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Ostaňme 
v kontakte 
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.

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 

Prvé fašiangové 
slávnosti 
prišlo viac ako 2500 ľ udí

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

TOP podujatia v roku 2020

Verejné 
korčuľovanie 
pre všetkých KVP-čkárov zdarma

Olympiáda mestských 
častí
za účasti našich seniorov a poslancov

Vianočné sviatky klopú na dvere a to je čas 
kedy aj ja Vám chcem zaželať ich príjemné 
prežitie a veľa úspechov do Nového roka!
Ladislav Lörinc - starosta KVP



posúvame

Len kritizovať a kričať nestačí. 
Pre výsledky potrebujete  
spolupracovať a hlavne tvoriť.
Ladislav Lörinc - starosta KVP

Pokračujeme
spoločne 2. rok

str. 6 - 7

Pripravované
projekty str. 4 - 5

Ako sme naše sídlisko 
posunuli vpred?



Všetko z toho, čo si prečítate v týchto novinách, bolo 
výsledkom skupinovej práce, ktorú sme pod mojim ve-
dením urobili za posledný rok. Pred dvoma rokmi, presne 
10.11.2018, ste nám vo voľ bách prejavili svoju dôveru a  
dali šancu realizovať náš plán. 

Ako kandidát na starostu som 
získal takmer 3500 hlasov, čo bolo 
viac ako všetci protikandidáti 
dokopy. Vašu silnú podporu si 
nesmierne vážim a každým jed-
ným dňom som sa snažil robiť pre 
toto sídlisko tak, aby som Vám 
Vašu dôveru oplatil svojou poctivou 
prácou. Po roku sa opäť patrí 
urobiť odpočet svojej činnosti a 
najmä výsledkov. Urobil som tak 
po prvom roku, v novembri 2019, a 
robím tak teraz znovu v roku 2020. 
Spolu 8500 ks novín do každej 
domácnosti na sídlisku KVP. Dal 
som si záväzok, že budem občanov 
transparentne informovať počas 
celého volebného obdobia a to aj 
dodržím. 

Tieto noviny sú krátkym sumárom 
toho, čo sme spoločne dokázali 
za posledný rok. Nie ja sám, my! 
Aktívni občania, zanietení poslanci, 
šikovní zamestnanci miestneho 
úradu i môj najbližší tím. Dva 
roky práce pre toto sídlisko ma 

totiž veľa naučili z ľ udského i 
manažérskeho hľadiska. Základná 
a najdôležitejšia vec sa nezmenila, 
kritizovať a kričať nestačí. Pre 
výsledky potrebujete spolupraco-
vať a hlavne tvoriť. 

Platí staré známe porekadlo: „Keď 
chceš ísť rýchlo, choď sám. Keď  
chceš ísť ďaleko, choď te spolu.“ 
Nám sa to zatiaľ darí. Polčas je 
vcelku úspešne za nami. Netvrdím, 
že všetko je ružové a hotové. Aj 
medzi nami boli a sú nezhody a 
rôzne názory na vec. A veľakrát 
sme sa aj zhodli, že sa jednoducho 
nezhodneme. No vždy nakoniec 
nad politikou vyhrala ľ udskosť 
a verejný záujem všetkých oby-
vateľov KVP. Preto fungujeme. A 
vďaka Bohu za to, lebo z minulých 
volebných období viem, aký to 
je vzácny dar v politickom pros-
tredí. Život ma učí a ja načúvam. Aj 
preto už druhý rok každým jedným 
dňom posúvame naše sídlisko 
vpred.

Chce to čas
Sme v polčase. Neverím, ako rýchlo 
to zbehlo. Poviem Vám, že ani 
neviem kedy. Toľ ko sme toho zažili 
a koľ ko toho ešte mám rozpraco-
vané na pracovnom stole. Čas beží 
ako voda. Aj preto je potrebné 
zorganizovať svoju prácu a pri-
orizovať. Poznáme to snáď všetci 
zo svojho života – nedá sa všetko 
ihneď a naraz. 

Vo voľ bách sme spolu s mojím 
tímom deklarovali, že budeme 
riešiť cca 100 konkrétnych úloh a 
problémov nášho sídliska.  
Po nástupe som si tento zoznam a 
volebný sľ ub zarámoval a zavesil 
nad hlavu v kancelárii, aby som 
každý deň videl, čo som ľ uďom ako 
politik sľ uboval. Momentálne sme 
v polčase nášho volebného obdo-
bia a podarilo sa nám vyriešiť/ 
splniť zhruba 60 záväzkov. Niek-
toré sú však „beh na dlhé trate“.

Prišla logická zmena
Takže... nie je až tak dôležité, čo 
robíme dnes, ale ako sme sa prip-
ravili na zajtra. Ja osobne som  
v druhom roku prešiel na inú 
úroveň riadenia a angažovanosti. 
Ako starosta už tak oduševnene 
neriešim každú jednu operatívnu 
vec. Tie vždy boli, sú aj budú. Tisíce 
podnetov a problémov denne. 
Plne dôverujem našim šikovným 
pracovníkom, mojim kolegom, že 
to vyriešia v požadovanej kvalite 
a k všeobecnej spokojnosti. Ak 
by predsa len nie, som tam ako 
manažér, aby som ich podporil, 

poradil im alebo pomohol z vyššej 
úrovne. Neznamená to, že ma to 
už netrápi, že som „spyšnel“ alebo 
čokoľ vek negatívne. Znamená 
to, že jednoducho verím svojim 
ľ uďom a ako správny riadiaci 
manažér sa zameriavam na väčšie, 
tzv. koncepčné veci. Robím stra-
tegické plánovanie, strategické 
projekty, plánovanie s verejnosťou 
a zháňam financie, predovšetkým. 
To je podľa mňa najväčšia pridaná 
hodnota dobrého starostu.  

