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Nová rada starostov mesta Košice 2018 - 2022
Horný rad zľava: František Ténai - MČ Sever, Marcel Šaňa - MČ Luník IX, Miloš Ihnát - MČ Sídlisko Ťahanovce, 
Iveta Šimková - MČ Myslava, Damián Exner - MČ Lorinčík
Stredný rad zľava: Martin Balčík - MČ Kavečany,  Igor Petrovčik - MČ Staré mesto, Ján Nigut - MČ Ťahanovce 
- predseda rady starostov, Lucia Gurbáľová - námestníčka primátora mesta Košice , Jaroslav Polaček - 
primátor mesta Košice, Marcel Čop - riaditeľ magistrátu mesta Košice, Michal Krcho - Košická Nová Ves, 
Jozef Andrejčák - MČ Dargovských Hrdinov, Marcel Vrchota - MČ Západ, Viktor Mikluš - MČ Vyšné Opátske,
Dolný rad zľava: František Krištof - MČ Barca, Peter Tomko - MČ Krásna, Lenka Kovačevičová - MČ Nad 
Jazerom, Jaroslav Hlinka - MČ Juh, Daniel Petrík - MČ Šaca, Ladislav Brada - MČ Poľov, Jozef Karabin - MČ 
Pereš, Ladislav Lörinc - MČ Sídlisko KVP, Adriana Šebeščáková Balogová - MČ Džungľa.
Chýba: Monika Puzderová - MČ Šebastovce , Marcel Gibóda - námestník primátora mesta Košice

Pár slov na úvod
Kdesi som sa dočítal múdrosť že: „Kto neplánuje, 
plánuje porážku.“. A keďže som športovec - plánovač 
telom i dušou, ja plánujem. Aj na tento rok mám 
plány. V súkromí dokončiť niečo plánované okolo 
domu. V práci dokončiť územný plán Lorinčíka  
a určiť plán práce úradu na tento rok. A v osobnom 
živote? No predsa plánujem schudnúť. Teda, 
znížiť svoju hmotnosť. Teda, dať niečo dole.  

Alebo aspoň nepribrať. Hm. Plánujte, prosím, keď 
sa podarí niečo splniť dobre, keď nie, tiež nie zlé. 
Naplánujeme na budúci rok. Keď tu tak prvoplánovo 
rozmýšľam v podstate to bola celkom pekná múdrosť. 
Plánujme aby nenaplánoval niekto našu porážku.  
A aby sa to nezviezlo nakoniec na nás samých.

Váš starosta
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Komunálne voľby 2018
Dňa 4. 12. 2018 zložili starosta a poslanci sľub a ujali sa svojich nových i staronových funkcií. Dovoľte nám 
postupne Vám predstaviť našu samosprávu vo funkčnom období 2019 - 2022.

Komisie miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Lorinčík
Komisia verejného záujmu
RNDr. Zuzana Kimáková (predseda)
PhD. Ing. Radoslav Bajus, PhD. 
Ing. Rastislav Petrik

Komisia verejného poriadku
Ing. Štefan Kender, PhD. (predseda)
Ing. Radoslav Bajus, PhD. 
RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.

Finančná komisia
Ing. Radoslav Bajus, PhD. (predseda)
RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.
Ing. Rastislav Petrik
Ing. Anna Potočňáková
Ing. Štefan Kender, PhD.

Komisia rozvoja a výstavby
Ing. Rastislav Petrik (predseda)
Ing. Štefan Kender, PhD. 
Ing. Anna Potočňáková 
RNDr. Zuzana Kimáková, PhD. 
Štefan Gedra

Komisia kultúry a športu
Ing. Anna Potočňáková (predseda)
Ing. Štefan Kender, PhD.
Ing. Radoslav Bajus, PhD.
RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.
Jakub Exner
Marcel Dučai
Rudolf Dučai
Daniel Dobrík

Starosta MČ Košice - Lorinčík  
Damián Exner
 

starosta@lorincik.eu

Poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Lorinčík
Ing. Štefan Kender, PhD. - zástupca starostu
RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.
Ing. Anna Potočňáková  
Ing. Radoslav Bajus, PhD.  
Ing. Rastislav Petrik    

stefan.kender@lorincik.eu
zuzana.kimakova@lorincik.eu
anna.potocnakova@lorincik.eu
radoslav.bajus@lorincik.eu
rastislav.petrik@lorincik.eu
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Opýtali sme sa...
Všetkým členom novej samosprávy sme položili rovnaké otázky. Tu sú ich odpovede...

