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Sídlisko KVP sme za
4 roky preukázateľne
posunuli vpred. Teraz
je čas ísť spoločne ďalej.
Chcem pokračovať vo
svojej práci starostu
a mestského poslanca.”
Ladislav Lörinc - starosta KVP

Dobrý starosta skutočne
potrebuje silný tím
str. 9

Ako sme naše sídlisko
posunuli vpred?
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Ladislav Lörinc - kandidát na starostu KVP

www.ladislavlorinc.sk

Napredujme spoločne
aj naďalej

4. rok

Sídlisko KVP sme výrazne posunuli vpred.
Teraz je čas ísť spoločne ešte ďalej.

Pred 4 rokmi som Vám ako mladý poslanec hovoril, že spoločne posunieme naše sídlisko vpred. Bol som presvedčený o tom, že po rokoch stagnácie a nezmyselných politických hádok dokážem priniesť
konštruktívne riešenia, plodnú spoluprácu a najmä potrebný rozvoj.
Žiadal som Vás o dôveru, ktorú ste mi preukázali prostredníctvom
svojich hlasov v komunálnych voľbách. Moju víziu moderného sídliska v predchádzajúcich voľbách, ktoré boli v roku 2018, podporilo
3.493 občanov. Bolo to viac, ako dokázali získať moji štyria starostovskí protikandidáti dokopy. Získal som silný mandát a naša misia
tak mohla začať.
Chcel som od Vás aj niečo viac, a to
podporu a spoluprácu. Bol som si
vedomý toho, že ak chceme skutočne
napredovať, nemôže to byť len
o pozícii starostu, o jednej osobe. Chcel
som, aby sme to robili spoločne. Každý
svojimi možnosťami, pre úspech celku.
Či chceme alebo nie, je to vždy tímová
práca a som bytostne presvedčený, že
starosta je len prvý medzi rovnými. Na
štyri roky som tak zahodil „svoje ja“ a
mohli ste odo mňa počuť a čítať „my“,
„môj tím“ alebo „naša komunita“, lebo
všetko z toho, čo si prečítate v týchto
novinách, je výsledkom skupinovej
práce. Nielen starosta, ale naši poslanci,
aktívni občania a predovšetkým obetaví
zamestnanci miestneho úradu KVP stoja
za každým jedným projektom, ktorý sa
nám podarilo realizovať.
Ako manažér s medzinárodnými
skúsenosťami som si uvedomoval pár
pravidiel, ktoré sa musia dodržať, aby
sa nám to celé podarilo. Vy ste možno
vnímali len volebné motto: „Spoločne
posunieme naše sídlisko vpred“, ale za
týmto zdanlivo jednoduchým vyjadrením je celá veda potrebná na to, aby
sa zo slov stali reálne skutky. Ja som
to mal na pamäti celé 4 roky, aby som
nezišiel z mojej úlohy starostu ako
pozitívneho lídra, ktorý prináša reálne
zmeny. Tony Robbins (kouč) to pomenoval pomerne presne, keď povedal,
že každý správny líder musí:
1. vedieť vidieť veci tak, ako reálne
sú - nie horšie ako sú
2. vidieť tie veci lepšie, než reálne sú
3. urobiť tie veci tak, ako ich sám vidí
Na našom Sídlisku KVP žijem so svojou
rodinou celý svoj život a vnímam ho
také, aké skutočne je. Tak som Vám
ho aj predstavil a opisoval vo svojej
vízii. Zároveň som však dokázal vnímať
aj neskutočný potenciál pozitívneho
rozvoja, ktorý tu stále máme. Ak by
som predtým 8 rokov nebol aktívnym
miestnym poslancom, asi by som
nezvládol svoju starostovskú úlohu.
Mohol som sa oprieť o získané skúsenosti, aj sociálny kapitál, ktorý som si
vybudoval. Aj to mi pomohlo
v úplných začiatkoch, keď preberanie
agendy miestneho úradu prebehlo
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s bývalým starostom tak, že mi odmietol podať ruku a hodil mi zväzok kľúčov
na stôl. V zapätí mi prednosta, ktorý
pre istotu odišiel, napísal SMS s deviatimi urgentnými problémami, ktoré
mám riešiť. Prvým z nich bol hackerský
útok, pri ktorom miestny úrad prišiel
o dáta za posledné dva roky. Nezačínali
sme teda na bode nula. Začínali sme
mínus dva roky a v situácii, kedy bolo
ohrozené bežné fungovanie úradu.
Nesťažoval som sa. Vymenoval som
prednostu a svojho zástupcu ako
najrýchlejšie to išlo a pustili sme sa
do práce. Postavil som sa pred zvyšok
zamestnancov, ktorí ostali a povedal
som im, že robíme hrubú čiaru za
minulosťou a odteraz sa pozeráme len
dopredu. Sústredíme sa výhradne na
svoju prácu, na naše sídlisko a našich
občanov. Som totiž presvedčený, že to,
čomu venuješ svoju pozornosť rastie a
tam ide tvoja energia. A svoju energiu
chcem míňať na pozitívne veci, na našu
dobre odvedenú prácu a lepšiu budúcnosť pre naše sídlisko. Nezaujímajú
ma reči, skeptici, pochybovači
a iní politici, ktorí len ohovárajú.
Zaujíma ma len a len moja práca, lebo
strom poznáš podľa ovocia. Aj preto
som sa 4 roky prakticky nevyjadroval
k rôznym nezmyslom a klebetám, ktoré
som o sebe počúval. Rovnako som nehodnotil a neriešil prácu iných starostov, nestaral sa do ich práce a do toho,
ako vykonávali svoj mandát. Staral som
sa o to, čo mi bolo zverené Vami, lebo
na to ste ma volili. Vizitku každému
jednému politikovi vystavia jeho voliči
vo voľbách. Verím, že spravodlivo
a podľa zásluh.
Práce sme mali už od začiatku enormne veľa. Miestny úrad eviduje viac
ako 3000 podnetov od občanov ročne.
Okrem našich úloh, cieľov a projektov, ktoré si sami dávame, tak každý
jeden pracovný deň príde viac ako 10
úloh a žiadostí od Vás. Máme čo robiť.
Dobehnúť rokmi zanedbané problémy
sídliska sa nedá zo dňa na deň. Nikdy
som si však neželal menej práce. Vždy
som len chcel viac skúsenosti a zručností na to, aby sme problémy s mojím
tímom zvládli. Preto som prvý rok najviac investoval do ľudského kapitálu.

