rozšírení 
zelene, či o kompromisoch medzi 
psíčkarmi a „nepsíčkarmi“.  

Ide o jednu z najjednoduchších 
možností komunikácie s výkon-
ným orgánom, no keď že sa osobný 
kontakt postupne vytráca, tento 
koncept považujeme za jedi-
nečný. A je naozaj prínosný.

My a sociálne siete
Denne evidujeme desiatky pod-
netov, väčšinu z nich na sociálnych 
sieťach. Týkajú sa rôznych tém. 
Myslím si, že jednou z mojich 
povinností je aj reagovať na nich 
a snažiť sa ich vyriešiť. Preto sa 
osobne do týchto príspevkov zapá-
jam. Možno to vidieť napríklad na 
oficiálnej FB stránke našej mestskej 
časti, v skupine KVP najkrajšie 
sídlisko, mojom osobnom profile a 
ďalších. Za uplynulý rok počet tých, 
ktorí takýto spôsob komunikácie 
využívajú, výrazne stúpol. Výsled-
ky sú viditeľ né. Spôsob je rýchly a 
efektívny. A prečo je to unikátne? 
Lebo vždy si nájdem čas riešiť 
to, čo obyvatelia sídliska chcú a 
požadujú, alebo naopak. Robím 
to sám, dobrovoľ ne a neraz vtedy, 
keď už iní majú v kanceláriách 
zhasnuté. Ale, baví ma to. 

Počet fanúšikov nám na našej ofi-
ciálnej FB Fanpage: Mestská časť 
Košice-Sídlisko KVP v priebehu 
roka dvojnásobne stúpol! Aktuálne 
máme takmer 2500 sledovateľov. 

INSTAGRAM -Ak Vás zaujíma 
dianie našej mestskej časti v obra-
zoch, nájdete nás na Instagrame 
– mc_kvp

KVAPKA – Občasník našej 
mestskej časti vychádza každé tri 
mesiace a sumarizuje to, čo sa na 

Denník starostu
Ako jeden z mála starostov min-
imálne v Košiciach, pravidelne, 
každú nedeľ u od nástupu do funk-
cie starostu, zverejňujem na svojom 
Facebooku „Denník starostu“. Je 
to súhrn toho, čo sa počas týždňa 
podarilo, ale aj nepodarilo urobiť 
– s odôvodnením. Ide o transpar-
entné informovanie občanov o 
aktivitách a využití svojho (nielen) 
pracovného času. Od pracovných 
stretnutí, rokovaní, podujatiach, 
pripomienky dôležitých termínov, 
ako aj plány na ďalšie dni. Nie je 
to však len mojou zásluhou, lebo 
úspešný manažment ľ udí je aj 
výsledkom skvelého tímu. Okrem 
iného do tohto Denníka staros-
tu zahŕňam aj aktivity z pozície 
mestského poslanca. Tento koncept 
sa stal inšpiráciou pre niektoré 
ďalšie MČ a ich starostov, ale i po-
slancov nie len v rámci metropoly 
východu.

Spomenúť musím aj príspevky 
zamerané na čistotu a poriadok, 
ktoré rovnako na našom FB nájdete 
každú nedeľ u. Možno sú to pre 
niekoho maličkosti – opravená 
lavička, vyčistené schody a 
podobne. Ale aj to sú veci, ktoré 
toto sídlisko robia takým, akým 
ho chceme mať.

Mobilná aplikácia
Snažíme sa kráčať s dobou a 
niekedy aj dobehnúť to, čo zmeškali 
tí pred nami. Preto sme v lete spus-
tili mobilnú aplikáciu s názvom 
,,Košice-KVP“. Nájdete tam okrem 
možnosti podávania podnetov aj 
susedský bazár, všetky aktuality, 
notifikácie a prečítať si môžete 
aj občasník KVaPka. Unikátna je 
napríklad aj preto, že síce na Slov-
ensku je štandardom, ale v Koši-
ciach takýto formát nie je úplne 
bežný, najmä čo sa týka miestnych 
samospráv. Aktuálny počet od-
berateľov je 950.