Ing. Štefan Kender, PhD. - zástupca starostu
1. Čo Vás viedlo k zámeru uchádzať sa o získanú funkciu v samospráve 
našej mestskej časti?
Uchádzať sa o funkciu v samospráve ma viedol záujem o skvalitnenie 
bývania občanov v našej mestskej časti, umožnenie rozšírenia a dobudo-
vania infraštruktúry, poskytnutie možnosti kultúrneho, spoločenského  
a športového vyžitia pre našich obyvateľov, prípadne rodákov, ale aj náv-
števníkov.

2. Čo si myslíte, čím Vy osobne môžete pomôcť našim občanom?
Našim občanom sa snažím pomôcť svojim osobným prístupom pri 
riešení ich požiadaviek, potrieb, respektíve sťažností, ktoré adresujú voči 
miestnemu úradu a vedeniu MČ.

3. Povedali by ste občanom niečo o sebe? 
V samospráve našej MČ pôsobím tretie volebné obdobie. Som občanom tejto MČ už od svojho narodenia, 
preto poznám pomery a vývoj v tejto MČ za veľmi dlhé obdobie. Dokážem porovnať ten obrovský posun, ktorý 
sa v rozvoji našej MČ udial za posledných pár rokov. Rád by som preto aj svojím pričinením a skúsenosťami 
prispel k ďalšiemu napredovaniu a rozvoju MČ Košice – Lorinčík.

4. Viete pomenovať svoje 3 kladné a 3 záporné vlastnosti?
Ak človek poukazuje na svoje dobré vlastnosti, môže veľmi rýchlo prejsť až k tzv. chválenkárstvu, čo sa zasa 
radí medzi tie záporné vlastnosti. Preto si rád vypočujem názor iných na moju osobu. Dobrého sa pridŕžam 
a zlého, alebo záporného sa snažím vyvarovať.

Damián Exner - starosta
1. Čo Vás viedlo k zámeru uchádzať sa o získanú funkciu v samospráve 
našej mestskej časti?
Pokračovať v začatých projektoch hlavne v oblasti infraštruktúry mestskej 
časti, t. j.  komunikácie a verejné priestory a zariadenia, zeleň (námestie sv. 
Vavrinca, cintorín - kolumbárium, ihriská atď.).

2. Čo si myslíte, čím Vy osobne môžete pomôcť našim občanom?
Osobným prístupom k plneniu povinností. Aktívnou  prácou  zabezpečovať 
dobré vzťahy s magistrátom mesta, podnikateľmi a inštitúciami na prospech 
obyvateľov Lorinčíka.

3. Povedali by ste občanom niečo o sebe?
Nemám rád nespravodlivosť vo všetkých možných formách a vzťahoch. Snažím sa žiť podľa hesla Tomáša 
Garrique Masaryka: „Nebát se a nekrást...“.

4. Viete pomenovať svoje 3 kladné a 3 záporné vlastnosti?
Mimoriadne ťažká otázka. Čo ja môžem vnímať ako klad pre iných to môže byť bežná vec alebo zápor 
a opačne. Takže nech súdia iní.
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RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.
1. Čo Vás viedlo k zámeru uchádzať sa o získanú funkciu v samospráve 
našej mestskej časti?
Toto  je moje druhé volebné obdobie na poste poslanca mestskej 
časti. Kandidovať som sa rozhodla pred štyrmi rokmi, lebo 
som bola presvedčená, že samospráva sa dá vykonávať aj inak. 
Transparentne, bližšie k občanom (viac informovať ľudí, zapájať ich 
do diskusií ešte predtým, než sa prijmú rozhodnutia, aby sa nestávalo,      
že dôležité veci týkajúce sa mestskej časti sa riešia vyvesením oznamu na 
nástenku.)