Do zamestnancov a do našich občanov.
Začali sme budovať našu skvelú komunitu, ktorá v priebehu rokov dokázala
priniesť zmenu a výsledky.
V druhom roku sme mohli prejsť na
vyššiu úroveň riadenia a konečne som
sa mohol oslobodiť od „hasenia problémov“ a prejsť k systematickému
a riadenému manažovaniu zmeny.
Prešli sme od stabilizácie bežnej agendy k rozvojovým projektom a k tvoreniu
vízií, ktoré budú formovať budúci rozvoj
nášho sídliska. Veľké projekty, ktoré tu
od čias bývalého starostu Dana Rusnáka neboli a sídlisku chýbali.
V treťom roku, posilnení výsledkami
a Vašou silnou podporou, sme mohli
toho zvládnuť ešte viac. Získali sme
skúsenosti, zabehli procesy, doručili
výsledky. Vyformoval sa kvalitný a skúsený tím. Aj preto sme dokázali prekonať rôzne neočakávané krízy, ktoré v
priebehu posledných rokov prišli. Som
hrdý na to, ako sme s mojimi kolegami
zvládli pandémiu aj vojnovú krízu. Štát
nám veľmi nepomohol, ale pomohli
sme si sami navzájom. Ako samospráva sme tu boli vždy pre Vás a mohli ste
sa o nás v týchto ťažkých časoch oprieť
najmä preto, že sme dobrý a zohratý
tím ľudí, ktorým skutočne záleží na
našom sídlisku. Verím, že to je vidieť
aj cítiť.
Nevyhli sme sa samozrejme aj problémom a chybám. To sa stáva v každej
práci a v každom kolektíve. Nie všetko
sme zvládli podľa mojich extrémne
náročných predstáv. Uvedomujem si
to a férovo priznávam. Kto chce nájsť
chyby, určite ich nájde a uznám mu ich.

Dnes tu pred Vami skladám účty za
svoj tím a za svoju štvorročnú činnosť
starostu Sídliska KVP prostredníctvom
týchto novín a úprimných riadkov,
ktoré Vám píšem. My sme si s kolegami
prešli dlhú a náročnú cestu a nebolo
to vždy také jednoduché, ako sa Vám
navonok mohlo zdať. Opak je pravdou.
Bolo to extrémne náročné a vyžadovalo si to veľakrát množstvo práce,
stresu, naťahovania sa, vybavovania
a prebdených nocí. Dosiahli sme však
zmenu, ktorú som Vám pred 4 rokmi
deklaroval. Sídlisko KVP sme spoločne
posunuli vpred. Som o tom presvedčený.
Za seba aj za svojich kolegov môžem
zodpovedne prehlásiť, že sme pripravení túto zmenu posunúť o level vyššie.
Cítime sa hladní po výsledkoch, plní
energie a odhodlaní prejsť tú cestu
s Vami aj naďalej. Chceme využiť naše
skúsenosti a dotiahnuť naše pripravené
projekty do úspešného konca. Vy opäť
rozhodnete v najbližších komunálnych
voľbách 29. októbra 2022, či zastavíte
rozbehnutý vlak alebo dostaneme opäť
šancu pracovať pre naše sídlisko.
Ja Vaše rozhodnutie s pokorou prijmem. Urobil som všetko, čo bolo v
mojich silách, aby sme boli úspešní,
a preto som osobne vyrovnaný
s akýmkoľvek výsledkom Vašej voľby.
Ak to vnímate rovnako, podporte nás
svojím hlasom. Poznáte mňa i môj tím
a máte s nami už reálnu skúsenosť.
Viete, že sa na nás môžete spoľahnúť.
Poďme spolu ďalej.

Bol som si vedomý toho, že ak
chceme skutočne napredovať,
nemôže to byť len o pozícii starostu.”
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Prednosta

úradu

Štyri roky v úrade – málo, či veľa? Z pozície prednostu miestneho
úradu aj - aj. Ak sa pozriem späť na predošlé 4 roky v úrade, musím
uznať, že sa podarilo neskutočne veľa vecí vyriešiť, opraviť, zrealizovať. Začnem decembrom 2018. Novozvolený starosta ma oslovil
s ponukou pracovať na úrade ako jeho prednosta a pomôcť mu pri
realizácii skoro 200 úloh, ktoré si stanovil zrealizovať vo volebnom
programe, prísľube občanom. Povedal som si „wau“.
V tej dobe starosta preberal úrad
zdecimovaný, skoro nefunkčný po
predchádzajúcom vedení. Jedno
z najdôležitejších oddelení, ktorým je
oddelenie výstavby a majetku, neexistovalo. Pošta sa kopila na stoloch a nič
sa nerealizovalo. Oddelenie finančné,
srdce každého úradu, zas prevzalo
účtovníctvo s vymazanými údajmi po
hackerskom útoku.
V takejto situácii oceníte každú pomoc
a radu. Ako „riaditeľ úradu“ musím
pochváliť všetkých, ktorí sa pričinili
o zmenu v každej oblasti. Naozaj každého. Od vlastných zamestnancov
až po externých spolupracovníkov.
Vyzdvihol by som však skutočnosť,
že sa ťahalo za jeden povraz. Nie je to
fráza, ale realita bežných dní. Inak by
sa to ani nemohlo podariť.