Nie mikromenežment, ale jasná 
vízia do budúcnosti a schopnosť 
spojiť všetky potrebné subjekty 
a okolnosti do spolupráce, aby sa 
vízia aj reálne naplnila.

V prvom roku sa to takto nedalo, 
začínali sme prakticky od nuly. 
Preto som sa angažoval osobne 
a riešil každý jeden detail. Hasil 
veci, čo vyslovene horeli. Za prvý 
rok sme sa však naučili a posunuli 
ďalej. V druhom roku sme si už ro-
bili poctivú prípravu a plánovanie, 
zháňali finančné prostriedky a 
podporu tak, aby sme mohli  
v našom druhom polčase priniesť 
a dotiahnuť do úspešného konca aj 
väčšie projekty / investície. Vy-
riešiť aj zložitejšie problémy nášho 
sídliska. Chce to čas a rozvahu. 
Množstvo práce, ktorú možno  
nevidíte, ale som veľ mi optimis-
tický. Sme už skúsenejší a pri- 
pravení na výzvy. Šťastie predsa 
praje pripraveným, poznáte to. 
Sídlisko KVP sme spoločne za dva 
roky reálne a viditeľ ne posunuli 
vpred. Preto poď me spolu ďalej  
v nasledujúcich rokoch. 

Len kritizovať a kričať nestačí. 
Pre výsledky potrebujete  
spolupracovať a hlavne tvoriť.

Poďme spolu ďalej.
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Zmenili sme
svoje myslenie
aj riadenie

Ladislav Lörinc - starosta KVP

Pokračujeme
spoločne

2. rok



Uvedomujem si, že všetci sme už z toho unavení. Máme toho 
jednoducho dosť. V prvej vlne na jar tohto roku sme sa všet-
ci veľ mi ochotne obmedzili a podriadili, lebo sme verili, že 
v lete už bude po všetkom. Bohužiaľ, to tak nie je a celý rok 
žijeme v permanentnom tlaku a obave. Tieto neisté časy 
sa odzrkadľ ujú aj v napätí, ktoré cítiť medzi nami v celej 
spoločnosti. To mi robí starosti. Prosím, zachovajte pokoj 
a rozvahu. Všetci sme na jednej lodi, spoločne. Chráňte 
predovšetkým seba a svoju rodinu a a dodržujte pravidlá, 
aj keď  viacerí máme rôzny názor na ich opodstatnenosť 
a komunikáciu ústredných orgánov. Naša jediná vakcína 
je nateraz naša zodpovednosť. Turbulentné časy sa dotkli 
každého jedného z nás a nevynechali ani mňa osobne, či ak-
tivity miestneho úradu KVP. Dovoľ te mi preto informovať 
Vás o dopadoch pandémie COVID-19 na našu prácu v roku 
2020.

Pomoc
Mestská časť a úrad boli pre via-
cerých z Vás prirodzene prvým 
kontaktom. Platilo to predovšet-
kým pre ľ udí, ktorí žijú osamote 
alebo sú inak sociálne znevýhod-
není. Volali ste nám a obracali 
sa na nás s rôznymi žiadosťami o 
pomoc, a my sme Vás v tom nechce-
li nechať samých. Preorganizovali 
sme našu agendu a jednoducho 
sme si vyhrnuli rukávy a pomohli 
každému, kto pomoc potreboval. 
Som hrdý na prácu zamestnancov 
miestneho úradu, lebo ani pre 
nich to nebolo jednoduché. Tiež 
mali obavy o seba a svoje rodiny, 
ale popasovali sa s tým. Ukázalo 
sa, že ľ udia prirodzene oslovova-
li ten stupeň samosprávy, ktorý 
im bol najbližšie, teda mestskú 
časť. Spomeňte si na to najbližšie, 
keď bude v TV diskusia o reforme 
samosprávy na Slovensku. Čo je 
však pre mňa skutočne dôležité, 
pomohli sme vtedy, keď nás ľ udia 
najviac potrebovali. Pomohli ako 
sme len vedeli a rôznymi spôsob-
mi, a tak to má byť.  

Plánované aktivity
V nadväznosti na mimoriadnu 
situáciu, výpadok príjmov a zákaz 
masových podujatí sme logicky 
aj my museli zmeniť naše pôvod-
né plány. Zrušili sme všetky naše 
podujatia a akcie. Mimochodom, 
ročne ich robíme približne 50. Ob-
medzili, až úplne zastavili činnosť 
klubov dôchodcov a denného cen-
tra. Starší ľ udia sú najohrozene-

jšou skupinou, musíme ich chrániť. 
Bežné výdavky miestneho úradu 
sme museli obmedziť, niektoré 
kapitálové aktivity prehodnotiť.

