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„Košice môžu byť správne riadeným mestom,
v ktorom sú srdce a rozum rovnocennými
partnermi.“
Milí čitatelia,
práve držíte v rukách prvé noviny od
skupiny ambicióznych Košičanov,
ktorí sa v nadchádzajúcich októbrových voľbách rozhodli kandidovať.
Chceme reálne prispieť k rozvoju
našich mestských častí, mesta ale
i kraja. O tom, akým smerom sa
chceme uberať, napovedá už samotná
forma týchto novín.
Vyrobené sú z recyklovaného, no
zároveň recyklovateľného papiera, čo
jasne vyjadruje náš postoj k životnému prostrediu.

Tieto noviny sú ladené v troch základných farbách: čierna, biela a oranžová.
Túto kombináciu sme si zvolili preto,
lebo odkazuje na starú históriu mesta
a zároveň pripomína vznik vtedajších VSŽ, ktoré sú neodmysliteľnou
súčasťou rozmachu Košíc. Okrem toho
sa spájajú aj s mnohými miestnymi
športovými klubmi, ku ktorým máme
blízko. A v neposlednom rade nás
vystihujú ako celok. Kým oranžová
vtedy predstavovala oheň v taviacej
peci, u nás je symbolom neutíchajúcej
energie a vytrvalej snahy meniť veci k
lepšiemu.
Na nasledujúcich stranách Vám
prinášame prehľadný zoznam našich

kandidátov, ktorí Vás chcú zastupovať
v jednotlivých miestnych zastupiteľstvách, ale aj v tom mestskom či krajskom. Detailnejšie Vám predstavíme
aj náš projekt Košickej strany – prečo
sme sa do toho pustili, čo je našim
cieľom, aké sú nielen naše vízie ale aj
riešenia. Zároveň sa dozviete, kto stojí
za jej vznikom, kto ponúka poznatky z
praxe, ale aj komu veríme, že môže byť
kvalitným prínosom.
Prečítať si budete môcť aj náš volebný
program, lepšie povedané - plán práce
na nasledujúce štyri roky. Ide o niektoré z bodov, ktoré chceme v pozícii
poslancov a starostu iniciovať
a presadzovať.
Ponúkame Vám aj manuál ako a koho
voliť, pretože nadchádzajúce voľby
budú prvýkrát v histórii spojené
a my Vás na to chceme zodpovedne
pripraviť.
Budeme preto radi, ak nezostanete iba
na tejto úvodnej strane, ale prečítate si
aj ďalšie riadky, ktoré veríme, že budú
pre Vás obohacujúce a inšpirujúce.

V TÝCHTO VOĽBÁCH JE KOHO VOLIŤ
Sme skúsení poslanci, ktorí Vás už v
poslaneckých laviciach a na starostovskej stoličke doposiaľ zastupovali
a Vy ste mohli vidieť ako hlasujeme,
čo presadzujeme, a aký máme postoj
v jednotlivých oblastiach.

Vybrať si môžete aj z nových tvári.
Ide o ľudí, ktorí majú záujem venovať
sa politike, a zo svojich skúseností
majú čo ponúknuť.
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Nie sme individualisti, ale dokážeme
sa spojiť pre dobrú vec, lebo vieme,
že sám nikto nič nedosiahne.

My sme sa rozhodli kandidovať,
tlmočiť aj Vaše požiadavky a realizovať spoločné predstavy o tom, aké
Košice chceme mať, a aké by mali
byť. Jednotlivec nespraví nič, ale silný kvalifikovaný tím dokáže budovať
niečo zmysluplné.

Sme tím, ktorí ide spoločne do
komunálnych a župných volieb.
Nie proti niekomu, ale za niečo. Za
našu víziu a spoločne, lebo len spoločnou poctivou snahou sa Košice
môžu stať naozajstnou metropolou
21. storočia.
Ďakujeme za Vašu dôveru a podporu.

SPOLOČNE BUDUJEME
ZMYSLUPLNÉ KOŠICE

Košice nám nie sú ľahostajné,
a preto sme sa rozhodli založiť
100-percentne: lokálnu, mestskú,
občiansku a autentickú politickú
stranu s názvom Košická strana.

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.

Niektorým z nás sa už v rámci
komunálnej politiky podarilo dosiahnuť viacero úspechov, ktoré
reálne a pozitívne ovplyvnili životy
obyvateľov. Niekedy išlo o maličkosti, ktoré však nie sú samozrejmé,
inokedy zas o strategické projekty.
Aj keď v niektorých prípadoch bude
ich výsledok viditeľný až neskôr,
sú nevyhnutné na to, aby sme tu v
najbližších rokoch pocítili výrazne
zmeny. Naše úsilie prináša výsledky,
preto chceme ísť vpred a dosiahnuť
novú éru generácie lokálnej politiky.
Robíme to nie zo zištných dôvodov, ale
preto, lebo sme presvedčení o tom, že
sa to dá a my vieme ako na to.
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

Chceme postupne budovať skúsený
tím, jednotný v cieľoch, víziách a postojoch. Veríme, že budovaním aktívnej
občianskej spoločnosti sa podarí
zlepšovať život v našom meste. No ak
si želáme zmenu, musíme preto niečo
urobiť. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli
aj kandidovať.

www.kosickastrana.sk

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
hodnotám. Myslíme globálne, angažujeme sa lokálne.

to na Slovensku a metropolu východu.
Náš tím je zložený zo skúsených
politikov (napríklad starostu Sídliska
KVP a mestského poslanca Ladislava Lörinca, mestských poslancov
Ladislava Strojného, Ericha Blanára,
Roberta Schwarcza či miestnych poslancov Juraja Tobáka, Romana Matoušeka, Juraja Mazáka), ale aj nových
tvárí, ktoré majú čo ponúknuť – Matej
Kepič, Michal Starec, Michal Mako,
Tomáš Zagyi a Marek Fedoročko.
V nadchádzajúcich októbrových
voľbách nás budete môcť voliť ako
nezávislých kandidátov a kandidátov
Demokratov Slovenska za poslancov
mesta Košice, mestských častí či
Košického samosprávneho kraja.
Košická strana je otvorená pre všetkých, ktorí chcú robiť politiku inak.
Spoločne budeme zastupovať Vaše
záujmy, otvárať nové príležitosti, a
najmä pracovať pre Vás.

Spoločne pracujeme na vzniku
Košickej strany, aby sme boli všetci
hrdí na Košice - druhé najväčšie mes-
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LADISLAV LÖRINC
Starosta - Sídlisko KVP

Profesionálne som hrával hádzanú
12 rokov a práve šport ma naučil, že
stanovené ciele dosiahnete len tvrdou
prácou a tímovou spoluprácou. Naučil
ma tiež to, že z chýb sa treba rýchlo
poučiť a myslieť o krok dopredu.
Skúsenosti mám aj z podnikania,
keďže ešte počas vysokej školy som
založil vlastnú firmu a neziskovú
organizáciu. Neskôr som pôsobil
v IT sfére ako projektový manažér,
kde som riadil tím ľudí a podieľal sa
tvorbe rôznych medzinárodných projektov. Zo všetkých rozhodnutí, ktoré
som prijal, sa ukázalo, že tým najlepším bolo investovať do svojho tímu,
do ľudí, s ktorými denne pracujete.
Výsledky sa potom zaručene dostavia.
Riadenie projektov ma naučilo plánovať a predvídať riziká. Oblasť IT mi je
naďalej veľmi blízka, keďže viem, aký
potenciál majú moderné a inovatívne
riešenia, o to viac, ak ich využijete v
prospech obyvateľov a zjednodušíte
im život, napríklad aj pri bežnom vybavovaní podnetov. Aj vďaka tejto profesii som precestoval mnoho krajín,
ktorých vymoženosti ma inšpirovali
k ich realizácii na Sídlisku KVP
a dnes sú vzorom pre ďalšie mestá.