Keď sme sa nadýchli a začali rozmýšľať
nad rozvojovými projektami, ktoré by
sme chceli realizovať, prišla studená
sprcha. COVID-19. Krátenie financií
na strane príjmov a nárast na strane
výdavkov. Štát sa elegantne zbavil zodpovednosti a priamy výkon opatrení
v súvislosti s pandémiou, ako napríklad testovanie či očkovanie, alibisticky hodil na samosprávy. A ak do toho
pripočítam, že ani naši zamestnanci
sa tomuto ochoreniu nevyhli (niektorí
sa nakazili opakovane) a my sme aj
napriek obmedzenému počtu pracujúcich museli zabezpečovať bežný chod
úradu, poskytovať služby verejnosti,
či plniť investičné akcie, tak sa mi ani
nechce veriť, že sa to podarilo. Veľakrát s odretými ušami, vypätím síl,
ale podarilo.
A prečo sa to podarilo? Môj názor je
ten, že sme všetci videli až neskutočné
chcenie, energiu, pozitívnu a inovatívnu víziu nášho starostu, ktorý napriek
všetkému chcel dokázať obyvateľom,
že prísľub, ktorý ľudom vo voľbách dal,
sa podarí splniť. To bolo to lepidlo našich vzťahov a pracovného nasadenia.
Vyskladal sa tu kolektív, ktorý vedel
obetovať aj svoj mimopracovný čas na
dosiahnutie cieľov.
Okrem iného by som vyzdvihol zriadenie prvého sociálneho podniku v
Košiciach. Rovnako ma teší, že rekonštrukciou prešli skoro všetky
detské ihriská. Vytvorili sme tiež
nové centrum oddychu a športu
v Drocárovom parku. Netreba
zabúdať ani na historicky najvyšší
počet opravených ciest a nových
parkovacích miest, ktoré sme
vybudovali aj s ohľadom na životné prostredie. Takto by som
mohol ešte dlho faktograficky
uvádzať mnohé iné projekty,
ktoré môžete vidieť z Vášho
okna, či pri bežnej nedeľnej
prechádzke sídliskom.
Keď sa človek obzrie a vidí, čo
všetko sme si prežili, aké úlohy
riešili a najmä vyriešili, tak poviem, že za štyri roky je toho až - až.
Pri pomyslení na to, ako rýchlo to
zbehlo, sa mi zdajú štyri roky dosť
málo na to, aby sme dokázali realizovať všetky smelé plány. Máme energiu a chuť napredovať ešte ďalej.

Miroslav Michalus

prednosta miestneho úradu

Zástupca

starostu

S Lacom v rámci komunálnej politiky
intenzívne spolupracujem už viac ako
12 rokov, a to od čias, keď sa uchádzal
o kreslo v miestnom zastupiteľstve. Za
tú dobu sme sa stali nielen profesijnými kolegami, ale aj dobrými priateľmi.
Odkedy sme boli obaja miestnymi
poslancami, postupne sme nachádzali
spoločné prieniky v názoroch aj
riešeniach viacerých problémov
na našom sídlisku. Po tom, ako
sa stal starostom, si ma vybral
ako svojho zástupcu. Napriek
niekoľkoročným skúsenostiam
v komunálnej politike to bolo
niečo úplne iné a neviem si
predstaviť, ako by sme to
zvládli bez nich.
Prvou zaťažkávacou
skúškou bol hackerský
útok. Keď sme 11. decembra 2018 nastúpili na úrad,
Roman Matoušek
doslova sa v ňom iba kúrilo
zástupca starostu
a svietilo. Sadli sme si, rozdelili úlohy a bez okolkov
sme na tom začali pracovať.
Ďalšia z vecí, na ktoré som hrdý, je spoOdvtedy sme sa nezastavili. Vždy totiž
lupráca so seniormi. V dennom centre
pred nás prichádzali nové výzvy a my
sme vytvorili príjemnú atmosféru na
sme k tomu pripájali ďalšie svoje nápatrávenie voľného času pre dôchodcov
dy, ktoré sme chceli zrealizovať.
aj s tanečnými zábavami. Keďže mám
skúsenosti aj z gastrosektora, veľmi
Za jeden z prvých míľnikov v našej MČ
rád pre nich vlastnoručne pripravujem
považujem získanie ihriska Žihadielko.
občerstvenie, na ktoré predtým neboli
zvyknutí. O to som radšej, že im moje
Bol to viditeľný posun, ktorý nás nestál
špeciality chutia. Rád si so seniormi aj
nič – okrem obrovského množstva
podebatujem, pretože ma okrem iného
energie. Laco bol pravým lídrom, ktorý
neraz inšpirujú k ďalším nápadom.
nielen mňa motivoval k tomu, aby sme
prispeli k vytvoreniu silnej sídliskovej
Nemôžem zabudnúť ani na Komunitnú
komunity. A myslím, že sa to podarilo.
kaviareň. Takýto formát je naozaj u nás
nevídaný a na našom sídlisku sa ozaj
Aj keď pandémia pozastavila organizoujal. Síce sme o tom ani nepochybovanie kultúrnych a iných hromadných
vali, no tiež si to vyžadovalo viac než
podujatí, už teraz sa ukazuje, že ak
množstvo práce. Slúži mamičkám
nepoľavíme, nastavený trend sa podarí
s deťmi, strednej generácii aj starším.
udržať. Aktívne som sa angažoval najJe neuveriteľné, že sme za štyri roky
mä v oblasti kultúry, športu a vzdelávadokázali zrealizovať vyše 80 projektov
nia. Podarilo sa nám uskutočniť viacero
a z externých zdrojov získať okolo
veľkých podujatí, ktoré si získali obľubu
1,5 milióna eur.
obyvateľov. Kým predtým bolo na
podujatiach najviac 300 ľudí, v uplynulom volebnom období to nikdy nebolo
menej ako 3000. Snažíme sa ľuďom
priniesť hodnotné kultúrne podujatia.
V rámci svojho pôsobenia v IT sektore
som okrem obnovy servera na úrade prispel aj viacerými inovatívnymi
riešeniami. Zaviedli sme napríklad
mobilnú aplikáciu na sledovanie počtu
čakajúcich pri celoplošnom testovaní
a vyvinuli sme tiež aplikáciu, pomocou
ktorej si obyvatelia môžu rezervovať
ihrisko na voľnočasové aktivity.