Financie
Mestská časť Košice – Sídlisko 
KVP prišla v dôsledku výpadku 
príjmov približne o 80.000 eur 
z nášho plánovaného rozpočtu. 
Znížil sa príjem z podielových 
daní, znížila sa platobná disciplína 
nájomcov, ktorí majú v prenájme 
naše priestory, vybrali sme menej 
na poplatkoch. To všetko sú príjmy, 
ktoré sme mohli a chceli využiť 
na realizáciu našich plánovaných 
projektov na sídlisku. Obmed-
zili sme naše interné výdavky 
o 10%, utiahli sme si opasky vo 
výdavkoch. Museli sme zastaviť 
aj naše pôvodne plánované in-
vestičné výdavky – presunuli sme 

realizáciu ihriska s umelou trávou, 
rekonštrukciu zasadacej miestnosti. 
Aktivity sa dočasne zastavili, ale 
pevne verím, že sa z toho všetci 
dostaneme a budeme ich môcť  
realizovať v blízkej budúcnosti.
Rúška v prvej vlne - bolo cítiť 
ľ udskosť a solidaritu. To je jedna 
z mála skutočne pozitívnych vecí 
na akejkoľ vek kríze. Pomáhali sme 
si navzájom a jedným z krásnych 
príkladov nezištnej ľ udskej pomo-
ci bola pre mňa aj aktivita dvad- 
siatky šikovných žien z nášho síd-
liska. Tieto dámy neváhali reagovať 
na našu výzvu a deň a noc ručne 
šili rúška pre našich občanov. My 
sme im zabezpečili materiál a ony 
dodali svoje šikovné ruky. Takto 
sme dokázali distribuovať medzi 
našich občanov v prvej vlne pan-
démie viac ako tisíc rúšok. Dámy, 
klobúk dole. Boli ste úžasné a ja si 
to budem naďalej pamätať. 

Obedy
V čase ostrého „lock-downu“ náš 
úrad poskytoval možnosť bezplat-
ného dovozu stravy a nákupu až  
k dverám. Pomáhali sme predo- 
všetkým našim dôchodcom, mat-
kám s deťmi a osamelým ľ uďom. 
Využili to desiatky z Vás a myslím, 
že to fungovalo. Jedlo prevažne z 
jedálne na Vojvodskej ulici bolo vo 
výbornej kvalite - chutná, domáca 
strava. Vďaka dobrým vzťahom a 
spolupráci s jednou firmou sa nám 
dokonca podarilo vybaviť  
pre našich občanov obedy zdarma.  
V prvej vlne pre našich seniorov,  
v tej druhej pre sociálne 
vylúčených občanov a slobodné 
mamičky. Je to opäť niečo naviac. 
Verím, že Vám to pomohlo. Sme tu 
pre Vás. Vždy.
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Pandémia výrazne poznačila
celý rok 2020 Testovanie

Jeseň 2020 už bola v znamení 
celoplošného testovania. Pôvod-
ný plán bol, že všetko zabezpečia 
Ozbrojené sily SR (OZ SR) a samo-
správy „len vytypujú“ miesta, ktoré 
budú kopírovať volebné okrsky. 
Nakoniec to v realite skončilo tak, 
že sme zabezpečovali skoro všetko, 
okrem vojaka. Keď nám v stredu 
večer vojak povedal, že nemajú pre 
nás zdravotníkov a keď chceme 
otvoriť testovacie miesta máme si 
ich sami do soboty rána zabezpečiť 
– nebolo mi všetko jedno. Bol som 
doma v karanténe a nevedel som 
pomôcť kolegom. Ťažké časy ale 
vytvárajú hrdinov a tí hrdinovia 
nás nakoniec zachránili. Zdravot-
níci, administratívni pracovníci, 
dobrovoľ níci, tí radoví vojaci, ale 
predovšetkým pracovníci samo-
správ boli tí, vďaka ktorým sme  
to spoločne dokázali zvládnuť.  
Na našom sídlisku sme nakoniec 
zriadili 18 tímov namiesto pôvodne 
plánovaných 11, čím sa nám to 
podarilo zvládnuť bez výraznejších 
problémov. Ďakujem svojim ko-
legom, že sa zomkli a v krízovej 
situácii zabrali všetci za jeden 
povraz.

Nákaza
V závere tohto roka som sa sám stal 
obeťou nákazy vírusom COVID-19. 
Bolo to ako blesk z jasného neba. 
Doteraz neviem ako, neviem od 
koho a kedy, ale viem jedno. Nie 
je to „len chrípka“. U každého to 
samozrejme spôsobí iné príznaky 
a priebeh, veľa záleží od Vášho 
zdravotného stavu a aktuálnej 
kondície. Moji známi to zvládli bez 
serióznych problémov. U mňa to 
malo seriózny a agresívny priebeh. 
Liečil som sa 3 týždne a bolo to aj o 
vysokých horúčkach a problémoch 
s dýchavičnosťou. Na celý mesiac 
som vypadol z pracovného tempa, 
čo malo samozrejme svoje násled-
ky. Zdravie však máme len jedno a 
nikto z nás si ho nekúpi. Veľká pravda. 
Som preto rád, že už som fit, späť 
v práci a verím, že nebudem mať 
žiadne trvalé následky. A Vy? Dá-
vajte na seba pozor, prosím.

Dávajte na seba 
pozor, prosím.
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Nové projekty alebo na čom momentálne pracujeme
Naše sídlisko má už viac ako 35 rokov. Priestor v ktorom ži-
jeme je zastaraný po viacerých stránkach. Nespĺňa a nere-
flektuje naše požiadavky na to, aký spôsob života žijeme 
teraz a aký chceme žiť. Myslím si, že nastal čas, aby sme sa 
začali systematicky a cielene zaoberať kvalitou verejného 
priestoru, ktorý je okolo nás. Aj o tom sú naše strategické 
projekty a vízie do budúcnosti. Zdedili sme síce veľ mi málo 
projektových dokumentácií, ale ktokoľ vek už príde po nás, 
bude mať potrebné materiály v rukách. Čaká nás nové pro-
gramovacie obdobie a financie budú k dispozícii tým, ktorí 
budú pripravení.