Volám sa Ladislav Lörinc,
som rodený KVP-čkár, vyštudovaný
politológ, aktuálne aj starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a
zároveň mestský poslanec. Pred štyrmi rokmi mi mnohí hovorili, že som
príliš mladý a neskúsený. V tom čase
som už ale bol dvojnásobným miestnym poslancom a vedel som, že mám
jasnú predstavu o tom, akým smerom
chcem Sídlisko KVP posunúť vpred.
Dnes, po štyroch rokoch obhliadajúc
sa za výsledkami našej práce, môžem
s radosťou povedať: “Poďme spolu
ďalej. Máme za sebou náročnú cestu,
no okrem investícii sa nám podarilo
vybudovať aj skvelú komunitu ľudí.
Vašu dôveru Vám preto chcem oplatiť
poctivou prácou aj v ďalších rokoch.”
Zároveň, som presvedčený o tom, že
najlepším príkladom toho, čo sa dá
zrealizovať aj na úrovni mesta Košice
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a Košického kraja, sú reálne výsledky
na Sídlisku KVP. Keďže chcem ďalej
rásť a rozvíjať sa, rozhodol som sa spolu s mojim tímom založiť novú politickú stranu s názvom Košická strana.
Do komunálnej politiky má priniesť
to, čo jej aktuálne chýba - odbornosť,
slušnosť a zodpovedný prístup.
Ak sa pýtate, čo som robil predtým,
ako som sa naplno začal venovať
politike, v skratke Vám to priblížim.
Angažoval som sa vo viacerých
oblastiach, z ktorých čerpám dodnes.

Blízke sú mi aj témy týkajúce sa
dopravy či životného prostredia.
Nie preto, že to v dnešnej dobe znie
atraktívne, ale preto, že je to reálny
problém, ktorý nás denne ovplyvňuje. My ho však potrebujeme riešiť na
rôznych úrovniach. Ja osobne som
k tomu prispel napríklad aj tak, že
sme za môjho pôsobenia odstránili
všetky billboardy. Na Sídlisku KVP
sme ich nahradili stromami, chceme
ísť príkladom, že verejný priestor má
prednosť pred reklamou.

Som presvedčený o tom, že najlepším príkladom toho,
čo sa dá zrealizovať aj na úrovni mesta Košice
a Košického kraja, sú reálne výsledky na Sídlisku KVP.”

LADISLAV STROJNÝ
poslanec mesta Košice

Narodil som sa v Košiciach a na Sídlisko Ťahanovce sme sa s rodičmi presťahovali, keď som nemal ešte ani rok.
Na sídlisku som prežil väčšinu svojho
života. Celé detstvo aj dospievanie
a dnes, už ako otec rodiny, spolu s
manželkou vychovávame dve krásne
deti na rovnakej ulici, na akej som vyrastal. Po skončení vysokej školy som
pracoval v malej košickej reklamnej
agentúre. Neskôr, v roku 2013 som sa
rozhodol založiť vlastnú firmu.
Vždy som sa zaujímal o svoje okolie
a veci verejné, ale až protest na magistráte 13.6.2016 proti prenájmu plôch
pre parkovaciu spoločnosť vo mne
zanechal nezmazateľnú stopu niečo
urobiť.

O deň neskôr sme spolu s Henrichom
Burdigom založili občiansku iniciatívu Nezaplatím EEI ani cent, spoznal
som Ladislava Lörinca a začal sa
dvojročný boj proti parkovaciemu
biznisu, ktorý vyústil v roku 2018 kandidatúrou na poslanca mesta Košice.
Občania mi dali dôveru, ktorú som sa
snažil 4 roky nesklamať. Zúčastnil
som sa všetkých 31 zastupiteľstiev, na
ktorých som predložil spolu 37 návrhov uznesení.
Za necelé štyri roky sa zo mňa stal
jeden z najaktívnejších poslancov
čo do počtu predložených návrhov
v prospech mesta a Košičanov. Pred
štyrmi rokmi som ponúkal čestnosť,
rozvahu, zodpovedný prístup a zdravý
rozum. Dnes k tomu pridávam skúsenosti, vedomosti a poznatky, ktoré
som ako poslanec mesta nadobudol.
Konštruktívna spolupráca je v politike
nevyhnutná a pre mňa bola vždy
prirodzená, rovnako ako snaha urobiť
niečo naviac a preto som sa rozhodol
zúročiť skúsenosti a kandidovať
nielen do mestského zastupiteľstva,
ale aj do zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja.
Návrhy a riešenia som predkladal
k rôznym témam: dobudovanie
športovej infraštruktúry, zníženie
cien MHD, sociálna oblasť a riešenie
nelegálnych osád na území mesta,
zľava 50% poplatku za odpad pre ŤZP,
vysporiadavanie pozemkov a iné.
Osobitne blízka mi je téma cyklodopravy, ktorú vnímam ako spojenie relaxu, športu a prepravy v rámci mesta.
Bohužiaľ, v budovaní cyklochodníkov
zatiaľ značne zaostávame, ale verím,
že ak budeme dostatočne pripravení
na externé výzvy a granty môžeme
vybudovať funkčnú mestskú cyklodopravu. Ako aktívny cyklista poznám
problémy, ale mám aj dostatok
inšpirácie a nápadov na ich riešenie.
Venujem sa taktiež téme parkovania
a odpadového hospodárstva, kde preferujem budovanie podzemných
a polopodzemných kontajnerov.
V neposlednom rade sa zaujímam
o územné plánovanie a skvalitňovaniu verejného priestranstva.

www.kosickastrana.sk
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Ing. Roman Matoušek, manažér a zástupca starostu, 45 r.

Som niekdajší občiansky aktivista, ktorý sa
od svojich 20 rokov venuje politike. Nerobím
to pre peniaze či „slávu“, ale z presvedčenia.
Po tom, ako som sa stal miestnym poslancom
na Sídlisku KVP, mi obyvatelia dali dôveru na
to, aby som sa stal starostom aj mestským
poslancom. A na výsledky som hrdý.
Kandidujem za KVP:
» Starosta MČ KVP č.1
» Mestské zastupiteľstvo mesta Košice č.11
» Krajské zastupiteľstvo KSK č.30

Sídlisko KVP

Sídlisko KVP

Mgr. Ladislav Lörinc, starosta, 33 r.

Kandidujem za KVP:
» Mestské zastupiteľstvo Košice č.13
» Miestne zastupiteľstvo KVP č.4
» Krajské zastupiteľstvo KSK č.35

Kontakt:
ladislav.lorinc@gmail.com
www.ladislavlorinc.sk

Kandidujem za sídlisko Ťahanovce:
» Mestské zastupiteľstvo Košice č.21
» Krajské zastupiteľstvo KSK č.51

Ing. Juraj Tobák, finančný riaditeľ, audítor; 35 r.

6

Kontakt:
blanarerich@gmail.com

Juh

Juh

Ing. Blanár Erich, energetik - manažér v USS Košice, 52 r.