Hnacou silou týchto a mnohých ďalších
projektov bol Laco. Je to človek na
správnom mieste. Svoje vzdelania
a projektové riadenie dokázal na sto
percent aplikovať do praxe. Aj keď sme
ako MČ limitovaní rozpočtom mesta,
nezabránilo nám to posúvať sa ďalej.
Verím, že našu snahu ocenia obyvatelia
aj v týchto voľbách. Pred nami je totiž
stále množstvo práce.

Hnacou silou týchto a mnohých
ďalších projektov bol Laco.”
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Odpočet činnosti
13 starostovských
priorít splnených
Neviem robiť zázraky na počkanie.
Som len politik, nie kúzelník.
Nebudem Vám sľubovať nesplniteľné veci.
Avšak, keď dám slovo chlapa, tak to u mňa platí.
To, čo, som avizoval, som aj splnil.

Miestny úrad

Chodníky

Zeleň

Obnoviť riadnu činnosť Miestneho úradu
Košice – Sídlisko KVP s cieľom zabezpečiť
modernú, efektívnu, transparentnú, kvalitne
fungujúcu samosprávu.

Presadiť vypracovanie Koncepcie pešieho
pohybu a uskutočniť systematickú
rekonštrukciu chodníkov.

Vypracovať Koncepciu rozvoja zelene na
Sídlisku KVP spoločne s plánom náhradnej
výsadby v podobe stoviek stromov.

Detské ihriská

Parkovanie

Deratizácia

Zrekonštruovať existujúce ihriská a vybudovať
nové detské ihriská na základe Koncepcie
rozvoja detských ihrísk na sídlisku.

Zriadiť zónu zákazu státia nákladných vozidiel
s dĺžkou nad 5 metrov v čase 16.00 – 7.00 hod.,
čím sa zlepší situácia s parkovaním tak, že tieto
autá budú parkovať mimo obytných zón na
záchytných parkoviskách.

Zrealizovať celoplošnú deratizáciu sídliska
hneď, ako to bude možné.
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Stroskotali sme na neochote mesta Košice.
Štyri roky sa ako mestský poslanec
na každom jednom mestskom zastupiteľstve
pýtam, ako ďalej. Vedenie mesta nás však
zavádza a komunikuje nereálne sľuby.

Senior dom

Kontajneroviská

Začať okamžite rokovať s investorom o ukončení
zmluvy v súvislosti s kritickým stavom výstavby
Senior domu.

Presadiť vhodné riešenie v podobe kombinácie
polopodzemných kontajnerov a uzamykateľných
klietok pre naše sídlisko.

Transparentnosť

Cesty

Starosta

Vypísať súťaž na vykonanie protikorupčného
a personálneho auditu.

Zaslať urgentnú žiadosť na mesto Košice
o zaradenie kompletnej rekonštrukcie cesty
Jána Pavla II. do plánu rekonštrukcií v rozpočte
na rok 2019.

Zverejňovať svoj pracovný kalendár a vykonávať
pravidelné kontroly sídliska priamo v teréne.

Mám rád ľudí.
Svoju prácu.
Naše sídlisko.“
Výstavba

Spolupráca

Požiadať mesto Košice o vypracovanie
územného plánu zóny KVP aj za účelom
zadefinovania ochrany zelených plôch,
ktoré sa nachádzajú na našom sídlisku.

Osobne sa do prvých 100 dní stretnúť so všetkými zástupcami subjektov, ktoré pôsobia alebo
podnikajú na území mestskej časti (riaditelia
škôl a škôlok, podnikatelia, zástupcovia občianskych združení, mestská polícia atď.).

Nestačí? Chceli by ste vedieť,
čo všetko sa urobilo za 4 roky?
Kliknite na môj web
www.ladislavlorinc.sk
a prečítajte si viac.
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Ako sme Sídlisko
KVP za 4 roky
posunuli vpred

Prinášam Vám stručný prehľad výnimočných investícii, ktoré sa nám
podarilo zrealizovať v tomto volebnom období.

Čistota a údržba

Založili sme prvý sociálny podnik v Košiciach
Podnik služieb KVP nám umožňuje vykonávať
efektívnejšie a lacnejšie služby v rámci údržby
sídliska, ako keď sme za nich platili externým
dodávateľom. Zároveň sme prostredníctvom
sociálneho podniku vytvorili desiatky miest pre
ľudí zo znevýhodneného prostredia a dali im
šancu uplatniť sa.

Ucelené opravy ciest
Opravili sme viac ako
24 000 m² ucelených
úsekov ciest a chodníkov, čo je v porovnaní
s predchádzajúcim
volebným obdobím
10-násobne viac.
Zmenili sme štandardy
a pri každej rekonštrukcii sú všetky priechody
pre chodcov a napojenia na chodníky bezbariérové.