Komunikácia  
s médiami
V prvom rade chceme komunikovať 
s obyvateľ mi KVP, ale našim cieľom 
je poskytovať informácie aj tým, 
ktorí by na sídlisku chceli bývať, 
kedysi bývali, alebo s ním majú 
akékoľ vek väzby. A nemusia mať 
ani tie, ale zaujímajú sa o verejné 
dianie. Aj výstup smerom k vere-
jnosti je našou dôležitou vizitkou. 
Snažíme sa odpovedať na otáz-
ky novinárov čo najrýchlejšie a 
najkomplexnejšie. Od apríla tohto 
roka sme vydali 10 tlačových správ, 
zaznamenali sme viac ako stovku 
citácii v médiách, a zaujímali 
sa o nás okrem lokálnych a re-
gionálnych aj celoslovenské médiá. 

Média sú vo všeobecnosti kaná-
lom neskutočného množstva 
informácii. Okrem dobrých správ, 
ktoré môžu byť námetom, sa vďaka 
nim neraz podarí s vecami pohnúť 
a vytvoriť aj akúsi sieť ľ udí, s 
ktorými môžete spoločne hľadať 
riešenia. A my si túto pridanú hod-
notu médií silno uvedomujeme.

sídlisku stalo, zmenilo ale i chystá. 
Nájdete ju na našom webe  
v samostatnej sekcii – KVaPka.

Chceme sa v tvárou v tvár rozprávať o síd- 
lisku s tými najpodstatnejšími – obyvateľmi

Koncept, ktorý  
inšpiroval aj iných

Odpisujem. Nemusím 
ale chcem

Ideme s dobou, 
niekedy ju najprv 
treba dobehnúť

Štyri roky sa o našom sídlisku písali len negatívne veci, ako napríklad nekonečné hádky 
poslancov so starostom, stagnácia, premnožené potkany atď. Naozaj sme stagnovali a bolo 
to cítiť v ľ udských vzťahoch i vidieť navonok. Myslím, že toto obdobie už skončilo. Jeden 
z našich veľ kých, ale možno nenápadných úspechov je určite aj to, že KVP teraz už môže 
byť konečne pozitívnym príkladom pre ostatných. Príkladom, aké výsledky môže priniesť 
tímová práca. Vyberám Vám pár tituliek a nadpisov z médií, ktoré o nás napísali v priebehu 
roka. Teší ma tento pohľad a chcem týmto spôsobom potešiť aj Vás. Buď me spoločne hrdí  
na to naše krásne sídlisko. Máme byť na čo!

KVP v médiách konečne
v pozitívnom svetle

Unikáty našej 
komunikácie
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Dovoľ te mi preto podeliť sa s Vami s 
tým, čo sa nám nepodarilo vyriešiť 
hneď v prvom roku. Férovo prizná-
vam. To, ale neznamená, že to vzdá-
vame. Budeme sa naďalej snažiť o 
riešenie, lebo si uvedomujem, že ti-
eto veci Vás trápia. Nie všetky dlhé 
roky zanedbávané problémy vieme 
vyriešiť ihneď. Chcem, aby tieto 
noviny a môj odpočet boli k Vám 
férové a realistické. A neúspech nás 
učí a mňa tento rok naučil skutočne 
veľa, verte mi. 

1. Rekonštrukcia 
cesty Jána Pavla II.
Naša prioritná požiadavka na mes-
to Košice, nakoľ ko práve mesto má 
v správe všetky cesty po ktorých 
premáva MHD. Podarilo sa nám to 
presadiť do rozpočtu mesta na rok 
2019 pri schvaľovaní začiatkom 
roka. Vo februári si bol situáciu 
pozrieť osobne primátor. V apríli 
nám mesto zaslalo list, že cestu 
bude opravovať cez letné prázd-
niny. Prázdniny prešli a mesto neu-
robilo ani len verejné obstarávanie. 
Primátor projekt vrátil na prepra-
covanie, údajne kvôli cyklotrasám. 
Skvelá myšlienka, ale dosť nešťast-
né riešenie. 