Drocárov park 
(Stierova – Dénešova)
S touto časťou sídliska máme veľ ké 
plány, ktoré by som rozdelil na 
3.etapy. Prvou je rekonštrukcia 
objektu bývalého baru, kde už na 
jar 2021 chceme začať realizáciu 
projektu „Komunitná kaviareň“. 
KVP-čkári sa dočkajú slušného 

komunitného podniku, ktorý 
poskytne základné zázemie pre 
celý park. A možno sa dočkáme 
aj koláčikov pre mamičky, ako v 
cukrárni, ktorá tu chýba. Druhou 
etapou bude následná revitalizá-
cia športových ihrísk a vybudo-
vanie športového ihriska s umelou 
trávou. Treťou etapou budú par-
kové úpravy a nové prvky v jeho 
zelenej časti, ktoré momentálne 
architekti kreslia. 

Obnova fontány a 
priľahlého námestia 
(Zombova ulica)
Fontána je srdce a dominanta 
sídliska. Už rok a pol pracujeme 
na príprave projektovej doku-
mentácie. Plánujeme vytvorenie 

funkčného námestia, ktoré by sa 
(opäť) malo stať centrom dvoch 
spojených obvodov sídliska KVP. 
Námestie by sa mohlo stať orga- 
nickejším a prívetivejším lákadlom 
pre trávenie aktívneho odpočinku 
miestnych obyvateľov. Podiel 
kvality zelených plôch vzrastie o 
15% a celému priestoru dáme nové 
možnosti využitia.

Vnútroblok  
Jasuschova –  
Bauerova
Chceme vytvoriť celodennú a 
celoročnú exteriérovú oddychovú 
zónu s akcentom na voľ nočasové 
aktivity detí predškolského veku a 
prvého stupňa základných škôl. K 

tomu pribudne obnova rekreačnej 
formy kolektívnych športov na 
priľahlých športoviskách, nové 
vymedzenie chodníkov, osvetlenie, 
lavičky, detské prvky, vodozádržné 
opatrenia a ekologické riešenia. 
Tento pilotný projekt revitalizácie 
vnútrobloku plánujeme realizovať 
ako prvý a následne ho chceme 
zopakovať aj v ostatných vnútro-
blokoch nášho sídliska. 

Celý rok pre Vás pripravujeme tieto skvelé projekty
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Nové projekty alebo na čom momentálne pracujeme
„Linear park  
Wuppertálska“
Unikátny koncept, ktorý v Koši-
ciach nemá obdobu. Myšlienka 
vybudovania lineárneho parku 
sa stretla s pozitívnymi ohlas-
mi. Rozdelený by mal byť na tri 
úseky, ktoré budeme realizovať 

postupne. Siahať bude od Výmen-
níku na rohu Titogradskej ulice, 
pozdĺž zadnej časti Wuppertálskej 
ulice, pri pošte a MŠ Cottbuská, 
až k basketbalovému ihrisku na 
Cottbuskej ulici. Vytvorí sa tak 
pekný pozdĺžny priestor na Vaše 
prechádzky a navzájom tak prepo-
jíme časti sídliska, ktoré sú mo-
mentálne nevyužité. 

Komunitné denné 
centrum (Cottbuská 
ulica)
Nad našou poštou sa nachádza 
veľ ký priestor, ktorý využívame 
ako denné centrum pre naše kluby 
dôchodcov alebo pre rôzne komu-
nitné akcie. Priestor má svoje roky, 
ale zároveň aj obrovský potenciál. 
KVP nemá žiadny kultúrny dom, 

ako majú napríklad okolité ded-
inky a mestské časti. Nevieme 
organizovať veľ ké akcie, sme 
odkázaní na počasie a pri našich 
kultúrnych akciách limitovaní 
možnosťami ulice. Komplexná re-
konštrukcia má potenciál vytvoriť 
nový centrálny kultúrny bod nášho 
sídliska, ktorý bude slúžiť všetkým 
skupinám obyvateľstva. Podujatia 
mestskej časti, súkromné akcie, 
kluby dôchodcov, poprípade svad-
by a oslavy. 

Kancelária 1.kontaktu 
a zasadacia miestnosť 
(Miestny úrad,  
Trieda KVP)
Vždy sme uprednostňovali in-
vestovať financie skôr do sídliska, 
navonok pre našich občanov. Do-
bieha nás ale zub času. Investície si 
vyžaduje aj úrad samotný a budo-

va, ktorú máme v správe od mesta. 
Veď sa pozrite, ako to z vonku  
vyzerá. Pripravili sme preto 
projekty na rekonštrukcie, ktoré 
odzrkadľ ujú aj našu základnú 
filozofiu. A tou je vytvorenie ino-
vatívnej a modernej samosprávy, 
ktorá bude orientovaná predo- 
všetkým na kvalitu služieb posky-
tovanú občanom. Taká by mohla 
byť aj samotná budova miestneho 
úradu KVP. Moderné klientske 
centrum, kde vybavíte všetko, čo 
potrebujete efektívne a s úsmevom. 

Všetky projekty budeme postupne zverejňovať na jednom mieste, aby 
ste ich mali kedykoľ vek k nahliadnutiu – www.mckvp.sk/projekty. 
Zároveň, každý jeden zámer bude prekonzultovaný na participatív-
nom stretnutí, niektoré z nich sa už aj uskutočnili. Na týchto stretnu-
tiach dávame KVP-čkárom šancu vyjadriť sa a ovplyvniť projekty vo 
fáze, kedy sa ešte dajú reálne zmeniť. Na sídlisku KVP totiž veríme, 
že takto vieme spoločne vytvoriť kvalitný podklad pre racionálne 
rozhodnutie, ktoré vytvorí využiteľ ný a moderný verejný priestor 
pre našich obyvateľov.