Opravy ciest

Opravy ciest

2018
Parkovanie

Vytlačili sme dodávky spred obytných zón
V čase od 16:00 – 7:00.hod sme
obmedzili státie nákladných vozidiel
priamo pred blokmi. Naprázdno neobišli
ani dodávky. Pre tie sme zriadili záchytné
parkovisko na existujúcom parkovisku
pod kostolom, ktoré je monitorované
kamerovým systémom.

Billboardy a PNS stánky sú preč
Podarilo sa nám odstrániť všetky billboardy
na pozemkoch mestskej časti a namiesto
nich sme vysadili nové stromy. Zároveň sme
odstránili chátrajúce novinové stánky a staré
telefónne búdky. Do verejného priestoru
jednoducho nepatria.
Vizuálny smog

Vybudovali sme nové ekologické parkoviská
Na Zombovej a Janigovej ulici vznikli pre
motoristov nové parkovacie miesta. Vybudované sú z vodopriepustných povrchov. Myslíme
totiž aj na klimatické zmeny a inovatívne riešenia. Medzi prvými sme osadili aj spomaľovacie vankúše. Pripravené máme už aj projekty
parkovacích domov.
Parkovanie

Vizuálny smog
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Komunitná kaviareň

Vybudovali sme Komunitnú kaviareň
Unikátny koncept Komunitnej kaviarne v
Drocárovom parku spája príjemné s užitočným.
Jej cieľom je spájať komunitu ľudí, ktorá tu žije.
Ponuka vychádza z moderných a súčasných
trendov s ohľadom na lokálne produkty.
Športoviská

Detské ihriská

Strategické projekty

Obnovujeme detské ihriská
Od roku 2019 sme pristúpili k postupnej revitalizácii všetkých detských ihrísk na Sídlisku
KVP. Obnovili sme viac ako 10 detských ihrísk,
na ktorých pribudli kompletne nové, moderné
a bezpečné herné prvky pre deti.

Pripravili sme projekt skateparku
Dospeli sme do štádia, že už máme
v rukách niekoľko projektových dokumentácii. Na prvý pohľad ide len
o dokumenty, no bez nich nič nemôžeme začať realizovať, a ani sa uchádzať
o externé financovanie. Pripravený
máme aj projekt nového skateparku
v sume 700 000 eur.

Športoviská
Nové basketbalové ihrisko
Na Cottbuskej ulici sme obnovili
rokmi zanedbané basketbalové
ihrisko v spolupráci s „Projekt ihrisko“. Spomedzi košických mestských
častí ide o jediné takéto druhu, okrem
iného láka aj vychyteným dizajnom.
Pokrstiť ho prišiel aj známy raper
Separ.

Obnovili sme tenisový kurt a vybudovali multifunkčné ihrisko
Na mieste opusteného areálu mobilnej ľadovej
plochy v Drocárovom parku už stojí moderné
multifunkčné ihrisko s umelou trávou, korkovým zásypom a osvetlením. Ihrisko ponúka
rôznorodé využitie. V jeho blízkosti sme obnovili aj tenisový kurt.

Zeleň

Zeleň

Vysadili sme viac ako 300 nových stromov
Na rôznych miestach sídliska pribudli nové
stromy, ktoré si mohli zasadiť aj samotní
obyvatelia spolu so svojimi rodinami.
Od roku 2019 sme ich vysadili vyše 300,
ďalších 400 pribudne už na jeseň
ako náhrada za Slaneckú cestu.
Založili sme prvý ovocný sídliskový sad
Vďaka projektu participatívneho rozpočtu
a aktívnym obyvateľom sa podarilo vysadiť
prvý sídliskový ovocný sad. Nájdete v ňom
43 nových ovocných stromov. Sad by mal
časom slúžiť aj na edukačné účely žiakov škôl.

2022
Externé financovanie

Aktívne sa zapájame do grantov
a výziev
Z externých zdrojov sa nám pre našu
mestskú časť podarilo získať približne
1,5 milióna eur, ktorý je výsledkom
viac ako 45 podaných projektov
a zapojení sa do rôznych grantov
a výziev. Vďaka tomu zrevitalizujeme
napríklad vnútroblok Jasuschova –
Bauerova za 500 000 eur.

Životné prostredie

Komunikácia a inovácie

Zvyšujeme informovanosť obyvateľom
prostredníctvom komunikačných kanálov
Zaviedli sme mobilnú aplikáciu na
nahlasovanie podnetov či Chatbot-a
na rýchlu a efektívnu komunikáciu.
Okrem toho sme takmer po 30-tich
rokoch zmenili vizuálnu a obsahovú
stránku občasníka KVaPka a zaviedli
pravidelné stretnutia s občanmi
s názvom Spoločný plán.

Spustili sme projekt prirodzených
lúčnych porastov
Každoročne vyčleňujeme lokality,
ktoré sú ponechané mimo obytných
blokov na otvorených plochách
a ktoré prirodzene rozkvitnú na lúky
plné kvetov. Takýmto spôsobom
pomáhame udržiavať biodiverzitu.
7
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Predstavujem Vám
náš plán práce
Ospravedlňujem sa Vám, ale nemám volebný program. Mám plán
práce! Pokračujem vo svojej reálnej práci a nikdy som neprestal.
Projekty sú pripravené na realizáciu. Máme zaužívané procesy,
svoje štandardy a jasnú víziu, ktorá je pozitívna, skutočná
a realizovateľná. Jej naplnenie pomôže zlepšiť život všetkým
nám, na Sídlisku KVP v Košiciach.
Aj keby som nebol zvolený, ktokoľvek príde po mne, vie nastúpiť
do fungujúceho kolosu, ktorý už 4 roky posúva naše sídlisko vpred.
Sídlisko odovzdám v oveľa lepšom stave, než som ho pred 4 rokmi
prebral. Tak to považujem za férové a správne. Manažéri robia veci
správne, lídri robia správne veci.