Vodozádržné 
ekologické opatrenia 
Chceme zachytávať dažďovú vodu, 
rozvíjať lúčne kvety, lepšie sa starať 
o zeleň prostredníctvom nášho 
sociálneho podniku. Je to pre nás 
veľ mi dôležité.

Modernizácia  
ihrísk a športovísk 
Postupne obnovíme ďalšie detské 
ihriská, doplníme nové herné 
prvky, vykonáme údržbu. Zamerať 
sa chceme už aj na športoviská. 
Ihrisko s umelou trávou a osvetle-
ním na KVP je priorita.

Revitalizácia 
vnútroblokov
Priestor medzi blokmi, kde žijú 
ľ udia nie autá. Tieto priestory si po 
30 rokoch zaslúžia našu pozornosť 
a koncepčnú obnovu. V spolupráci 
s architektmi pripravíme koncep-
cie a plány s ktorými sa budeme 
uchádzať o externé zdroje.

Výmena mobiliáru 
Koše a lavičky vytvárajú identitu 
nášho sídliska. Mobiliár budeme 
postupne obnovovať a zjednocovať 
tak, aby ste sa na sídlisku vo vere-
jnom priestore cítili dobre.

Rekonštrukcie 
chodníkov 

Chodníky máme skutočne v zlom 
stave, vieme o tom a uvedomujeme 
si to. Budeme sa snažiť postupne 
dobiehať náš investičný dlh a in-
vestovať do ich opráv toľ ko, koľ ko 
nám to financie umožnia. Chceme 
pokračovať v našej novej filozofii, 
ktorú sme v tomto roku rozbehli 
– cesty a chodníky opravovať ako 
súvislé celky, nie látať-plátať. 

Čistota a údržba 
sídliska 

Naša stála úloha a priorita. Zvýšili 
sme počet našich aktivačných 
pracovníkov a teraz je potrebné 
zamerať sa na ich vybavenie a 
efektivitu prác. Verím, že sa nám 
to podarí ešte vylepšiť a Vy budete 
spokojnejší.

Nové parkovacie 
miesta 
Nakoľ ko sme v tomto roku prip-
ravili viacero projektových do-
kumentácií, budúci rok budeme 
budovať nové parkovacie miesta 
v tých lokalitách, ktoré sú najviac 
zaťažené. Zároveň v tejto veci pre-
biehajú rokovania s potencionál-
nymi investormi parkovacích 
domov.2. Polopodzemné 

kontajnery
Odpadové hospodárstvo je kom-
petenciou mesta Košice. Mesto 
túto svoju kompetenciu vykonáva 
prostredníctvom zmluvy s fir-
mou KOSIT a,s.. Zmluva je platná 
do roku 2022. Firma KOSIT na 
jar predložila na mesto Košice 
koncepciu, ktorá hovorila aj o 
polopodzemných kontajneroch 
pre sídlisko KVP, tam to však pre 
mňa z nepochopiteľ ných dôvodov 
zastalo. My ako sídlisko nemôžeme 
pokračovať v aktivitách bez spo-
lupráce s mestom a KOSITOM. 
Svoju časť domácej úlohy sme si 
splnili, vytipovali sme prvých 10 
vhodných lokalít a vytýčili siete. 
Je to možné aj reálne, len mesto 
nám buď musí dať voľ né ruky alebo 
začať riešiť celomestskú koncepciu. 
Odpad je obrovský problém a ja 
citlivo vnímam Vašu nespokojnosť. 
Ja sa na riešenie a posun pýtam 
skoro každé mestské zastupiteľst-
vo. Údajne sa na tom pracuje. Dovt-
edy my ako mestská časť čakáme 
pripravení. 