Kandidujem za sídlisko Juh:
» Mestské zastupiteľstvo mesta Košice č.2
» Miestne zastupiteľstvo Košice - Juh č.1
» Krajské zastupiteľstvo KSK č.4

Som šťastne ženatý Košičan a takmer desať
rokov som bol riaditeľom základnej školy.
Dlhoročne pôsobím v neziskovej sfére a aktívne
sa venujem organizovaniu kultúrnych podujatí.
V súčasnosti som aj mestským poslancom, pričom som predsedom Komisie pre
vzdelávanie pri MsZ a členom Komisie športu a
aktívneho oddychu.
Kontakt:
Kandidujem za Jazero:
robert.schwarcz@gmail.com
» Mestské zastupiteľstvo mesta Košice č.17
» Miestne zastupiteľstvo Košice - Nad Jazerom č.16
» Krajské zastupiteľstvo KSK č.28

Kontakt:
juraj@mazak.sk
www.mazak.sk

Od narodenia som obyvateľom košickej mestskej
časti Juh, som ženatý a mám dve deti. Vyštudoval som Strojnícku fakultu na TUKE a pracujem
v oblasti energetiky. Intenzívne vnímam problémy samosprávy, ale aj možnosti ich riešenia.
V súčasnosti som tiež poslancom miestneho aj
mestského zastupiteľstva, vďaka čomu sa mi
podarilo prispieť k doterajšiemu rozvoju Košíc.

Kontakt:
marek.fedorocko@rrb21.org

PhDr. Róbert Schwarcz, pedagóg, 45 r.

Nad Jazerom

Sídlisko Ťahanovce

Ing. Juraj Mazák, riaditeľ školy, podnikateľ, 35 r.

Kandidujem za sídlisko Ťahanovce:
» Mestské zastupiteľstvo mesta Košice č.11
» Miestne zastupiteľstvo Košice - Sídlisko Ťahanovce č.17
» Krajské zastupiteľstvo KSK č.33

Vyštudoval som Fakultu verejnej správy
UPJŠ v Košiciach a zaujímam sa o veci verejné.
Svoje pracovné skúsenosti zo zahraničných
spoločností chcem zúročiť aj pre obyvateľov.
Spolu s manželkou vychovávame dve deti.
Aj tie ma inšpirovali k realizácii viacerých
projektov. Mojim osobným snom je plaváreň
na sídlisku Ťahanovce.
Kandidujem za sídlisko Ťahanovce:
» Mestské zastupiteľstvo mesta Košice č.6
» Miestne zastupiteľstvo
Košice - Sídlisko Ťahanovce č.8

Kontakt:
ladislavstrojny@gmail.com
www.strojny.sk

Už popri štúdiu informatiky na FEI TUKE som
podnikal a dobrovoľníčil. Roky som učil informatiku, založil Ťahanovskú komunitnú záhradu
a neskôr aj Slobodnú demokratickú základnú
školu. Vediem osvetový projekt Košicena,
s manželkou máme 3 synov a som miestnym
poslancom, ktorý chce naďalej prispievať
k vzdelanejším a lepšie spravovaným Košiciam.

Kontakt:
matrom@matrom.sk

Mgr. Marek Fedoročko, manažér logistiky, 42 r.

Sídlisko Ťahanovce

Sídlisko Ťahanovce

Mgr. Ladislav Strojný, konateľ spoločnosti a poslanec, 35 r.
Vďaka dôvere 1376 voličov som mal tú česť
zastávať funkciu mestského poslanca. Za štyri
roky svojho pôsobenia v mestskom parlamente
som podal 37 poslaneckých návrhov. Patrím
tak k najaktívnejším košickým poslancom.
Aj keď je to niekedy viac ako náročné, pocit
zo zodpovedne odvedenej práce v prospech
Košičanov stojí za to.

V komunálnej politike nie som nováčikom. V
súčasnosti pôsobím ako zástupca starostu na
Sídlisku KVP a tiež dlhé roky podnikám v oblasti
informačných technológií, vývoja aplikácií
a reštauračných systémov. Aj vďaka týmto
skúsenostiam sa nám v našej mestskej časti
podarilo vytvoriť nástroje, ktorými obyvateľom
zjednodušujeme komunikáciu s úradom.

Vyštudoval som odbor Finančné riadenie
podnikov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Viedol som lokálne pobočky medzinárodných
audítorských spoločností a vybudoval som
tiež finančné oddelenie v GymBeame. Spolu
s manželkou podnikáme a pomáhame s rastom,
nastavovaním procesov, digitalizáciou a automatizáciou procesov viacerým spoločnostiam.
Kandidujem za sídlisko Juh:
» Mestské zastupiteľstvo mesta Košice č.27
» Miestne zastupiteľstvo Košice - Juh č.6
» Krajské zastupiteľstvo KSK č.29

Kontakt:
juraj.tobak@gmail.com

Ing. Michal Starec, manažér v IT sektore, 35 r.

Študoval som na Fakulte baníctva, ekológie,
riadenia a geotechnológií na TUKE. Istý čas
som žil v zahraničí, čo ma inšpirovalo k tomu,
aby som prispel k rozvoju, aký je za západnými
hranicami, aj doma. Mojou hlavnou prioritou je
pomáhať budovať kvalitné ihriská a športoviská
pre deti a mládež.
Kandidujem za Západ:
» Mestské zastupiteľstvo mesta Košice č.24
» Miestne zastupiteľstvo Košice – Západ č.10

Kontakt:
matej.kepic17@gmail.com

Kandidujem za Západ:
» Mestské zastupiteľstvo mesta Košice č.41
» Miestne zastupiteľstvo Košice – Západ č.24

Ako otcovi dvoch malých detí mi obzvlášť
záleží na čistote verejného priestranstva,
bezpečnosti, dostatočnom počte kvalitných
ihrísk a športovísk. O veci verejné sa zaujímam
dlhodobo, preto som aj študoval odbor Verejná
politika a verejná správa. Teraz by som rád
využil získané vedomosti ako aj skúsenosti zo
súkromnej sféry v prospech občanov.

POMÔCKA
PRE
ZÁBUDLIVCOV
Odfotťe si do svojho mobilného
telefónu alebo si vystrihnite našu
pomôcku, aby ste sa vedeli správne
rozhodnúť.

Kontakt:
michal.starec@gmail.com

Ing. Tomáš Zagyi, konateľ spoločnosti, 36 r.
Vyštudoval som Fakultu elektrotechniky
a informatiky na TUKE a venujem sa podnikaniu, v oblasti stavebníctva, dopravy, recyklácii
a turizmu. Som ženatý a mám dve deti.
Okrem silného rodinného tímu chcem byť aj
súčasťou toho verejného a poctivou prácou tak
pomáhať v rozvoji mesta a reagovať na potreby
obyvateľov.

Myslava

Západ

Mgr. Michal Mako, projektový manažér, 36 r.

Kandidujem za Západ:
» Mestské zastupiteľstvo mesta Košice č.30
» Miestne zastupiteľstvo Košice – Západ č.10

Po rokoch v zahraničí som sa vrátil späť do
Košíc. Prioritou bolo žiť v čistom a zdravom
životnom prostredí, tráviť čas s rodinou na
funkčných ihriskách a využívať smart riešenia
pri každodenných problémoch. Stretol som sa
iba s množstvom výhovoriek a slabou komunikáciou zodpovedných voči prosbám občana.
Je čas to zmeniť.

