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Voľby 2022

voličov a môžu voliť vo volebnom  
okrsku č. 5 so sídlom na Spojenej škole 
Čordákovej 50, Košice.  

Námietkové konanie
Námietkové konanie je inštitút, ktorým 
si volič môže overiť či je zapísaný v stá-
lom zozname voličov, či údaje  
o ňom sú úplné a správne a zároveň 
môže požadovať doplnenie údajov 
alebo ich opravu.  Námietkové konanie 
vykonáva Kancelária prvého kontaktu 
a občianskych záležitostí – ohlasovňa 
pobytov, kancelária  č. 2, v úradných 
hodinách mestskej časti:

Pondelok 8.00 – 12.00   13.00 – 16.00
Utorok      8.00 – 12.00  13.00 – 16.00 
Streda  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 
Štvrtok     8.00 – 12.00  13.00 – 15.30 
Piatok  8.00 – 12.30

Námietková kancelária : 
Jarmila Kiriľaková
tel. č.: 055/789 06 18   
e-mail: jarmila.kirilakova@mckvp.sk
tel. č.: 055/789 06 10   
e-mail: k1k@mckvp.sk

Právo voliť
Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 
majú právo voliť obyvatelia obce,  
s trvalým pobytom v obci, ktorí naj-
neskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov 
veku. Obyvateľ obce je občan Slovenskej 
republiky ako aj  cudzinec s trvalým 
pobytom v obci. 

Vo voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov majú právo voliť občania Sloven-
skej republiky a cudzinci, ktorí  majú 
trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia 
samosprávneho kraja, alebo majú trvalý 
pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí 
na účely volieb do orgánov samospráv-
neho kraja do jeho územia a najneskôr  
v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku.

Zápis do zoznamu 
voličov
Občan Slovenskej republiky, ktorý má na 
území SR trvalý pobyt a má právo voliť, 
sa zapisuje do stáleho zoznamu voličov 
podľa miesta trvalého pobytu. Mestská 
časť automaticky zapisuje do stáleho 
zoznamu všetkých obyvateľov - voličov, 
ktorí sa prihlásia na trvalý pobyt. Stály 
zoznam voličov sa priebežne aktualizuje 
a zaznamenávajú sa v ňom všetky sku-
točnosti, ktoré sú dôvodom na zmeny  
v stálom zozname voličov, a to  na zá-
klade oznámení orgánov verejnej moci, 
vlastných evidencií a námietkového 
konania. Každý volič môže byť zapísaný 
len v jednom stálom zozname voličov. 

Zo stáleho zoznamu voličov mestská časť 
vyhotoví aktuálny  zoznam voličov pre 
voľby do orgánov samosprávy obcí a pre 
voľby do orgánov samosprávnych krajov, 
ktoré sa vykonajú dňa 29. októbra 2022. 
 
Občania mestskej časti s trvalým pobytom 
na obci, t. j. Košice - Sídlisko KVP  
(v občianskom preukaze bez uvedenia 
ulice) budú zapísaní do zoznamu  

Informovanie voličov
Informácie o podmienkach práva voliť 
a práva byť volený a ďalšie dôležité infor-
mácie k voľbám, mestská časť zverejnila 
a priebežne aktualizuje na svojom webo-
vom sídle http://www.mckvp.sk/obcan/
volby2022/ .

Z dôvodu zabezpečenia dostatočnej 
informovanosti, sa do každej domácnosti 
doručuje aj oznámenie o čase a mieste 
konania volieb do orgánov samosprávy 
obcí a samostatne oznámenie o čase  
a mieste konania volieb do orgánov  
samosprávnych krajov. 

Oznámenie o čase  
a mieste konania volieb
V oznámení sa zo zákona uvádzajú tieto 
informácie: deň a čas konania volieb, 
miesto konania volieb (v ktorej budove 
sa nachádza volebná miestnosť), číslo 
volebného okrsku, adresa trvalého poby-
tu a poučenie. 

Oznámenie sa nedoručuje každému 
voličovi menovite, ale jedno oznámenie = 
jedna domácnosť.

Môže nastať situácia, že do domácnosti, 
v ktorej občania nie sú prihlásení  
k trvalému pobytu v mestskej časti, bude 
doručené oznámenie. Doručenie ozná-
menia nezakladá automatické právo  
voliť vo volebnom okrsku uvedenom  
v oznámení. Platí obligatórna podmienka 
výkonu volebného práva, že volič môže 
byť zapísaný len v jednom stálom  
zozname voličov, a to podľa miesta  
svojho trvalého pobytu. 

Voľby do orgánov samosprávy 
obcí a do orgánov  
samosprávnych krajov 2022 
Vážení občania, volebné obdobie orgánov samosprávy obcí zvolených v roku 2018 a orgánov samosprávnych krajov zvolených   
v roku 2017 sa končí dňom volieb. Predseda Národnej rady  Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z., že  voľby  
do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa vykonajú v rovnaký deň v sobotu dňa 29. októbra 2022  
od 7:00 do 20:00 h.