Verejný priestor je pre ľudí.  
Preto by ho mali tvoriť ľudia, 
ktorí ho budú využívať na 
základe svojich potrieb.
Ladislav Lörinc - starosta KVP
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Nové solar lampy: Na rizikových 
miestach pribudli ekologické 

solárne LED lampy, vďaka ktorým 
je KVP-ečko bezpečnejšie.  

Kosenie: Historicky prvé kosenie v réžii 
sociálneho podniku prinieslo viacero 
benefitov, dokopy sme za túto sezónu 
pokosili 1.837.010 m².

Nové stromy: Aj po roku 2020 je KVP opäť 
zelenšie a ekologickejšie, vysadili sme  
desiatky stromov i tisícky nových kvetov.

Opravy ciest: Súvislé opravy ciest nás 
v tomto roku stáli 160.000 eur, v prie-
behu týždňa sme dokázali  opraviť viac 
ako 6000 m².

Nový dizajn-manuál: Po rokoch sa 
nám podarilo zmeniť komunikačnú 
identitu mestskej časti, vytvoriť nové 
logo aj dizajn pre občasník Kvapka.

Deratizácia: Aj v tomto roku 
sme vykonali vo viacerých 
lokalitách operatívnu dera-
tizáciu verejných priestran-
stiev.

Transparentné zverejňovanie: Pravidelne 
informujeme verejnosť o našich aktivitách, 
plánoch i projektoch, transparentne a  
otvorene. Zverejňujeme nad rámec zákona 

2. rok

2020
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Bezbariérový prístup denné 
centrum: Seniorom sme po nie-
koľ kých rokoch uľahčili prístup 
do denného centra postavením 
externej plošiny.

Nový mobiliár: Staré lavičky a 
koše na našom sídlisku postupne 
meníme za nový, funkčný, jednotný 
a hlavne kvalitný mobiliár.

Obnova VDZ: Podarilo sa nám  
uskutočniť dve etapy obnovy vodo- 
rovného dopravného značenia, nový 
vzhľad dostali priechody pre chod-
cov, parkovacie čiary i miesta pred 
kontajneroviskami.

2021

Petangové ihrisko: Spolu  
so seniormi i dobrovoľ níkmi  
z celého sídliska sme svojpomocne 
postavili prvé petangové ihrisko  
v Drocárovom parku.

Opravy chodníkov: Opravili 
sme viac ako 1800 m² chodníkov 
a odstránili 2 zbytočné schody, 
čím vznikli nové bezbariérové 
prístupy.

Externé financovanie: Financie 
pre mestskú časť hľadáme aj tak, 
že sa zapájame do výziev, gran- 
tov a aktívne sa uchádzame sa o 
externé financovanie. Získali sme 
tak desaťtisíce eur.

Bezpečnejšie priechody pre chodcov: Po 
dvoch rokoch sme sa dočkali realizácie dvoch 
inteligentných priechodov. Výsledkom je 
zvýšená bezpečnosť.

Senior dom: V rámci Se-
nior domu sme postúpili 
výrazne dopredu, začali sa 
rokovania s potenciálnymi 
investormi a zbúralo sa 
tretie nelegálne nadzemné 
podlažie.
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Anketa Košičan roka 2019
Do finále vďaka vašej podpore

Na post starostu prišiel  
s inovatívnym zmýšľaním a 
novým prístupom k výkonu 
funkcie a aktivitám samosprávy. 
Práve za to bol nominovaný  
v ankete Košičan roka 2019.
Reakcia KOŠICE:DNES k nominácii

Dostalo sa mi veľ kej pocty. Bol som nominovaný v kategórii 
osobnosť v ankete Košičan roka 2019, ktorú každoročne or-
ganizuje mediálny dom Košice:Dnes. Nepochybujem o tom, 
že to bolo len a len vďaka Vašej podpore. Dovoľ te mi
 podeliť sa s Vami o moje pocity.

Moja nominácia bola odôvodnená 
(aj) nasledovnými aktivitami, ktoré 
sa nám v minulom roku podarili: 

•  Pod mojím vedením sme vyhrali  
 začiatkom marca minulého   
 roku súťaž o výstavbu detského  
 ihriska Žihadielko, ktorú orga- 
 nizuje obchodný reťazec  
 LIDL. Na Deň detí sme tak otvorili  
 vôbec prvé takéto ihrisko  
 nielen v Košiciach, ale v celom  
 Košickom kraji. Súťaž trvala  
 štyri týždne a sprevádzala   
 ju intenzívna kampaň občanov,  
 rôznych firiem a organizácií.

•  Projekt Spoločný plán. Ide o   
 názov stretnutí, ktoré organizu 
 je miestny úrad preto, aby sme  
 spoznali názor ľ udí a konštruk- 
 tívne sa spolu porozprávali. 

•  Založenie sociálneho   
 podni ku. Myšlienka vznikla  
 krátko po našom nástupe v roku  
 2018, základné kroky boli   
 odhlasované vlani na marcovom  
 zastupiteľstve. Prvú aktivitu   
 sociálneho podniku odštartovali  
 v októbri. Sme jedinou mestskou  
 časťou v Košiciach, ktorá má svoj  
 vlastný sociálny podnik.