2. Čo si myslíte, čím Vy osobne môžete pomôcť našim občanom?
Mojou prioritou je prispeť k vyriešeniu situácie s nedostatočnou kapacitou 
cintorína. Podporím každý dobrý projekt, ktorý zlepší infraštruktúru v našej mestskej časti (prístupové 
komunikácie, chodníky...). Ochotne sa budem naďalej podieľať na organizovaní podujatí, ktoré spríjemnia  
a spestria život našich občanov a detí. 

3. Povedali by ste občanom niečo o sebe? 
Mám 56 rokov. Od skončenia vysokej školy som viac ako dvadsať rokov žila na sídlisku KVP v Košiciach. 
Do rodičovského domu v Lorinčíku som sa vrátila v roku 2010, aby som uľahčila starobu svojej mamke. 
Som vdova, mám tri dospelé deti. Od detstva som chcela byť učiteľkou. Patrím medzi tých šťastlivcov, 
ktorých zamestnanie je aj ich záľubou. Už viac ako tridsať rokov sa snažím „spriateliť“ študentov Technickej 
univerzity v Košiciach s matematikou. Voľný čas rada trávim so svojími dvoma vnúčatami, veľa čítam, v lete 
sa venujem prácam v záhrade, milujem hubárčenie a obohacujú ma stretnutia s dobrými ľuďmi.

4. Viete pomenovať svoje 3 kladné a 3 záporné vlastnosti?
Je ťažké hodnotiť samého seba. Uvediem teda vlastnosti, ktoré mi uľahčujú život: 1. pracovitosť (to mám 
po otcovi), 2. pravdovravnosť (riadim sa heslom: Hovor pravdu a nemusíš si pamätať, čo si povedal), 
3. dochvíľnosť a dodržiavanie termínov (veľmi to oceňujem aj u druhých). Vlastnosti, ktoré mi strpčujú 
život: 1. náročnosť nielen na seba, ale aj na moje okolie, čo sa týka plnenia povinností, 2. tvrdohlavosť, 
3. prílišná dôverčivosť.

Ing. Rastislav Petrik
1. Čo Vás viedlo k zámeru uchádzať sa o získanú funkciu v samospráve 
našej mestskej časti?
Naša samospráva patrí medzi najmenšie mestské časti a potrebuje pomocnú 
ruku v každej oblasti. Pomôcť som sa rozhodol ako poslanec a poskytnúť 
tak moje dlhoročné odborné skúsenosti v samospráve. Túto možnosť som 
získal voľbou ľudí ako zvolený poslanec.

2. Čo si myslíte, čím Vy osobne môžete pomôcť našim občanom?
Ako predseda novej komisie rozvoja a výstavby budem mať neľahkú úlohu, 
ale aj mnoho výziev. Zúročiť skúsenosti môžem ako poslanec len ak je 
vôľa ľudí a ich spoluúčasť veci riešiť. V neposlednom  rade musí byť  vôľa 
poslancov schvaľovať uznesenia správne. Len čas zhodnotí, či obetovaný 
čas a úsilie bude prínosom.
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Ing. Radoslav Bajus, PhD. 
1. Čo Vás viedlo k zámeru uchádzať sa o získanú funkciu v samospráve 
našej mestskej časti?
Aktívne sa zaujímam o spoločenské dianie, o verejný život. Nie je mi ľaho-
stajné, s  akými ťažkosťami sa pasujú občania v našej mestskej časti. Pozícia 
poslanca mi dáva možnosť aktívne sa podieľať na riešení týchto problémov. 
V minulosti som taktiež zastával funkciu hlavného kontrolóra mesta Sečovce.

2. Čo si myslíte, čím Vy osobne môžete pomôcť našim občanom?
Som presvedčený, že úloha poslanca sa začína v tom, že sa s občanmi 
stretávame a pozorne ich počúvame. Som súčasťou komunity, jedine tak viem 
zaujať objektívne stanovisko k problémom a kolegom, i starostovi tlmočiť 
priania našich občanov.