Voľby do orgánov  
samosprávy obcí  
a voľby do orgánov samo-
správnych krajov sa vyko-
najú v rovnaký deň v sobotu 
dňa 29. októbra 2022  
od 7:00 do 20:00 h.

zdroj: MČ Sídlisko - KVP
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Ako voliť?
Volič môže voliť len v mestskej časti svoj-
ho trvalého pobytu vo volebnom okrsku,  
v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej volebnej 
komisii svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu alebo dokladu  
o pobyte pre cudzinca.

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje 
poradové číslo voliča v zozname voličov 
pre voľby do orgánov samosprávnych 
krajov a vydá voličovi prázdnu mod-
rú obálku opatrenú odtlačkom úradnej 
pečiatky mestskej časti a dva hlasovacie 
lístky s modrými pruhmi - jeden hlasovací 
lístok pre voľby do zastupiteľstva samo-
správneho kraja a jeden hlasovací lístok 
pre voľby predsedu samosprávneho kraja. 

Potom okrsková volebná komisia  
zakrúžkuje poradové číslo voliča  
v zozname voličov pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí a vydá voličovi prázdnu 
bielu obálku opatrenú odtlačkom úrad-
nej pečiatky mestskej časti a štyri biele 
hlasovacie lístky - jeden hlasovací lístok 
pre voľby do miestneho zastupiteľstva, 
jeden hlasovací lístok pre voľby starostu 
mestskej časti, jeden hlasovací lístok  
pre voľby do mestského zastupiteľstva  
a jeden hlasovací lístok pre voľby pri-
mátora mesta. Hlasovací lístok pre voľby 
do mestského zastupiteľstva a hlasovací 
lístok pre voľby primátora mesta sú 
označené na ľavom okraji sivým pruhom.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky 
potvrdí volič osobitne v každom zozna-
me voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasova-
ním odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích lístkov. 
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného 
priestoru určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastu-
piteľstva samosprávneho kraja môže volič 
zakrúžkovať najviac toľko poradových 
čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť 
v príslušnom volebnom obvode zvolených 
(počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom 
obvode je uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby pred-
sedu samosprávneho kraja môže volič 
zakrúžkovať poradové číslo len jedného 
kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na 
úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do 
modrej obálky hlasovací lístok pre voľby 
do zastupiteľstva samosprávneho kraja 
a hlasovací lístok pre voľby predsedu 
samosprávneho kraja.

Na hlasovacom lístku pre voľby do 
miestneho zastupiteľstva a na hlaso-
vacom lístku pre voľby do mestského 
zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať 
najviac toľko poradových čísiel kandi-
dátov, koľko poslancov má byť v prísluš-
nom volebnom obvode zvolených (počet 
poslancov, ktorý sa volí vo volebnom 
obvode je uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu 
mestskej časti a na hlasovacom lístku 
pre voľby primátora mesta môže volič 
zakrúžkovať poradové číslo len jedného 
kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na  
úpravu hlasovacích lístkov vloží volič  
do bielej obálky biele hlasovacie lístky 
pre voľby do miestneho zastupiteľstva, 
pre voľby do mestského zastupiteľstva, 
pre voľby starostu mestskej časti a pre 
voľby primátora mesta.

Ak volič vloží hlasovací lístok do  
nesprávnej obálky, je takýto hlasovací 
lístok  neplatný.

Na požiadanie voliča mu okrsková 
volebná komisia vydá za nesprávne 
upravené hlasovacie lístky iné. Nespráv-
ne upravené hlasovacie lístky vloží volič 
do schránky na odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne upravených hlasovacích 
lístkov. 

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-
sovací lístok pre zdravotné postihnutie 
alebo preto, že nemôže čítať alebo písať  
a oznámi pred hlasovaním túto skutoč-
nosť okrskovej volebnej komisii,  
má právo vziať so sebou do priestoru  
určeného na úpravu hlasovacích lístkov 
inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho  
pokynov a zákona upravila hlasovací 
lístok a vložila do obálky. Obidve osoby 
pred vstupom do osobitného priesto-

ru na úpravu hlasovacích lístkov člen 
okrskovej volebnej komisie poučí  
o spôsobe hlasovania a o skutkovej pod-
state trestného činu marenia prípravy  
a priebehu volieb a o skutkovej podstate 
trestného činu volebnej korupcie. Členo-
via okrskovej volebnej komisie nesmú 
voličom upravovať hlasovacie lístky.

Po opustení osobitného priestoru na 
úpravu hlasovacích lístkov volič vloží 
modrú obálku do modrej schránky na 
hlasovanie pre voľby do orgánov samo-
správnych krajov a bielu obálku do bielej 
schránky na hlasovanie pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí.