Starostovské priority

Čo považujem za kľúčové výzvy KVP do budúcnosti?

Výzvy, ktoré nás čakajú
v nasledujúcich rokoch:

•

Chcem podporovať udržateľnú mobilitu a rozvíjať
kvalitný verejný priestor

1. Nové cyklotrasy

•

Plánujem sa intenzívne zaoberať projektom regulácie
statickej dopravy na našom sídlisku v réžii samosprávy

•

•

•

•

Som presvedčený, že potrebujeme výrazný posun
v téme odpadov a čistoty našich kontajnerovísk
Záleží mi na našom životnom prostredí, a preto
o tom len nerozprávam, ale reálne konám
Myslím si, že kvalitná každodenná údržba sídliska
musí byť fundamentálnym štandardom našej samosprávy
Budem sa vždy usilovať o to, aby sme čerpali,
čo najviac externých zdrojov pre efektívny
rozvoj sídliska

2. Projekt „Rekonštrukcia fontány“
3. Revitalizácie vnútroblokov a verejných priestorov
4. Polopodzemné kontajnery
5. Rekonštrukcia budov v správe MČ
6. Rekonštrukcie hlavných schodísk
7. Opravy chodníkov a ciest
8. Projekt „Skatepark pod mostom“
9. Projekt „Nové trhovisko - Moskovská“
10. Parkovanie
11. Nový mobiliár a prvky drobnej architektúry
12. Rekonštrukcie vybraných zastávok MHD
13. Obnova detských ihrísk a športovísk
14. Starostlivosť o zeleň
15. Úprava parkoviska na Húskovej ulici pri materskej škole
16. Zvýšenie bezpečnosti dopravy pred našimi základnými
školami
17. Parky a oddychové zóny
18. Bezbariérovosť vo verejnom priestore
19. Senior dom v Drocárovom parku
20. Obnova denného centra pre našich dôchodcov

Náš plán práce má podporu,
je realizovateľný a skutočne
pomôže ľuďom.“
8

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na môj web
www.ladislavlorinc.sk a prečítajte si celé znenie
môjho plánu.
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Sídlisko KVP: Dobrý starosta
skutočne potrebuje silný tím
Som jediný kandidát na starostu, ktorý sa skutočne vie oprieť o svojich poslancov. Prosím, podporte svojím hlasom a krúžkom mojich kolegov,
sám to nezvládnem. Sme už zohratá partia, ktorá spolu vydržala celé 4 roky. To je úspech! Tím overených ľudí so skúsenosťami, ktorých
už za tie roky verejnej služby poznáte. Sme zárukou toho, že Sídlisko KVP bude riadené čestne, efektívne, kompetentne a ľudsky.
Som presvedčený, že s týmito ľuďmi po mojom boku dokážeme ísť v rozvoji sídliska ešte ďalej.

Volebný obvod
číslo 1
ktorý zahŕňa územie ulíc: Stierova,
Drábova, Wurmova, Dénešova.
Volíte maximálne 3 kandidátov.

Peter KORIM,
doc. MVDr., CSc.,

2

58 r., vysokoškolský učiteľ

Roman
MATOUŠEK, Ing.,

4

45 r., manažér

Volebný obvod
číslo 2

ktorý zahŕňa územie ulíc: Jasuschova,
Bauerova, Trieda KVP 1, Čordákova,
Klimkovičova. Volíte maximálne
4 kandidátov.

1

Volebný obvod
číslo 3

ktorý zahŕňa územie ulíc: Zombova,
Janigova, Hemerkova, Húskova, Jána
Pavla II. 7, Klimkovičova 1, 11, 13, 15,
17. Volíte maximálne 3 kandidátov.

1

Zdeno
BARTÓK, PaedDr.,

Iveta
ADAMČÍKOVÁ

50 r., učiteľ

55 r., obchodná referentka

Lukáš
BORITÁŠ, Ing.,

2

32 r., bezpečnostný technik BOZP

2

Volebný obvod
číslo 4

ktorý zahŕňa územie ulíc: Cottbuská,
Trieda KVP 6, Wuppertálska, Starozagorská, Titogradská. Volíte maximálne
3 kandidátov.

Dávid
KARĽA, Bc.,

2

26 r., projektový manažér

4

Marián
Horenský, Mgr., PhD.,

Marián
PODOLINSKÝ, Bc.,

38 r., politológ

32 r., projektový koordinátor

Ide
o veľa
V hre je to, či budeme akceptovať
priemerných provinčných politikov na základe ich straníckej
pečiatky, alebo im vystavíme
účet tým, že podporíme skutočné
osobnosti, ktoré už poznáme,
sú tu s nami, riešia naše problémy a sú už rokmi overenými
ľuďmi s reálnymi výsledkami.

Milan
PACH, Ing.,
62 r., obchodný zástupca

6

Marián
KOSZORU
38 r., manažér

5

Martin
ŽEC, Ing.,

6

38 r., analytik
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Mesto Košice: Overený tím,
ktorý dokáže priniesť výsledky

Rozvoj KVP záleží výrazne aj od mesta Košice a jeho poslancov, ktorí schvaľujú dôležité veci s priamym vplyvom na naše sídlisko. Štyri roky mi
ukázali, aká je realita v meste a ako dokážeme (ne) využívať náš potenciál tým, akým spôsobom vedenie mesta spolupracuje so starostami,
poslancami a opačne. Som presvedčený, že potrebujeme na úrovni mesta profesionálne zastúpenie. Takých ľudí, ktorí sú overení rokmi a neboja
sa povedať slobodne svoj názor. Preto Vám odporúčam podporiť okrem mňa týchto troch nezávislých kandidátov. Sú to všetko skúsení komunálni
politici, ktorí vedia ako na to. S Ivetou, Mariánom a Romanom spolupracujem už roky a viem, že si zaslúžia moju podporu.