3. Povedali by ste občanom niečo o sebe? 
Som 4x-ročný otec dvoch dcér, Soničky a Ninky. Pochádzam zo Sečoviec, vyštudoval som na Technickej 
univerzite v Košiciach, na Ekonomickej fakulte, odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Od ukončenia 
štúdia pracujem ako vysokoškolský odborný asistent na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach. Rád si 
oddýchnem na prechádzkach s rodinou a naším psíkom, pri dobrom filme alebo na divadelnom predstavení.

4. Viete pomenovať svoje 3 kladné a 3 záporné vlastnosti?
Myslím, že som nekonfliktný, spoločenský a dôsledný. Som veľmi poriadkumilovný, čo sa dá hodnotiť 
pozitívne aj negatívne. Manželka by Vám ako moju zápornú vlastnosť určite uviedla „uhundranosť“, ja sa 
ale len vyjadrujem k bežným udalostiam v rodine.

Ing. Anna Potočňáková
1. Čo Vás viedlo k zámeru uchádzať sa o získanú funkciu v samospráve 
našej mestskej časti?
Narodila som sa v Lorinčíku, preto mi záleží na jeho rozvoji, zveľaďovaní a 
spokojnosti obyvateľov. Funkcia poslanca mi umožňuje sa na tom aktívne 
podieľať.

2. Čo si myslíte, čím Vy osobne môžete pomôcť našim občanom?
Dôležitou súčasťou života v Lorinčíku je stretávanie sa, spolupráca medzi 
ľuďmi, ktorú je potrebné upevniť a rozvíjať a tiež načúvanie problémom 
navôkol. A práve v týchto oblastiach by som chcela prispieť čo možno najviac.

3. Povedali by ste občanom niečo o sebe? 
Mám 34 rokov, študovala som na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Pracujem vo 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti ako technický pracovník. Voľný čas trávim aktívne so svojou 
rodinou, v lete prechádzkami v prírode, v zime lyžovaním. Mojou veľkou záľubou je folklór.

4. Viete pomenovať svoje 3 kladné a 3 záporné vlastnosti?
Jednou z mojich dobrých vlastností je organizačná schopnosť, ktorú sa snažím využiť pri kultúrnych 
podujatiach a každý deň aj pri riadení domácnosti. Vyhýbam sa konfliktom, problémy sa snažím riešiť 
s nadhľadom a niekedy aj s humorom. U mňa je záporná vlastnosť  zábudlivosť, preto si všetko zapisujem.
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Čo bolo

Po niekoľkoročnej prestávke sa opäť naše deti  
a mládež z Lorinčíka rozhodli pomôcť chudobnejším 
deťom z afrických krajín a vyzbierať milodary 
na podporu humanitárnych projektov v Afrike. 
Koledníci sa zišli v stredu 26. 12. 2018 a celým 
Lorinčíkom sa niesli krásne tóny piesní a vinšov. 
Spoločne sa v Lorinčíku vyzbieralo 620 € a veríme, 
že táto veľkolepá čiastka pomôže tým, ktorí to 
najviac potrebujú. V mene všetkých koledníkov Vám 
ďakujeme za Vaše milodary.
Čo je dobrá novina a pre koho naše ratolesti 
koledovali?
Dobrá novina je kolednícka akcia slovenských 
detí spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v 
afrických krajinách. V 24. ročníku Dobrej noviny sme 

koledovali pre deti, mladých ľudí a vdovy v Ugande. 
Sami sú veľmi aktívni, spájajú sa, aby pomáhali 
svojim priateľom, susedom a núdznym vo svojich 
komunitách. S dodatočnou podporou od darcov 
zo Slovenska budú môcť rozšíriť svoj záber aktivít 
a pomôcť väčšiemu množstvu ľudí.