Západ

Západ

Ing. Matej Kepič, manažér v IT sektore, 36 r.

Kontakt:
michal.mako@gmail.com

Kandidujem za Myslavu:
» Miestne zastupiteľstvo Košice - Myslava č.16
» Krajské zastupiteľstvo KSK č.58

VOĽBY DO MESTA KOŠICE

Kontakt:
tomas.zagyi@gmail.com

VOĽBY DO KSK

ŤAHANOVCE A SÍDL. ŤAHANOVCE

KANDIDÁTI
NA POSLANCOV
PRE KOŠICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

6. MAREK FEDOROČKO
11. JURAJ MAZÁK
21. LADISLAV STROJNÝ
ZÁPAD
24. MATEJ KEPIČ
30. MICHAL MAKO
41. MICHAL STAREC

OBVOD 1
33. JURAJ MAZÁK
51. LADISLAV STROJNÝ

JUH

OBVOD 2

2. ERICH BLANÁR
27. JURAJ TOBÁK

30. LADISLAV LÖRINC
35. ROMAN MATOUŠEK
58. TOMÁŠ ZAGYI

NAD JAZEROM
17. RÓBERT SCHWARZ

OBVOD 4

SÍDLISKO KVP

4. ERICH BLANÁR
28. RÓBERT SCHWARCZ
29. JURAJ TOBÁK

11. LADISLAV LÖRINC
13. ROMAN MATOUŠEK
STAROSTA SÍDLISKO KVP
1.

LADISLAV LÖRINC





www.kosickastrana.sk
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UDRŽATEĽNÁ
MOBILITA DOPRAVA
Jedným z výrazných problémov v
meste je doprava. Nemáme na mysli
len osobné autá. Okrem nedostatku
parkovacích miest totiž v Košiciach
absentuje aj bezpečná cyklistická
infraštruktúru, stav vozového parku
Dopravného podniku mesta Košice je žalostný a roky sa len hovorí
napríklad o dopravnom napojení na
Sídlisko Ťahanovce.
Chceme, aby sa navzájom rešpektovali motoristi, cyklisti, chodci
aj kolobežkári. Na to však musia
byť vytvorené vhodné podmienky.
Jednou z našich priorít je venovať sa
rozširovaniu a skvalitňovaniu cyklistickej infraštruktúry a MHD. Môžu
sa tak odbremeniť cesty, ktoré budú
bezpečnejšie pre tých, ktorí z rôznych
dôvodov nemôžu využívať iné druhy
dopravy.

CYKLOTRASY

Rekreačné cyklotrasy a traily sú
super, ale potrebujeme primárne také
cyklochodníky, ktorými sa možno
dostať do práce či iného cieľa v rámci
mesta. Preto je nevyhnutné prepájať
mestské časti s jeho centrom. V prvom rade treba tento proces začať, čo
znamená vysporiadať pozemky, tvoriť
projektové dokumentácie a následne zabezpečiť financovanie. Okrem
eurofondov vkladáme veľké nádeje aj
do Plánu obnovy, v rámci ktorého je
na cyklodopravu určených zhruba 105
miliónov eur.
Cieľom je vybudovať infraštruktúru
tak, aby tí, ktorí majú možnosť, prekonávali trasy do troch kilometrov inak
ako autom. Podobne je to zaužívané
vo viacerých vyspelých mestách v
zahraničí. Benefitom okrem odľahčenia ciest a odstránenia problémov
s parkovaním sú napríklad rýchlejší
dojazd do cieľa, spálené kalórie aj
ušetrené financie. Na to, aby sa tieto
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plány mohli uskutočniť, potrebujeme
pripravené projekty so stavebným povolením. Pekné marketingové brožúrky za mestské peniaze na to nestačia.
Mesto Košice preto musí investovať do
masívnej prípravy projektových dokumentácií a projektovať, projektovať,
projektovať. Tak, aby sme o pár rokov
mohli jazdiť skutočnými bezpečnými
cyklotrasami.

PARKOVACIE DOMY

K odbremeneniu sídlisk od áut by
výrazne pomohli parkovacie domy.
Navrhujeme výstavbu 8 parkovacích
domov v 8 najväčších mestských častiach. Pozemky, na ktorých by mali
byť postavené, sú „na papieri“ už roky.
Mesto už má parkovanie vo svojej
réžií a poberá príjmy z parkovania v
plnej výške. Je potrebné ich investovať do riešenia statickej dopravy.
Teraz by sa mali obstarať projektové
dokumentácie centrálne tak, aby
v spolupráci s danými mestskými
časťami našli najvhodnejšie typy
parkovacích domov, ktoré naplno využijú priestor. Centrálne obstarávanie,
resp. typizovaný model parkovacieho
domu dokáže ušetriť nemalé finančné
náklady na projektovanie i realizáciu.
Parkovacie domy chceme z papiera
presunúť do priestoru. Je to cesta, ako
skutočne riešiť parkovanie v prospech obyvateľov.

MESTSKÁ HROMADNÁ
DOPRAVA

Mestská hromadná doprava je roky
v nevyhovujúcom stave. Niektorí
hovoria, že sú za zavedenie bezplatnej
MHD. My to nepovažujeme za zodpovedné. Experiment z estónskeho
Tallinnu má aj množstvo negatívnych
zistení. Prvým dôvodom je ekonomický dosah na už beztak finančne
dlhodobo poddimenzovaný dopravný
podnik, ktorý mesto ročne financuje
z daní obyvateľov niekoľkými desiatkami miliónov eur ročne. Ďalším
nezanedbateľným faktom je kvalita
dopravy. Ak chceme MHD posunúť na
vyššiu úroveň, cestujúca verejnosť sa
musí cítiť komfortne. Chceme, aby bola
MHD vnímaná ako spôsob dopravy moderného Košičana. Problém nevidíme v
cene, ale v kvalite služieb, dostupnosti
spojov a spoľahlivosti našej MHD.

MHD musí byť rýchlejšia (dlhodobo
bojujeme za zriadenie buspruhov),
spoľahlivá, dostupná a celkovo kvalitná. Vyžaduje si to mnoho práce, ale
odhodlanie je silnejšie ako prekážky.
Dá sa to. Ak to zvládajú v Bratislave,
zvládneme to aj my v Košiciach.

ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
“EKOšičan”
Od roku 2013 ubudlo v meste 7 % zelene. Aj to okrem klimatických zmien
prispieva k prehrievaniu mesta. So životným prostredím súvisí aj odpadové
hospodárstvo. Mnohí z Vás zodpovedne separujú odpad, no sú aj takí,
ktorí odpad netriedia, škatule pred
vložením do kontajnera neposkladajú,
či dokonca hrabaním sa v smetných
nádobách robia neporiadok. A príroda
robí svoje. V lete zápach, osy aj potkany
pri kontajneroviskách. Veď to poznáte.

ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO

Viaceré z problémov naraz by mohli
vyriešiť polopodzemné kontajnery.
Cenovo sú dostupnejšie, teda ich realizácia je omnoho pravdepodobnejšia
ako pri podzemných kontajneroch.
Neznamená to však, že mesto nie
je možné dostať do takej finančnej
kondície, aby sa dali osadiť aj tie. Oba
druhy šetria verejný priestor a sú akoby prírodnými chladničkami, z ktorých sa tak nešíri nepríjemný pach.
Aj vyberači kontajnerov si rozmyslia,
či sa doň pokúsia dostať i po druhýkrát. Z našich rozhovorov s občanmi
jednoznačne vyplýva, že problematika
nakladania s odpadmi a vyberači
kontajnerov ich naozaj trápia. Po
rokoch očakávaní žiadajú skutočné
reálne výsledky, nielen plané sľuby a
vyhlásenia.