Doručiť svoju nomináciu mohol 
ktokoľ vek. Komisia zriadená 
mediálnym domom Košice:Dnes 
následne rozhodla, ktorých 10  
osobností a 10 subjektov postúpi  
do I.kola verejného hlasova-
nia. Sám som bol prekvapený a 
poctený, že niekto na mňa mys-
lel a že odborná komisia prijala 
návrh na moje meno. O to viac, že 
nominované boli osobnosti ako 
hokejista Ladislav Nagy, špičková 
medicínska odborníčka Dáša 
Čížková, majiteľ vinotéky a orga-
nizátor vínnych slávností Vladimír 
Čuchran, či svetoznámy košický 
skater Richard Tury. Košičania 
následne mohli hlasovať online za 
svojich favoritov. Do finále na-
koniec postúpila polovica osob-
ností a polovica subjektov.

Keď sa ma toho času pýtali, čo 
hovorím na to, že som postúpil do 
finále, odpovedal som nasledovne: 
„Samozrejme, že ma to poteši-
lo, keď som sa dozvedel, že som 
postúpil. Sú chvíle, kedy o sebe 
pochybujem, či to robím dobre a 
správne, aj keď som sa v tej práci 
našiel. Ďakujem všetkým, ktorí 
mi svojimi hlasmi dali najavo, že 
to, čo robím má zmysel. Vážim si to.“ 

Hlasovanie v II.kole ankety už 
prebiehalo prostredníctvom SMS 
hlasovania s následným gala-
večerom a slávnostným vyhod-
notením. Do ankety bolo zaslaných 
9306 hlasov. Víťazi ankety vzišli  
z hlasovania Košičanov. Galavečer 
sa nakoniec konal pre pandémiu 
COVID-19 až v septembri, síce  
v krásnom, no veľ mi obmedzenom 
formáte. 

Laureátkou v kategórii „osobnosť“ 
sa stala špičková odborníčka v 
oblasti regeneračnej medicíny 
Dáša Čížková. Druhý v poradí, a 
to len o dva hlasy, skončil košický 
hokejista a bývalý reprezentant 
Slovenska Ladislav Nagy. Tretie 
miesto som nakoniec obsadil ja. 

Dáša Čížková sa stala takisto aj 
prvou ženou, ktorá získala titul 
Košičan roka. Historicky prvým 

držiteľom tejto ceny za rok 2016 sa 
stal rímskokatolícky kňaz a ria-
diteľ neziskovej organizácie Oáza 
– nádej pre nový život Peter Gom-
bita. Jeho nasledovníkom bol neo-
natológ Peter Krcho. Minulý rok si 
cenu prevzal turistický sprievodca 
Milan Kolcun. V kategórii „subjekt“ 
bodovala Nemocnica Šaca, ktorá 
získala takmer o 400 hlasov viac 
ako Gymnázium Poštová, ktoré 
skončilo na druhom mieste. Kníh- 
kupectvo Artforum obsadilo po-
myselný bronzový stupienok.

Nevyhral som. Ale úprimne? Pre 
mňa bola veľ ká česť už to, že som 
bol nominovaný. Beriem to ako 
zadosťučinenie za to, čo sme  
v priebehu roka dokázali na úrade 
pre naše sídlisko urobiť a vytvoriť. 
Je to pre mňa motiváciou do ďalšej 
práce. Ďakujem Vám za Vašu pod-
poru, priatelia.
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Spoločný plán
Unikátny koncept, ktorý pokračuje

Po uplynulom roku plnom prek-
vapení je možné konštatovať, že 
všetko ide omnoho jednoduchšie, 
ak sú obyvatelia ochotní načúvať 
a podeliť sa o svoje nápady. Túto 
myšlienku sme rozvíjali od nástu-
pu môjho vedenia a podarilo sa 
nám ju dotiahnuť do projektu 
Spoločný plán. Na košické pomery 
unikátny koncept. Diskusie oby-
vateľov s vedením samosprávy, 
prezentácie, nápady, predstavenie 
nových projektov ale aj množstvo 
otázok a hľadanie uspokojivých 
odpovedí. Také sú stretnutia KVP-
čkárov, ktoré pravidelne orga-
nizujeme na rôzne témy. Spoločný 
plán je najmä o vôli spolupracovať 
a otvorene komunikovať. Povedať 
svoj názor je totiž tá najjednoduchšia 
cesta k tomu, aby sa veci pohli. Pravi-
delné stretnutia už dokázali nájsť 
schodnú cestu medzi psičkármi a 
ľ uď mi, ktorí doma nemajú štvor-
nohého priateľa, priniesli nové 

nápady na tému parkovania a tiež 
vzácnu zhodu k téme rozširova-
nia zelene. Nezabudlo sa ani na 
využívanie verených zdrojov, o 
ktorých môžu občania rozhodnúť  
v rámci participatívneho roz-
počtu. Samozrejme, diskusie sú 
hlavne o názoroch, ktoré ľ udí ner-
az rozvášnia, no tento koncept fun-
govania komunity je o prijímaní 
kompromisov. Tak, ako to má  
v názve, tak je to aj v realite.  
Plánujeme spoločne.

Fakt, prečo to  má zmysel je 
prispôsobiť investície potrebám 
ľ udí. Pri projektoch, ktoré na 
blízke obdobie ale aj na ďalšie roky 
zmenia tvár sídliska je potrebný 
hlas tých, ktorým budú najviac 
nápomocné. Spoločný plán je aj o 
interakcii a zapracovaní kon- 
krétnych návrhov, pretože mys-
líme dopredu. Načo by nám bola 
investícia, ktorá by sa minula cieľ u 

len preto, že projektanti zabudli na 
funkčnosť či praktickosť? Na mysli 
pri tom máme jedno z posledných 
tohtoročných stretnutí priamo na 
mieste, kde má vzniknúť Lineárny 
park Wuppertálska či miesto 
oddychu, ktoré však už roky chátra  
- okolie fontány.