Dobrá novina v Lorinčíku

Stolnotenisový turnaj
Medzi sviatkami sme sa stretli v Dome Kultúry 
aby sme trocha vytriasli vianočné rezne a šalát  
a zároveň sa zabavili za zelenými stolmi. Keďže sú 
už tri, miesta bolo habadej a tak sa zhruba tridsiatka 
veľkých malých i tých najmenších mohla pri ping 
pongu vyblázniť. V piatok 28. 12. 2018 bol deň na 
to ako stvorený. Vonku ani ľadu ani snehu a tak 
vo vykúrenej sále svišťali loptičky jedna radosť.   
Čo organizátori Milan Rajduga a Damián Exner 
nečakali bolo množstvo mládeže a zvlášť dievčat 
a žien. Urputné boje o víťazstvá sa odohrávali  
v štyroch kategóriách a to mužov a žien a chlapcov  
a dievčat. Boje boli nemilosrdné ale vždy priateľskom 
a veselom duchu. Nebola núdza o zábavu a neraz 

i zvíťazili niektorí hráči či hráčky viac nad sebou 
ako súpermi. Všetci účastníci sa na koniec zhodli 
na tom, že sa budúceho turnaja medzi sviatkami 
zúčastnia zase ale zároveň sa hlavne deti dožadovali 
častejších tréningov stolného tenisu. Všetky hráčky 
v kategórii dievčat mali rovnaké skóre zo zápasov 
a tak rozhodcovská komisia  rozhodla o trojitom 
prvom mieste. Na to sa určite stretnú dospelí 
priaznivci a spolu s vedením miestneho úradu budú 
hľadať cestu ako ponúknuť  pingponguchtivým 
možnosť zatrénovať si každú stredu od 17.00 hod.

dievčatá : 

1. Dobríková Lenka

1. Pirošková Katarínka

1. Göblová Svetlanka

źeny :

1. Žilinčíková Lucia

2. Dubošová Heďa

3. Caudr Monika

chlapci : 

1. Piroško Maťo

2. Piroško Beny

3. Žilinčík Tomy

muži :

1. Rajduga Milan

2. Exner Damián

3. Žilinčík Tibor
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Čo bude
Kalapová zábava
Lorinčík „pod kalapom“ alebo 
kalapovú zábavu určite mnohí 
z Vás poznáte. Minulý rok bol  
kalap hlavným motívom našej  
Silvestrovskej zábavy, a preto 
sme sa rozhodli, že v tejto tradícii  
budeme pokračovať aj naďalej. 
MÚ MČ Košice - Lorinčík Vás 
všetkých pozýva na kalapovú  
zábavu, ktorá sa, ako obvykle, bude  
konať v dome kultúry v Lorinčíku.  
Zábava je naplánovaná na sobotu  
9. 2. 2019 od 19:00 hod. Nahoď-
te sa do neformálneho oblečenia, 
pozvite svojich blízkych, pria-
teľov a nezabudnite na dve naj-
dôležitejšie veci - na klobúk (po  

našom „kalap“) a na dobrú náladu.  
Počas večera nám zahrá a zaspieva  
Samuel Lörinčík, ktorého poznáte 

z osláv Dňa matiek. Jeho reper-
toár sa zakladá predovšetkým na 
interpretácii skladieb Karola Du-
choňa, Karla Gotta, Petra Stašáka, 
Franka Sinatru, Robbieho William-
sa a iných. Počas večera nám svoj 
talent predvedie aj špeciálny hosť 
- kúzelník Laco Tischler, ktorý sa 
venuje stand up comedy magic  
a mikromágii pri stoloch. Zábavu 
zahájime prípitkom - kalapovicou, 
bude pripravená večera, vínko,  
súťaže a tombola. Lístky si môže-
te zakúpiť na MÚ MČ Košice - Lo-
rinčík alebo na t.č. 055/7898990. 
Cena jedného lístka je 25 €. Teší-
me sa na stretnutie s Vami.