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA
Zastávame názor, že samospráva
musí ísť príkladom. Napríklad v tom,
že bude na svojich budovách zachytávať dažďovú vodu. Takýmto spôso-
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bom sa dá okrem environmentálneho
príspevku aj vzdelávať a inšpirovať
obyvateľov. Malo by byť pre nás štandardom, že všetky realizácie a projekty v meste Košice v sebe automaticky
zahrňujú vodozádržné opatrenia.

MESTSKÉ LESY

Chceme sa tiež zaoberať Mestskými
lesmi a znížením ťažby v nich. Nemyslíme si, že hlavnou úlohou tohto
podniku je profitovať z predaja z dreva. Mal by najmä zveľaďovať, investovať a starať sa o lesný porast. Okrem
ošetrovania drevín a výsadby nových
stromov je to aj budovanie základnej
infraštruktúry pre rekreantov. Nie
sme za výrazné zásahy do prírodného
prostredia, skôr jednoduchý mobiliár
na oddych - napríklad sedenie vytvorené z kmeňov stromov či drevený
megafón, ktorý po vzore zo zahraničia pribudol aj pri obci Zlatá Baňa v
okrese Prešov. Vďaka nemu možno
zosilnene počuť zvuky prichádzajúce
z prírody. Jednoduché riešenia prinesú rýchly a dobrý výsledok. Veľakrát
stačí málo - chcieť a mať myšlienku.
„Mestské lesy by mali aj budovať
infraštruktúru pre rekreantov“.

VZDELÁVANIE
A ŠPORT
ŠKOLSKÉ PRIESTORY

Priestory škôl a školských zariadení
postupne prechádzajú obnovou. Chceme v tom pokračovať. Považujeme to
za správne nielen z hľadiska pohodlia
a modernizácie, ale aj kvality poskytovania vzdelávania. Moderné
prostredie podľa nás môže do mesta
pritiahnuť ďalších kvalitných učiteľov. V neposlednom rade nám obnova
budov pomôže aj z energetického
hľadiska. V pomaly končiacom sa
volebnom období sa nám podarilo
výrazne navýšiť rozpočet mesta do
oblasti vzdelávania, vďaka nášmu
uzneseniu išlo v roku 2022 na opravy
a rekonštrukcie školského majetku o
milión eur viac. Veľký dôraz kladieme
aj na priestor určený na pohybové aktivity, a to naprieč všetkým generáciám. „Moderné školy môžu pritiahnuť
ďalších kvalitných učiteľov.“
www.kosickastrana.sk

ŠPORTOVISKÁ NIELEN
PRE ŠPORTOVCOV

Chceme zlepšiť dostupnosť športovísk
nielen pre školákov, ale aj pre širokú
verejnosť a v neposlednom rade pre
športové kluby. Problémom totiž je, že
aj keď máme niektoré športoviská, sú
v správe školy a verejnosť nemá možnosť využívať ich. To chceme zmeniť.
Objednávkový systém by mal zabrániť
aj prípadnému vandalizmu.
Tí z nás, ktorí boli doposiaľ v mestskom zastupiteľstve, iniciovali aj
výstavbu multihaly pre loptové hry,
keďže hádzanári, florbalisti či basketbalisti nemajú kde trénovať. Tento
projekt sa nám pre nedostatok podpory poslaneckých kolegov a vedenia
mesta zatiaľ nepodarilo presadiť.
Potrebné je tiež zriadiť multifunkčnú
halu, ktorá bude väčšia ako Angels
aréna, ale menšia ako Steel aréna.
Príchodom športovcov, fanúšikov a
návštevníkov iných podujatí sa nielen
zvyšuje prestíž mesta, ale zväčšuje sa
aj obrat, čo znamená viac peňazí pre
podnikateľov i samosprávu, ktorá vie
peniaze ďalej investovať do mesta.
Napriek rekonštrukcii plavárne a
kúpaliska Červená hviezda je bazénov
v Košiciach žalostne málo. Vodnopólisti nemajú kde trénovať a v dôsledku
toho nezámerne obmedzujú verejnosť.
Preto by sa mala vybudovať 33-metrová vodná plocha.
Mladé športové talenty je potrebné
motivovať. Sme hrdí, že reprezentujú
Košice, no zatiaľ to nepocítili. Aj keď
pozitívne šíria meno Košíc na Slovenku či vo svete, od mesta nezískavajú
žiadnu podporu. Zo svojho rodiska
tak nedostávajú žiadny impulz na
dosahovanie vrcholových výsledkov.
Myslíme si, že športovcom do 18 rokov
je potrebné zo strany mesta prispievať
na náklady na tréningovú prípravu,
prípadne ich náležite odmeňovať za
dosiahnuté úspechy, respektíve reprezentáciu. „Mladé športové talenty
je potrebné motivovať. Sme hrdí, že
reprezentujú Košice. Zatiaľ to však
nepocítili.“

MÚDRE
RIADENIE
“eKOŠIČAN”
SMART RIEŠENIA

Moderné technológie a sedliacky rozum. Chceme spojiť tieto dva
aspekty v prospech Košíc. S tým, čo
potrebujeme, nám vo veľkej miere
môžu pomôcť rôzne smart riešenia.
Ide napríklad o priechody pre chodcov, ktoré sú automatický osvetľované
podľa toho, či nimi chodec prechádza.
Sú to tiež senzory na parkoviskách
aj inteligentne riadené križovatky
podľa aktuálnej premávkys uprednostňovaním MHD alebo digitálne
odpočítavanie času na križovatkách.
To, čo je vhodné automatizovať, treba
automatizovať. Ide o celkový koncept
múdreho riadenia mesta.

ELEKTRONIZÁCIA

Elektronizáciu si vyžadujú i mnohé
služby, napríklad súvisiace aj s daňou
za psa. Na Sídlisku KVP sa pripravuje mobilná aplikácia pre psíčkarov.
Počas pandemického testovania zas
zaviedli aplikáciu, vďaka ktorej si
obyvatelia mohli pozrieť aká je čakacia doba.

KOMPAKTNOSŤ
A INOVÁCIE

Musíme skĺbiť priestor na vybavovanie do jedného miesta - občan by mal
mať jednoduchý prístup k poskytovaniu služieb a samospráva zas prehľad
o danej veci online. Databázy mestských častí a samotného mesta musia
byť zosynchronizované. Košice sú IT
mekkou, obyvatelia by to mali vnímať
aj v bežnom živote. Chceme byť inovatívni a praktickí.
V tejto oblasti považujeme za potrebné
aj prepojenie webových stránok mesta - to znamená vytvoriť zoznam tých,
ktoré zriadila samospráva. Mnoho informácií sa totiž zverejňuje, no pre občana je to neprehľadné, keďže vznikli
rôzne podstránky a webové sídla.
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Samozrejmosťou je aktualizovanie
údajov. Musíme reflektovať na trendy
21. storočia, v mnohom nám totiž
môžu uľahčiť život. „Inovácie šetria
čas, peniaze, aj nervy - obyvateľom
i pracovníkom.“

ROZVOJ
MESTA A
VEREJNÝ
PRIESTOR
Naším cieľom je chrániť verejný
priestor a využívať ho zmysluplne,
čím dôjde k rozvoju mesta. Aj preto
by sme chceli do Košíc pritiahnuť,
respektíve dostať späť šikovných
mladých ľudí, ktorí by prišli s novými
nápadmi, prípadne inšpiráciami zo
zahraničia. V Košiciach je už množstvo šikovných ľudí. Aspoň časť z nich
by sme zo súkromnej sféry radi dostali do tej verejnej. Veríme, že Košice
sú mestom ľudského potenciálu.
V súčasnosti je brzdou aj to, že schopní ľudia (však) nie sú na miestach,
kde by mohli byť ešte užitočnejšími.