To, že to so Spoločným plánom 
myslíme vážne a nič nás neodradí 
od naslúchania obyvateľov pre-
verila pandémia. Opatrenia nám 
na istý čas nedovolili diskutovať 
v uzavretom priestore, no kde je 
vôľa, nájde sa aj cesta a tak sa stret-
nutia presunuli vonku. Dočasnú 
absenciu premietačky nahradili 
vizualizácie priamo do rúk tých, 
ktorí prišli. A plánovalo sa medzi 
blokmi, s odborníkmi, ľ uď mi tam 
žijúcimi i zástupcami miestneho 
úradu. Pretože veríme, že práve 
takto vieme spoločne vytvoriť 
kvalitný podklad pre racionálne 

rozhodnutia, ktoré vytvoria 
využiteľ ný a moderný verejný 
priestor pre všetkých.

Vízia moderného sídliska sa 
napĺňa aj vďaka spolupráci oby-
vateľov, ktorým záleží na jeho 
vývoji. Spoločný plán delí úlohy 
na tie, ktoré zabezpečí samosprá-
va s tými, ktoré si želajú občania. 
Sme v polčase, ktorý je nateraz 
nerozhodný, keďže veľ ké projekty 
sú v procese a tie menšie sa nám 
podarilo realizovať len nedávno. 
Jedno je isté, KVP sa rozbehlo 
správnym smerom vďaka jeho 
obyvateľom. Veríme, že k tomu 
prispel aj Spoločný plán, ktorého 
ideou je rozhodovanie celej komu-
nity a podieľanie sa na dôležitých 
projektoch spolu s verejnosťou. 
Participácia je pre nás prirodzená, 
lebo tak sa správa moderná samo-
správa. A my sa takou usilujeme byť 
už druhým rokom.
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Prvý ročník participatívneho
rozpočtu sme úspešne zvládli

Odovzdaných bolo dokopy 13 517 
hlasov, najviac ich spomedzi všet-
kých projektov získal „Freestyle 
pre KVP“, tzv. kids skills trail. Novú 
cyklistickú dráhu podporilo 1357 
ľ udí. Vďaka ich hlasom bude  
umiestnená v Dirtparku na 
Drábovej ulici.

V kategórii občianske projekty, 
ktoré budú dotované sumou do 
2000 eur postúpila aj myšlienka 
realizácie dažďovej záhrady v 
Drocárovom parku či obnova stien 
oporného múru, ktorý sa nachád-
za v areáli tenisového kurtu. Na 
Starozagorskej ulici by mala pri 
vstupe do priestorov brány vzniknúť 
galéria umelcov. Obyvatelia pod-
porili aj zlepšenie kvality špor-
tovísk, v každom obvode by sa malo 
zrevitalizovať jedno. Konkrétne 
miesta budú vybrané v ankete. 

Občianske projekty budú real-
izovať samotní obyvatelia, samoz-
rejme im budeme v prípade po-
treby nápomocní. Vo vlastnej réžií 

sa pustíme do revitalizácie okolia 
kostola Božieho milosrdenstva na 
Triede KVP a výstavby ovocného 
sadu, kde v spolupráci s predkla-
dateľom projektu vytypujeme 
vhodnú lokalitu. Tieto dva nápady 
získali spomedzi zadaní pre 
mestskú časť najväčšiu podporu 
ľ udí. Náklady na ich uskutočne-
nie však nesmú presiahnuť sumu 

5000 eur. Do prípravy všetkých 
úspešných projektov sa pustíme v 
budúcom roku.

Úspešní žiadatelia budú pozvaní 
aj na osobné stretnutie a potrebné 
konzultácie k podpísaniu zmluvy, 
časovému harmonogramu realizácie 
projektov ako i spôsobe ich finan-
covania. Peniaze na realizáciu 
víťazných projektov v hodnote  
20 000 eur budú vyčlenené  
v rozpočte Mestskej časti Košice 
– Sídlisko KVP na rok 2021 po 
odsúhlasení miestnym zastupi-
teľstvom.

Pilotný ročník participatívneho rozpočtu (resp. občianske-
ho, ak chcete) pozná svojich víťazov. Hlasujúci odovzdali 
25 projektom spolu 13 517 hlasov. Cyklistická dráha pre 
najmenších jazdcov, dažďová záhrada, kvalitnejšie športo-
viská, galéria umelcov či grafity maľ by v areáli tenisového 
kurtu. Také sú víťazné občianske projekty pilotného roční-
ka. Okrem nich KVP obohatia aj dve úspešné zadania, ktoré 
zrealizuje samospráva vo vlastnej réžii.

Záujem ľudí, ktorí sa rozhodli 
zapojiť do diania na našom sídlisku 
je pre nás veľmi dobrým signálom. 
Vidieť, že sa postupne menia 
požiadavky obyvateľov, ktorí 
tu žijú a tento priestor chcú 
využívať aktívne.
Ladislav Lörinc - starosta KVP
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Komunitná 
kaviareň
V Drocárovom parku vlastníme 
objekt, ktorý bol v minulosti 
známy ako „Džemo bar“. Tento 
objekt plánujeme zrekonštruovať a 
vytvoriť našu vlastnú „komunitnú 
kaviareň“. Atraktívny priestor pre 
rodiny s deťmi, ktorý bude posky-
tovať základné zázemie celému 
parku i športoviskám. Tak, ako 
to poznáte z veľ kých európskych 
parkov – kvalitné sezónne občer-
stvenie, koláčik, toalety a všetko, 
čo potrebujete pre svoje pokojné 
trávenie voľ ného času s deťmi. 
Verím, že tam nájdete svoje útočis-
ko a svojimi častými návštevami 
nepriamo podporíte naše sídlisko. 
V novembri sme podali hotový 
projekt na stavebné povolenie. 
Rekonštrukcia by mala prebehnúť 
v I.polroku 2021, ak sa nevyskytnú 
neočakávané komplikácie. 