1

Iveta
Adamčíková

55 r., obchodná referentka

5

Marián
Horenský, Mgr., PhD.,

Ladislav
Lörinc, Mgr.,

38 r., politológ

33 r., starosta KVP

11

Roman
Matoušek, Ing.,

13

45 r., manažér

Košický samosprávny kraj:
Potrebujeme zmenu, aby náš
hlas bolo počuť
Myslím si, že potenciál podpory KSK na našom sídlisku nebol vyčerpaný. Vidím priestor na intenzívnejšiu spoluprácu nielen u nás na KVP,
ale aj v iných oblastiach v rámci obvodu Košice II. Zároveň som niekedy až s údivom sledoval nečinnosť našich poslancov. Neprišli sa spýtať,
nepomohli, neboli aktívni. Päť rokov som ich prakticky nevidel, až na pár svetlých výnimiek. Takto si prácu našich volených zástupcov nepredstavujem. To ma vyburcovalo až tak, že som sa rozhodol kandidovať aj za poslanca KSK. Potrebujeme im ukázať, že máme vyššie štandardy.
Ani teraz do toho nejdem sám, ale vyskladal som pre Vás dobrý tím, ktorý môžete podporiť v rámci volebného obvodu Košice II., kde patria okrem
Sídliska KVP aj Košice – Západ, Myslava, Pereš, Lorinčík, Luník IX., Poľov a Šaca.

1

30

35

52

Iveta
ADAMČÍKOVÁ

Ladislav
LÖRINC, Mgr.,

Roman
MATOUŠEK, Ing.,

Ladislav
Tomáš
TAKÁČ, Ing., PhD., ZAGYI, Ing.,

55 r., obchodná referentka

33 r., starosta KVP

45 r., manažér

40 r., kontrolór

10

58

36 r., konateľ spoločnosti
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Pýtate sa ma: „Prečo
si nešiel kandidovať na
primátora mesta Košice?”

Odpovede

Možno by ste neverili, ale keď som v uliciach mesta Košice zbieral
podpisy, aby som mohol kandidovať ako nezávislý kandidát na starostu a poslanca, toto bola jedna z najčastejších otázok, ktorú som
od Vás dostával.
Osobne považujem za potrebné napísať Vám k tomu pár riadkov.
Ak ste mali podobný názor, veľmi si cením Vašu dôveru a som úprimne
vďačný za to, že ste vôbec uvažovali týmto spôsobom. Je to pre mňa
pocta a vážim si to. Vnímam to ako ocenenie našej spoločnej práce.

Nekandidujem na primátora, lebo
som sa tak osobne a slobodne
rozhodol.”
Nekandidujem na primátora, lebo som
sa tak osobne a slobodne rozhodol.
Zvažoval som to dôsledne sám, s mojou rodinou i s mojím tímom a spoločne
sme dospeli k názoru, že najzodpovednejšie rozhodnutie vo vzťahu
k obyvateľom bude, ak opätovne
pôjdem kandidovať na pozíciu starostu
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.
Bodka. Žiadne iné dôvody, ktoré budete okolo toho počúvať, nie sú relevantné a sú to klebety.
Správny líder odchádza vtedy, keď
nedokáže byť prínosom. Ja osobne
cítim, že Sídlisku KVP ešte mám čo ponúknuť, a preto nikam neodchádzam.
Som tu s Vami, pripravený pracovať aj
naďalej. Plný nápadov, elánu a pozitívnej energie.
Moje osobné ambície idú v tomto prípade bokom. Dôležité je to, čo ste mi
zverili – Sídlisko KVP. Tu cítim voči Vám
veľkú zodpovednosť, lebo sme spoločne začali veľkú zmenu, keď sa nám
podarilo za posledné 4 roky výrazne
posunúť vpred.
Pri vysvetľovaní si pomôžem jedným
citátom, ktorý povedal Jay Shetty:
„Dokonalosť je nepriateľom uskutočnenia našich plánov. Nie je to o cieli,
ale je to o ceste, ktorú prejdeme za
tým, aby sme náš cieľ dosiahli.“

Každá zmena sa udeje na troch úrovniach. Najprv na úrovni výsledkov.
Tie vidno najrýchlejšie a viete si ich
prečítať na nasledujúcich stranách.
Ďalšou úrovňou sú zvyky alebo procesy, ktoré začnete systematicky robiť
inak ako predtým. Naša samospráva
pod mojim vedením začala robiť veci
inak a aj preto máme viac výsledkov.
Je však potrebné, aby ste aj Vy občania
nastúpili na túto úroveň zmeny tak,
aby sa nám podarilo dokončiť, čo sme
spoločne začali. Poslednou úrovňou
je identita - to, kým sme. Na KVP sme
skvelá komunita aktívnych občanov a
fungujúcej modernej samosprávy. Vieme posúvať sídlisko vpred, naučili sme
sa komunikovať a spolupracovať.
Potrebujeme však pokračovať, aby sme
si na konci nášho snaženia mohli všetci
spoločne povedať: „Som hrdý/á na to,
že žijem na sídlisku KVP a som súčasťou skvelej komunity, ktorá sa rozvíja
a vyvíja pozitívnym smerom.“
Vtedy poviem, že moja práca starostu
– pozitívneho lídra bola úspešná
a je na konci. To je môj osobný cieľ.
Tak premýšľam nad Sídliskom KVP
v budúcnosti. To je moja vízia, a preto
som sa rozhodol ísť ďalej ako starosta.
Spoločnými aktivitami chcem pretvoriť
panelákovú nocľaháreň a priniesť do
nej nielen sídliskový život.