BROWNFIELD-Y

V meste je množstvo brownfieldov,
teda nevyužívaných chátrajúcich
lokalít. Staré budovy, priemyselné
fabriky či výroby. Mesto by sa malo
zamerať na takéto územia a snažiť sa
ich zveľadiť. Podľa nás je totiž zbytočné zaberať „nový“ priestor napríklad
na výstavbu krabicových obchodov,
pokiaľ máme takúto opachu. V budúcnosti by tu mohli vzniknúť napríklad
aj kultúrne centrá, parky a mnoho
iného. Ľudsky nechápeme niektoré rozhodnutia mesta z minulosti.
Zbavovalo sa lukratívnych pozemkov
a urobilo množstvo chýb, ktoré sa už
nedajú napraviť, ako napríklad predaj
pozemkov na VŠA Alejová. Je potrebné sa z toho poučiť a tieto chyby
neopakovať. Sme za rozvoj mesta
uvedomelým spôsobom tak, aby boli
jednotlivé projekty posudzované individuálne, v transparentnom procese, v
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komunikácii s verejnosťou a najmä
s ohľadom na pridanú hodnotu pre
naše mesto.

VNÚTROBLOKY A MEDZIGARÁŽOVÉ PRIESTORY

Verejným priestorom, ktorý chceme
zveľaďovať, sú aj vnútrobloky. K obyvateľovi sú doslova najbližšie. Niektoré z nich sa síce majú v blízkej dobe
revitalizovať, no tempo je slimačie.
Mestské časti by mali mať vopred
pripravené projekty, ktoré pri vyhlásení výziev už možno predložiť. Tak to
urobili aj na Sídlisku KVP.
Svoje si odžili už aj medzigarážové
priestory. Treba povedať, že prekážkou
na ich opravu je často hlavne nejasný
vlastník a tak zodpovedný človek,
ktorý sa mal o ne starať. Mesto v tomto prípade zvolilo vyčkávaciu taktiku
a tento dlhoročný problém odkladá.
Je potrebné sa tomu postaviť čelom a
s manažérskym prístupom riadenia
riešiť lokalitu po lokalite. „Čakanie
nám nepomôže, musíme začať riešiť
vlastnícke vzťahy medzigarážových
priestorov.“

VOĽNOČASOVÉ LOKALITY

Viac investícií chceme priniesť do
voľnočasových lokalít akými sú
Anička, Alpinka, Jazero, Bankov, ZOO,
Vyhliadková veža, Bukovec, Borovicový háj a Čičky. Len nedávno mestské
zastupiteľstvo schválilo zmenu územného plánu, ktorou sa zmení charakter územia Anička. V samej podstate
nie zlý nápad - len sa nám zdá 1500
bytov v tejto lokalite akosi priveľa. Požadovali sme prepracovanie. Niektorí
poslanci sa k nám pripojili, no nebolo
nás dostatok, aby sme možnú masívnu zástavbu zastavili. Stále si však
myslíme, že takýchto unikátnych
lokalít pre rekreáciu a oddych Košičanov je v meste málo, a tie, čo máme,
nevyužívame na úrovni ich potenciálu. Radi by sme teda nasmerovali
pozornosť aj financie na zveľadenie
tých miest, ktoré poznáme, využívame a sú už overené. „Ochraňujme a
zveľaďujme rokmi overené územia
na rekreáciu. Máme ich málo a majú
svoj potenciál.“

ÚZEMNÝ PLÁN
MESTA JE ALFA-OMEGA

Pred pár rokmi as rozbehla tvorba
tohto nového zásadného dokumentu, ktorý má v súčasnosti desiatky
rokov a nespĺňa aktuálne potreby
Košičanov. Počas tohto vedenia mesta
sa však proces vrátil späť z polovice
cesty. Územný plán je jednou z našich
najvýznamnejších úloh, ktorú musíme dotiahnuť do cieľa. „Vedenie mesta
vrátilo proces tvorby územného plánu
z polovice cesty späť. Jednou z našich
najvýznamnejších úloh je dotiahnuť
ju do cieľa.“

DETSKÉ IHRISKÁ

Presadiť chceme zvýšenie rozpočtu
pre 8 najväčších mestských častí,
ktoré by tieto finančné prostriedky
využili na vybudovanie veľkých
centrálnych detských ihrísk. Chceme,
aby bolo v každej z nich jedno naozaj veľké, kvalitné a dobre vybavené
detské ihrisko ako pilotný projekt
zlepšovania infraštruktúry pre deti a
mladých v meste. Tak, aby sa tam deti
vedeli zabaviť dostatočne dlho. Našou
predstavou je, aby bolo každé z nich
tematicky inak ladené a poskytovalo
deťom vyžitie dlhšie ako na polhodinu. Teraz všetci chodíme do mestského parku alebo obdivujeme ihriská
napríklad v budapeštianskom Városliget parku, ale je potrebné si uvedomiť si, že naše deti žijú a pohybujú sa
na sídliskách. Prinesme im kvalitu,
myšlienku a nápadité riešenia, nie
povinnú bežnú údržbu. Napríklad na
Sídlisku KVP už majú pre mladú generáciu pripravený projekt kvalitného
skateparku aj so stavebným povolením. Aktuálne na to jeho realizáciu
zháňajú financie.

VIZUÁLNY SMOG

Priestor by podľa nás nemali „špatiť“
billbordy. Na Sídlisku KVP sa podarilo
odstrániť všetky billboardy z územia
mestskej časti, aj nevyužívané staré
PNS stánky. Za každý z nich vysadili
nový strom. Zmizli aj reklamné trojnožky. Ak sa to dokázalo tam, prečo
nie aj v celom meste? „Na veciach
treba skutočne pracovať a venovať im
čas, nielen ich deklarovať. Potom sa
reálne výsledky určite dostavia.“

PLÁN PRÁCE

SOCIÁLNE
MESTO
S plnou vážnosťou si uvedomuje sociálne problémy, ktoré trápia Košičanov
a Košičanky. Ide napríklad o zdravotne znevýhodnených ľudí, ľudí v núdzi,
seniorov, ale aj povestných vyberačov
kontajnerov. V poslednom prípade
treba vnímať problematiku komplexne – od výchovy, až po podmienky,
ktoré v meste (ne)majú. „Ak sa na
sociálnej slabších budeme pozerať
zvrchu, nebudeme sa vedieť posunúť
vpred.“
Aj v sociálnej oblasti majú súčasné
Košice medzery. Napriek tomu sa
podarilo rozbehnúť zopár projektov,
ktoré podporujeme. Ide napríklad o
bývanie pre ľudí bez domova na princípe „housing first“.
Pridať by sa malo v rekonštrukcii
mestských nájomných bytov a ich

poskytovaniu tým, ktorí ich potrebujú.
Prax hovorí, že si to vyžaduje aj osvetu
a vzdelávanie ľudí. Chceme tvoriť
a budovať otvorenú komunitu,
ktorá búra predsudky. Obrovský
potenciál vidíme v úlohe mesta
Košice ako integrátora súkromného
sektora, neziskového sektora, verejnej
správy a samosprávy. Mesto môže byť
lídrom v tejto oblasti, ak sa ako líder
začne správať a ponúkne zúčastneným stranám rozumnú víziu, pre ktorú dokáže spájať. Je to naša morálna
aj ľudská povinnosť.