Čo bolo
Trojkráľový večer
Bola  nedeľa 6. 1. 2019, stmievalo 
sa a z oblohy sa spúšťali tancujúce 
vločky. Z priestorov multifunkč-
ného ihriska pri Hasičke sa ozý-
vali prvé zvuky príjemnej hudby  
a veselá vrava. Začínal sa Troj-
kráľový večer v Lorinčíku. Večer, 
ktorý predpovedal zábavu a spo-
ločenské vyžitie. A nesklamal. Dô-
kazom bola veľká účasť starších, 
ale i tých mladých, či najmenších. 
Deťúrence sa korčuľovali na vyro-
benom klzisku a ich rodičia, či pra-
rodičia sa ohrievali teplým pun-
čom, čajom v alko i nealko podobe  
a pochutnávali si na kapustnici, 
ktorú pre nich spoločne pripravi-
li starosta so Stankou a Darinkou  
z miestneho úradu. Pýtate sa, či sa 
im vydarila? No čo povedať, snáď 

len, že veľa gurmánov stálo v rade 
na dupľu... Poslankyne miestne-
ho zastupiteľstva Zuzka a Hanka  
sa spolu so Stankou a Darinkou 
ujali funkcií barmaniek a napriek 
silnému mrazu im veru úsmev 
z pier neschádzal. Tí, ktorí si  
k teplému čaju či punču zakúpili 
aj pohár s logom Lorinčíka dosta-
li aj milý darček v podobe lorin-
čanského mydla. Do kultúrneho 
programu sa zapojili recitáciou 
Karol a Lívia Počatkovci. Hudob-
nou vložkou prispel Martin Breč-
ko (víťaz zlatého pokladu z  roku 
2016).  A aby toho nebolo málo 
popri smiechu a tónoch sa zrazu 
obloha rozžiarila a pri vločkách  
sa objavili ligotavé hviezdy. Najprv 
len sem-tam, potom v skupinkách 

a rôznych farbách a nakoniec  
sa spustil závoj ligotavých fareb-
ných padajúcich hviezd. Všetky 
oči boli upreté k nebu a s úža-
som sledovali neutíchajúcu hru 
ohňohviezd. No nádhera. Odpo-
rúčam vidieť a všetko určite zopa-
kovať...
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(Správne odpovede z tohto čísla sa dozviete v nasledujúcom čísle Vavrincovho občasníka)

BETHESDA, CHOTÁR, ČERIESLO, DIVADLO, DOM, GORD, KALAPOVICA, KARMELITÁNI, KLÁŠTOR,  
KOSTOL, KOŠICE, KÔL, LEMEŠ, LES, OBČASNÍK, ODPUST, PINGPONG, PIVO, QUICKBAR, ROK,  
STAROSTA, ÚRAD, VAVRINEC
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Občania, ktorí sa zúčastňujú verejných akcií sú si vedomí, že z týchto akcií budú vyhotovované fotky, 
ktoré následne môžu byť použité pri tvorbe VIO. V prípade, ak nesúhlasia so zverejnením ich fotky 
vo VIO, prosím, aby uvedené rozhodnutie oznámili buď priamo fotografovi, alebo prostredníctvom  
vio.lorincik@gmail.com redakčnej rade. Ďakujeme za pochopenie.

Zábavná strana
Lorinčanská osemsmerovka
V osemsmerovke je potrebné nájsť všetky slová  
zo zoznamu, ktorý sa nachádza pod ňou. Slová 
môžu byť v osemsmerovke umiestnené: zľava-
doprava, sprava-doľava, zhora-nadol, zdola-
nahor, alebo diagonálne všetkými 4 smermi.  
Po vyškrtaní všetkých slov ostanú niektoré písmená 
v osemsmerovke nepreškrtnuté a tieto písmená 
pri čítaní po riadkoch zľava doprava tvoria tajničku 
osmesmerovky. 

Pomôcka: Ak v osemsmerovke nájdete slovo zo  
zoznamu, môžete ho z neho rovno vyškrtnúť.  
Písmenká, ktoré Vám ostanú po vyškrtaní všetkých 
slov môžete jednoducho zakrúžkovať a prečítať taj-
ničku. Výsledná tajnička pozostáva zo 7 slov, resp.  
zo 46 hlások. Veríme, že lorinčanskú osemsmerovku 
zvládne rozlúštiť každý. Držíme Vám všetkým palce.
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