Košice mi nie sú
ľahostajné
Košice mi nie sú ľahostajné, a preto
sme sa s kolegami rozhodli založiť
100-percentne: lokálnu, mestskú,
občiansku a autentickú politickú stranu
s názvom Košická strana.
Chceme postupne budovať skúsený
tím, jednotný v cieľoch, víziách a postojoch. Verím, že budovaním aktívnej
občianskej spoločnosti sa nám podarí
zlepšovať život v našom meste. Po skúsenosti z vedenia Sídliska KVP viem,
že samému sa mi to nepodarí. Šikovných ľudí, ktorí stoja za podporu
a berú prácu volených predstaviteľov ako poslanie vnímam po celých
Košiciach. Bola by škoda, ak by som sa
nepokúsil ich spájať. Po rokoch mojej
práce sa mi jasne vykryštalizovalo, že
aj to je mojím poslaním, ak chceme
spoločne niečo dosiahnuť nielen na
KVP, ale aj v rámci celého mesta.
Potenciál Košíc je skrytý v jeho obyvateľoch, z tohto dôvodu vytvárame
politickú platformu pre angažovaných
Košičanov, odborníkov ale aj bežných
občanov tohto mesta. Košice sú totiž
dostatočné veľké na to, aby sme tu našli veľa talentovaných ľudí a dostatočne malé na to, aby sa v ňom dokázali
spájať, a aby v ňom šírili myšlienky
a nápady.
Máme jasné hodnoty a predstavu
o otvorenej metropole, kde pozitívna
politika dokáže poraziť nečinnosť,
populizmus a extrémistické riešenia.
Nevymedzujeme sa ani vľavo, ani vpravo. Sme demokraticky zmýšľajúci ľudia,
ktorí majú blízko k európskym hodno-

tám. Myslíme globálne, angažujeme
sa lokálne.
Na registráciu strany je potrebných
dokopy 10.000 podpisov. Do októbrových volieb (29.10.2022) ešte
nebude oficiálne zaregistrovaná, a tak
kandidujeme prevažne ako nezávislí
kandidáti. Musím však pripomenúť, že
to ani nebolo našim primárnym cieľom,
pretože my nechceme pracovať unáhlene, ale najmä zodpovedne, rozvážne
a postupne.
Budem to všetko stíhať? Áno, budem.
Tak ako doteraz. Aj v posledných rokoch som s mnohými mojimi kolegami
spolupracoval na úrovni mestského
zastupiteľstva a snažil sa riešiť celomestské témy. Mnoho mojich vyjadrení
ste mohli čítať v novinách, či
v reportážach. Pre mňa osobne to teda
nie je práca naviac. Je to to, čo som
robil aj doteraz, akurát tomu postupne
dávame jasnú formu a obsah, aby bolo
v budúcnosti koho voliť. Zvládnem to.
Práca ma predsa baví a našiel som sa
v tom.
Ak sa Vám náš plán páči, podporte
vznik Košickej strany svojim podpisom.
Stále nám ešte chýbajú do dosiahnutia
nášho cieľa 10.000 podpisov. Podpisový hárok si viete stiahnuť na www.
kosickastrana.sk, kde nájdete aj všetky
potrebné informácie a odpovede na
Vaše prípadné otázky.
Spoločne pracujeme na vzniku Košickej strany, aby sme boli všetci hrdí na
Košice - druhé najväčšie mesto na Slovensku a metropolu východu. Košická
strana je otvorená pre všetkých, ktorí
chcú robiť politiku inak. Spoločne budeme zastupovať Vaše záujmy, otvárať
nové príležitosti a najmä pracovať pre
Vás.
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Ostaňme
v kontakte
Som tu vždy pre Vás. Na email odpisujem pravidelne. Na Facebooku
som aktívny. Napíšte mi alebo zavolajte a dohodnime si spoločný
termín v mojej kancelárii. Spôsob, ktorý Vám vyhovuje nechám na
Vás. Veľmi rád prijmem možnosť porozprávať sa s Vami o našom
Sídlisku KVP a práci starostu, ktorú pre Vás s radosťou už roky
vykonávam.

Bez Vašej
pomoci to
nezvládnem
Som
s Vami
celé
4 roky
Stretnime sa osobne
Pozývam Vás na spoločné stretnutie v našej
Komunitnej kaviarni v Drocárovom parku,
ktoré sa uskutoční v utorok 18.10.2022
a 25.10.2022 v čase 17:00 – 19:00.
Rád sa s Vami osobne porozprávam.

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

0948 780 224 (sekretariát starostu)

E-mail

ladislav.lorinc@gmail.com

Facebook

www.facebook.com/lorincladislav

Instagram

www.instagram.com/ladislav_lorinc

Web

www.ladislavlorinc.sk

Páči sa Vám, čo robím? Chcete
spolu so mnou posúvať naše
sídlisko vpred aj naďalej? Povedzte o tom, čo ste tu dnes čítali vo
svojom okolí - priateľom, susedom, v práci, v rodine. Nenechajte
si to pre seba.
Najdôležitejšie je ale vedieť, že
máte koho voliť, a preto príďte
voliť. Veľa ľudí v mojom okolí
má pocit, že ich hlas už nepotrebujem. Netreba to podceňovať.
Zostať doma a neprísť vyjadriť svoj
názor totiž môže byť veľmi zradné.

Ak ste spokojní s mojou prácou,
príďte to vyjadriť svojím hlasom
29.októbra 2022 v čase
od 07:00 do 20:00 hod.
POĎTE VOLIŤ – jasný a silný
mandát je cestou k tomu, aby
som mohol obhajovať naše záujmy a pracovať pre naše sídlisko
aj ďalšie 4 roky.
Všetko o tom, ako mi viete
pomôcť, sa dočítate na mojej
webstránke v sekcii Podpor ma.
Kliknite na: www.ladislavlorinc.
sk/podpor-ma