DEBARIERIZÁCIA

Pri každej oprave i projektovaní
komunikácie nemôžeme zabudnúť na
bezbariérovosť. Pre niektorých predstavujú dva schody jeden krok, no pre
iných neprekonateľnú prekážku. Preto
musíme denne spolupracovať
s relevantnými inštitúciami,
ale aj so seniormi či čerstvými
rodičmi s kočíkmi. Na Sídlisku KVP
za 4 roky odstránili polovicu všetkých
bariér na sídlisku. Dá sa to, ak sa chce.

OPATRUJME
OPATRENIAMI

Veľkým nedostatkom sú sociálne opatrenia, a to aj v súvislosti so
starnutím obyvateľstva. Potrebujeme
posilniť ako domácu opatrovateľskú
službu, tak aj počet a kvalitu zariadení pre seniorov s celodennou starostlivosťou. Chceli by sme rozšíriť aj sieť
denných stacionárov. Považujeme ich
za nástroje na zachovanie duševného
zdravia našich seniorov.
Za veľkú pomoc pre seniorov považujeme i príspevok na stravu, ktorý by
sa mal zvyšovať úmerne s nákladmi,
ktoré seniori majú. Úprimne kvitujeme zľavy, ktoré mesto seniorom
poskytuje – napríklad, čo sa týka cestovného či daní, k čomu sme prispeli
aj my.
Prispieť chceme aj veľkými maličkosťami, ako napríklad lavičky
ergonomicky prispôsobené pre ľahšie
sadanie a vstávanie, čo okrem starších ľudí ocenia všetci tí, ktorí trpia
chorobami pohybového aparátu.

KOŠICE MOŽEME POSUNÚŤ VPRED
Na tom, aby boli Košice úspešné,
už pracujeme. Svedčia o tom aj naše
návrhy schválené mestským zastupiteľstvom, ale tiež zrealizované nápady
na Sídlisku KVP. Oboje sú príkladom
toho, že má zmysel presadzovať moderné riešenia, spolupracovať a hľadať
kompromisy. A to aj tam, kde to na
prvý pohľad pre stranícku príslušnosť
vyzerá byť komplikované. Prinášame
Vám stručný prehľad toho, že spoločne sa dajú budovať zmysluplné
Košice.

AKÉ UZNESENIA SME
PRESADILI V MESTSKOM
ZASTUPITEĽSTVE?
»

»

Podarilo sa nám navýšiť rozpočet
mesta v oblasti vzdelávania o
jeden milión eur
Iniciovali sme spracovanie koncepcie riešenie nelegálnych osád
www.kosickastrana.sk

»

»

»

»

Pre športovú infraštruktúru sme
vybojovali 10 miliónov eur, ktoré
majú byť preinvestované v najbližších rokoch
Presadili sme zníženie cien
viacdňových časových cestovných lístkov
Pretlačili sme zľavu 50% z poplatku za odpad pre ťažko zdravotne
postihnutých
Opätovne sa na náš návrh zaviedla zľava na prepravu pre poberateľov invalidných dôchodkov

AKO SA SÍDLISKO KVP
POSÚVA VPRED?
»

»
»

Získali sme z eurofondov
a ďalších externých výziev
takmer milión eur
Založili sme prvý sociálny podnik
v Košiciach
Zaviedli sme bezbariérové opatrenia pri každej rekonštrukcii

»
»

»

»

»
»
»

»

»

Vytlačili sme dodávky spred
obytných zón
Nahradili sme čiastočnú opravu
ciest a chodníkov komplexnou
obnovou
Začali sme s budovaním parkovacích miest z vodo-priepustných
povrchov
Odstránili sme billboardy
z verejných plôch a nahradili
ich stromami
Vysadili sme prvý ovocný sídliskový sad
Vybudovali sme Komunitnú
kaviareň
Zatraktívnili sme športoviská,
čím sme prilákali mladých opäť
k športu
Umožnili sme občanom realizovať ich nápady cez participatívny
rozpočet
Spustili sme Chatbota mestskej
časti, mobilnú aplikáciu a zlepšili
sme celkovú komunikáciu úradu
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AKO VOLIŤ
Volič môže voliť len v mestskej časti
svojho trvalého pobytu vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.
Po príchode do volebnej miestnosti
preukáže komisii svoju totožnosť
predložením občianskeho preukazu
alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Komisia mu následne vydá prázdnu
modrú obálku označenú odtlačkom
úradnej pečiatky a dva hlasovacie
lístky s modrými pruhmi – jeden pre
voľby predsedu KSK, druhý pre voľby
do zastupiteľstva KSK.
Potom mu komisia vydá prázdnu bielu obálku označenú odtlačkom úradnej pečiatky a štyri hlasovacie lístky
– biely pre voľby starostu mestskej
časti, biely pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva, biely so sivým
pruhom pre voľby primátora a biely so
sivým pruhom pre voľbu poslancov
mestského zastupiteľstva.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálok
potvrdí volič osobitne pri každom
zozname voličov vlastnoručným
podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním
odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná
komisia hlasovanie neumožní.
Pri voľbách predsedu KSK, primátora
mesta a starostu mestskej časti môže
volič označiť zakrúžkovaním poradové číslo jedného kandidáta.
Pri voľbách poslancov krajského,
mestského a miestneho zastupiteľstva
môže volič zakrúžkovať poradové
čísla najviac takého počtu kandidátov,
aký je uvedený na hlasovacom lístku.
V osobitnom priestore určenom na
úpravu hlasovacích lístkov vloží volič
do modrej obálky hlasovací lístok s
modrým prúžkom pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a pre
voľby predsedu samosprávneho kraja.

Do bielej obálky biele hlasovacie lístky
pre voľby do miestneho zastupiteľstva,
mestského zastupiteľstva a pre voľby
starostu mestskej časti a primátora
mesta.
Ak volič vloží hlasovací lístok
do nesprávnej obálky, je neplatný.
Na požiadanie mu okrsková volebná
komisia vydá za nesprávne upravené
hlasovacie lístky iné.
Po úprave hlasovacích lístkov
volič vloží modrú obálku do modrej
schránky na hlasovanie pre voľby
do orgánov samosprávnych krajov
a bielu obálku do bielej schránky
na hlasovanie pre voľby do orgánov
samosprávy obcí.
Ak volič vloží obálku do nesprávnej
schránky, hlasovanie je neplatné.
Volič je povinný odložiť nepoužité
alebo nesprávne upravené hlasovacie
lístky do zapečatenej schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov,
inak sa dopustí priestupku, za ktorý
mu bude uložená pokuta 33 eur.