Revitalizácia 
vnútroblokov
Začiatkom budúceho roka očaká-
vame jednu z posledných výziev na 
financovanie zelenej infraštruk-
túry prostredníctvom programu 
IROP. Sme pripravení zapojiť sa 
s našim projektom revitalizácie 
vnútrobloku Jasuschova-Bauero-
va, na ktorom sme pracovali celý 
tento rok. Držte nám prsty. Ak by 
sa nám podarilo uspieť, ideme do 
revitalizácie, ktorá bude znamenať 
absolútne novú kvalitu tohto 
verejného priestoru. Prejdeme 
od jednotvárneho monotónneho 
prostredia k prostrediu určenému 
pre šťastné chvíle – rozmanitému, 
hravému so širokým diapazónom 
atraktivít a cieľov. Moderný 

verejný priestor hodný nárokov 
21.storočia, inkluzívny pre všetky 
vekové kategórie. 

Chodníky a  
bezbariérovosť 
Urobili sme si prieskum v teréne a 
máme zmapované problematické 
priechody. Máme koncepciu pešie-
ho pohybu s analýzami peších 
ťahov a základnou infraštruk-
túrou pre peších. Vieme sa pustiť 
zodpovedne do systematických 
úprav na tých najviac využívaných 
ťahoch na základe dát. Prechád-
zame od myšlienky „iba vylepšiť 
pešie trasy“ k myšlienke vytvoriť 
kvalitnú sieť pre chodcov, deti, 
dôchodcov, mamičky s kočíkmi. Od 
náhodných projektov k projektom 
podporenými dátami a od indi-
viduálnych riešení ku komplex-
nému riešeniu problémov a koor-
dinovanému plánovaniu. Drobné 
zásahy, ktoré určite oceníte na 
svojich prechádzkach sídliskom, 
dochádzaním za prácou, či do 
školy. 

Nové parkovacie  
miesta
Popravde nečakal som, že budo-
vanie parkovacích miest narazí 
na taký veľ ký odpor kompetent-
ných orgánov, ktoré nám projekty 
musia odsúhlasiť. V našom pôvod-
nom pláne sme chceli parkoviská 
realizovať už v tomto roku, ale 
bohužiaľ, nepodarilo sa. V našej 
snahe budeme pokračovať aj tento 
rok. Máme už pripravené projekty 
na parkoviská na uliciach – Zom-
bova, Janigova, Starozagorská 
a dokončujú sa nám projekty na 
Čordákovu ulicu a ďalšie lokality. 
Popritom pracujeme na zbere dát  

v súvislosti so statickou a dynami- 
ckou dopravou. Potrebujeme pod-
klady pre svoju vlastnú koncepciu 
parkovania na sídlisku. 

Investície do  
športovísk 
Našou prioritou je realizovať jedno 
nové oplotené ihrisko s umelou 
trávou. Okrem toho čakáme na 
výsledky výzvy, do ktorej sme sa 
prihlásili a vďaka ktorej by sme 
mohli opraviť ďalšie športové 
ihrisko. Ak sa nič nezmení, mes-
to Košice by malo revitalizovať 
atletickú dráhu na Starozagorskej 
ulici. K tomu by sme chceli drob-
né úpravy a vylepšenia. Budeme 
sa samozrejme snažiť o externé 
finančné zdroje, lebo s našim 
rozpočtom toho veľa nedokážeme. 
Snažíme sa kde sa len dá a príleži-
tosti vyhľadávame veľ mi aktívne.  

Cezhraničná  
spolupráca
Máme schválené 2 veľ ké projekty 
cezhraničnej spolupráce  
v celkovej sume 100.000 eur, ktoré 
plánujeme realizovať s našimi 
maďarskými partnerskými ob-
cami. Jeden sme už kvôli pan-
demickým opatreniam museli 
presunúť. Dúfam, že situácia nám 
umožní realizovať ich v 2021 a vy 
si budete môcť vychutnať od nás 
kvalitnejšie podujatia. Zvyšu-
jeme kvalitu, ponuku aj program. 
Robíme to predsa predovšetkým 
pre Vás. Po tomto roku Vám to 
určite dobre padne. Odreagovať sa 
a zabaviť. 

Určite Vás zaujíma, čo plánujeme v nasledujúcom roku 
2021. Tohto roku sme sa venovali predovšetkým základnej 
infraštruktúre – cestám a chodníkom. Opravili sme viac 
ako 6000m2 ciest a necelých 2000m2 chodníkov, čo bola 
investícia rádovo niekde na úrovni 200.000 eur. Bolo to už 
potrebné. V budúcom roku plánujeme pokračovať + chceme 
pridať aj nové investičné projekty, na ktorých sme posled-
né dva roky pracovali. Samozrejme, všetko bude záležať od 
našich príjmov, dôsledkov pandémie COVID-19 a najmä od 
toho, čo schvália naši poslanci v rozpočte.

Plány do budúcnosti