3.Bezpečné prechody 
Je v našom záujme zlepšiť bez-

pečnosť chodcov na našich pre-
chodoch pre chodcov.  Začiatkom 
roka sme pripravili vizualizácie na 
inteligentné, bezpečné prechody a 
získali konkrétne cenové ponuky. 
Následne sme tieto dokumenty 
poslali spoločne s požiadavkou 
na správcu komunikácií - mesto 
Košice. Poverení pracovníci mesta 
za niekoľ ko mesiacov nedokázali 
urobiť verejné obstarávanie. Na 
KVP máme štvorprúdové cesty, a 
preto je potrebné inštalovať in-
teligentné prechody aj s dobrým 
osvetlením. To bola naša základ-
ná požiadavka. Máme prísľ ub na 
realizáciu 3 prechodov v prvom 
polroku 2020. Uvidíme, snáď sa 
podarí. Budeme sa snažiť dotiahnuť 
to do víťazného konca.

4. Nové parkoviská
Každá výstavba má svoju prípravu. 
Musí byť spracovaný projekt a 
vytýčené siete. Všetko pripravené. 
Po mojom predchodcovi sme našli 
na oddelení výstavby prázdne 
šuflíky. Nula pripravených pro-
jektov. Ani ten najlepší kuchár 
nepripraví polievku, ak má prázd-
nu špajzu. To je skutočný dôvod, 
prečo sme nové parkovacie miesta 
tohto roku nestavali. Zadali sme 
však vypracovanie 3 projektových 
dokumentácii. Ak poslanci budú 

v rozpočte na rok 2020 súhlasiť 
a vyčlenia finančné prostriedky, 
vieme ísť do realizácie výstavby. 
Okrem iného rokujeme aj s inves-
tormi, ktorí majú záujem stavať 
parkovacie domy, lebo to je cesta 
budúcnosti. Toto je však na dlhšie 
lakte, budem Vás priebežne infor-
movať.

5. Kauza Senior dom
Stavba stojí a chátra. Zdedili 
sme kostlivca v skrini a zložitý 
právny problém. Už pred voľ ba-
mi som Vám avizoval, že toto nie 
je na okamžité výsledky a môže 
sa to ťahať roky. Viem, že sa Vám 
oprávnene môže zdať, že sa nič 
nedeje, ale nie je to tak. S nájom-
níkom sa pravidelne stretávame a 
riešime tento problém. Vypracova-
li sme posudky – znalecký, statický. 
Ohodnotili sme vykonané práce. 
Komunikujeme so stavebným úra-
dom. Preštudovali sme tisíce papi-
erov dokumentácie. Venujeme sa 
tomu. Jediným záujmom mestskej 
časti je čo najskôr stavbu dokončiť 
a skolaudovať.  Už čoskoro budem 
samostatne a vo väčšej miere 
informovať výlučne o tejto téme, 
dovtedy mi ale dovoľ te nepovedať 
všetko. Ide o citlivé informácie a 
preto by nebolo v záujme mestskej 
časti, aby som ich komunikoval 
všade a každému. Snáď chápete. 

Čo sa (zatiaľ)
nepodarilo
zrealizovať?

Po internete koluje motivačné video jedného z najlepších 
basketbalistov sveta, v ktorom hovorí, že v živote i v kariére 
zlyhal, keď mu najviac verili, zlyhával znova a znova a práve 
preto nakoniec uspel. Video (Jordan - Failure) hovorí o tom, 
že zlyhanie je prirodzenou súčasťou nášho života. Nemáme 
sa ho báť a zo strachu nič radšej nerobiť. Máme ho prijať, 
lebo zlyhanie nás veľa naučí. Milujem to video a vnímam to 
rovnako.

V nasledujúcom roku by sme radi pokračovali v nastolenom 
tempe a naše sídlisko ďalej rozvíjali. Všetko záleží prioritne 
od poslancov a schváleného rozpočtu. Dnes snáď možem 
napísať pár vecí, o ktoré sa budeme snažiť v roku 2020. 
V roku 2019 bolo našou prioritou obnoviť dlhodobo zaned-
baný stav detských ihrisk. Investovali sme do ich rozvoja 

viac ako 100.000 eur a priniesli sme Vám moderné, bez-
pečné ihriská európskeho formátu. V roku 2020 sa chceme 
zamerať na riešenia týkajúce sa ekológie a životného pros-
tredia. Mám za to, že tieto témy sú vysoko aktuálne a je 
potrebné na ne reflektovať aj našou činnosťou. 

Plány do budúcnosti