BEZ STRESU. V POHODE. S ÚSMEVOM. ZA ZMYSLUPLNÉ KOŠICE :)
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VOLEBNÁ MAPA

KANDIDÁTI NA POSLANCOV DO MESTA A MESTSKÝCH ČASTÍ

www.kosickastrana.sk
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VOLEBNÁ MAPA

KANDIDÁTI NA POSLANCOV KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
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LETO V ULICIACH - ZBER PODPISOV
Rovnako sme zbierali podpisy aj pre
vznik Košickej strany, ktorú zakladáme preto, aby sme boli všetci hrdí
na Košice - druhé najväčšie mesto na
Slovensku a metropolu východu.
Dôkazom toho, že tento projekt má
zmysel, je aj 8 000 podpisov, ktoré sa
nám podarilo vyzbierať v priebehu
troch mesiacoch. Reakcie ľudí boli
veľmi pozitívne.

Spoznať ste nás mohli už aj osobne, keďže počas celého leta sme na
rôznych miestach v Košiciach zbierali
podpisy na to, aby sme sa mohli
vo voľbách uchádzať o Vašu podporu
ako nezávislí kandidáti. Uprednostnili
sme osobnú komunikáciu pred prázdnymi sloganmi z billbordov. Tak
ako Vám, aj iným sme chceli
v uliciach predstaviť náš plán rozvoja
mesta, kraja ale i mestských častí.
Okrem podpisov sme zbierali aj Vaše
podnety, ktoré ste možno našli už aj
s navrhnutými riešeniami na predošlých stranách. Môžeme za Vás riešiť
to, čo Vás trápi.

našim primárnym cieľom, pretože
my nechceme pracovať unáhlene, ale
najmä zodpovedne a rozvážne.
Ak sa Vám náš plán páči, podporte
vznik Košickej strany, a my Vám dokážeme, čo všetko v prospech nášho
mesta vie spraviť spojenie šikovných
Košičanov.
Ešte viac však urobíme s Vašou
pomocou. Dajte nám šancu sa realizovať. Ďakujeme za Vašu dôveru
a podporu. Vážime si to.

Na registráciu strany je potrebných
dokopy 10.000 podpisov. Do októbrových volieb (29.10.2022) ešte nebude
oficiálne zaregistrovaná. Musíme
však pripomenúť, že to ani nebolo

POMÔŽTE NÁM VYZBIERAŤ
10 000 PODPISOV
PREČO MUSÍME ZBIERAŤ
PODPISY?

Košická strana nateraz ešte neexistuje. Vznikne, až keď sa nám podarí
vyzbierať potrebných 10 000 podpisov.
K návrhu na založenie strany musia
byť nami priložené tieto doklady: podpisové listiny, resp. zoznam občanov,
ktorí súhlasia, aby strana vznikla.
Podpisové listiny musí podpísať najmenej 10 000 občanov, ktorí dovŕšili
15 rokov veku, a každý občan musí
uviesť svoje meno, priezvisko, adresu
trvalého pobytu a číslo občianskeho
preukazu alebo číslo pobytového
preukazu občana Európskej únie.

www.kosickastrana.sk

AKO NÁM VIETE POMÔCŤ?
Najviac nám pomôžu ďalšie podpisy
tak, aby sme mohli zozbierať
potrebných 10 000 podpisov.

Ak neviete pomôcť zberom podpisov,
viete pomôcť aj inými spôsobmi:
•
•
•
•
•

spoluprácou, dobrou radou alebo
vedomosťami
dobrou referenciou o nás, našej
strane v kruhu svojich známych
zdieľaním blogov a článkov, ktoré
publikujeme
reklamným priestorom
finančným príspevkom
na transparentný účet

Cítime Vašu podporu.
Ďakujeme za pozitívne
reakcie počas leta.
Naša práca voľbami
nekončí, ale práve
naopak začína.
Pridajte sa k nám!
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Dolu podpísaní občania Slovenskej republiky podpisom vyjadrujeme
súhlas so vznikom novej politickej strany Košická strana, ktorú navrhuje založiť a do vzniku strany
zastupuje Prípravný výbor v zložení: Mgr. Ladislav Lörinc, Mgr. Ladislav Strojný a Henrich Burdiga.
Prosíme o čitateľnosť a úplnosť Vašich údajov (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu)
Meno a priezvisko

Adresa trvalého pobytu
(ulica, číslo domu, PSČ, obec alebo mesto)

Číslo občianskeho preukazu
alebo číslo pobytového preukazu
občana EÚ

E-mail * (nepovinné)

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dobrovoľným zadaním e-mailu udeľujete prevádzkovateľovi - prípravnému výboru a po vzniku politickej strane Košická strana - súhlas so spracúvaním
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa na účel informovania o aktivitách politickej strany Košická strana. Súhlas sa udeľuje na dobu
5 rokov alebo do jeho odvolania. Vezmite prosím na vedomie, že máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania údajov založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním. V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov
prípravným výborom a politickou stranou Košická strana, pozrite si, prosíme, našu informáciu o ochrane osobných údajov (kosickastrana.sk/osobne_udaje) alebo nás kontaktujte na emailovej adrese: kontakt@kosickastrana.sk. Ostatné osobné údaje uvedené v podpisovom hárku (meno, priezvisko, adresa, č.
občianskeho preukazu) sú spracúvané na zákonný účel založenia politickej strany a budú použité v súlade so zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
a politických hnutiach v platnom znení. Na vyššie uvedenej webovej stránke nájdete ďalšie informácie o ochrane vašich údajov, vrátane poučenia o vašich
právach dotknutej osoby.
Vyplnený podpisový hárok môžete zaslať na adresu: Košická strana, Sofijská 4, 040 13 Košice alebo na adresu Košická strana, Bauerova 2, 040 23 Košice



ČO ROBIŤ S VYPLNENÍM
PODPISOVÝM HÁRKOM
Chceme robiť pre Vás. Pre ľudí, ktorí
tu žijete. Ešte viac však urobíme
s Vašou pomocou. Aktuálne máme
už vyzbieraných 8000 podpisov.
Pomôžte nám v zbere podpisov vyplnením hárku, ktorý, ak je to vo Vašich
možnostiach dajte podpísať aj svojim
blízkym, známym, susedom a každému, kto je ochotný nás podporiť.
Hárok môže podpísať každý nad
15 rokov s občianskym preukazom.
Plne rešpektujeme Vaše politické názory. Pokiaľ ich však zdieľate spoločne
s nami, budeme Vám vďační za Vašu
dôveru, podporu a každý jeden podpis.
Veľmi si to vážime a berieme to ako
veľký záväzok.

Podpisové listiny môžete:
1. vhodiť do poštovej schránky na
adresu: Bauerova 2, 040 23 Košice
2. vhodiť do poštovej schránky na
adresu: Sofíjska 4, 040 13 Košice
3. poslať poštou na rovnaké adresy
(náklady na poštovné preplácame)
4. doniesť osobne v pracovných dňoch
na sekretariát starostu – Miestny
úrad Košice – Sídlisko KVP, Trieda
KVP č.1, 040 23 Košice
V prípade, že podpisové listiny neviete
poslať alebo doniesť, napíšte nám
email na kontakt@kosickastrana.sk
a dohodneme sa na termíne ich vyzdvihnutia. Zbierame do 29. októbra.

Objednávateľ: Ing. Roman Matoušek, Drábova 14, 040 23 Košice. Dodávateľ: Rotaprint s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36188794
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