Ak volič vloží obálku do nesprávnej 
schránky na hlasovanie, je takéto  
hlasovanie  neplatné.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné  
postihnutie sám vložiť obálku do voleb-
nej schránky, môže požiadať, aby obálku 
do volebnej schránky v jeho prítomnosti 
vložila iná osoba, nie však člen okrskovej 
volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do  
volebnej miestnosti zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov, má právo požia-
dať obec a v deň konania volieb okrskovú 
volebnú komisiu o vykonanie hlasovania 
do prenosnej volebnej schránky, a to len 
v územnom obvode volebného okrsku, 
podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky  
do zapečatenej schránky na odloženie 
nepoužitých alebo nesprávne uprave-
ných hlasovacích lístkov, inak sa dopus-
tí priestupku, za ktorý mu bude uložená 
pokuta 33 eur.

Informácia o spôsobe  
hlasovania

• ak, zakrúžkujete viac kandidátov,
 ako je povolené
• ak, nie je zakrúžkovaný žiaden
 kandidát
• ak, bude vo volebnej obálke viac 
 hlasovacích lístkov, ako má byť
• ak, volič vloží hlasovacie lístky 
 do nesprávnej obálky
• ak, volič vloží obálku do nespráv-
 nej schránky na hlasovanie

Váš hlas bude neplatný:

zdroj: MČ Sídlisko - KVP



Voľby 2022

4

Volebný obvod č. 1
Počet volených poslancov vo volebnom 
obvode: 3 

1. Agáta Grančičová, Bc., 65 r., dô-
chodkyňa, SMER - sociálna demok-
racia, Slovenská národná strana, 
ŽIVOT - národná strana, STRANA 
MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

2. Peter Korim, doc. MVDr., CSc., 58 
r., vysokoškolský učiteľ, nezávislý 
kandidát

3. Ivana Lastovecká, Mgr., 41 r.,  
sociálna pracovníčka, STAROSTOVIA 
A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

4. Roman Matoušek, Ing., 45 r., mana-
žér, nezávislý kandidát 

5. Ján Nagy, 53 r., operátor dispečer, 
HLAS - sociálna demokracia

6. Matúš Nemec, 19 r., študent, nezá-
vislý kandidát

7. Monika Olexová, 44 r., samostatne 
zárobkovo činná osoba, Kresťan-
skodemokratické hnutie, OBYČAJ-
NÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), NOVA, Kresťanská únia 
(KÚ), ZMENA ZDOLA, SZÖVETSÉG 

- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. 
| ALIANCIA - Maďari. Národnosti. 
Regióny, Progresívne Slovensko

8. Pavol Popovec, Mgr., 29 r., PR ma-
nažér, nezávislý kandidát

9. Vojtech Tóth, MBA, 42 r., poslanec 
národnej rady, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a 
nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 

ZDOLA, SZÖVETSÉG - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | ALIAN-
CIA - Maďari. Národnosti. Regióny, 
Progresívne Slovensko

Volebný obvod č. 2
Počet volených poslancov vo volebnom 
obvode: 4 

1. Zdeno Bartók, PaedDr., 50 r., učiteľ, 
Kresťanskodemokratické hnu-
tie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kres-
ťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, 
SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzeti-
ségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. 
Národnosti. Regióny, Progresívne 
Slovensko 

2. Lukáš Boritáš, Ing., 32 r., bez-
pečnostný technik - špecialista 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, Kresťanskodemokratické 
hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kres-
ťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, 
SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzeti-
ségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. 
Národnosti. Regióny, Progresívne 
Slovensko

3. Ladislav Chynoradský, JUDr., 54 r., 
právnik, HLAS - sociálna demokra-
cia

4. Mária Ivanecká, Mgr., 58 r., učiteľka 
primárneho vzdelávania, Kresťan-
skodemokratické hnutie, OBYČAJ-
NÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), NOVA, Kresťanská únia 

(KÚ), ZMENA ZDOLA, SZÖVETSÉG 
- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. 
| ALIANCIA - Maďari. Národnosti. 
Regióny, Progresívne Slovensko

5. Peter Mati, Ing., MBA, 61 r., perso-
nálny riaditeľ, PRINCÍP

6. Milan Pach, Ing., 62 r., obchodný 
zástupca, Kresťanskodemokratické 
hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kres-
ťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, 
SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzeti-
ségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. 
Národnosti. Regióny, Progresívne 
Slovensko

7. Stanislav Turis, Mgr., 40 r., zdra-
votnícky záchranár, HLAS - sociálna 
demokracia   

 

Volebný obvod č. 3
Počet volených poslancov vo volebnom 
obvode: 3 

1. Iveta Adamčíková, 55 r., obchodná 
referentka, nezávislá kandidátka  

2. Marián Horenský, Mgr., PhD., 38 r., 
politológ, nezávislý kandidát  

3. Anna Jurčišinová, JUDr., PhD., 61 
r., právnička, SMER - sociálna de-
mokracia, Slovenská národná strana, 
ŽIVOT - národná strana, STRANA 
MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

4. Vladimír Kokarda, RNDr., PhD., 64 
r., manažér, SPOLU - občianska 
demokracia, Demokratická strana, 
ŠANCA, ODS - Občianski demokrati 
Slovenska  

Kandidáti na starostu  
a poslancov Mestskej časti KVP
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 29.10.2022

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu 
mestskej časti:

1. Ladislav Lörinc, Mgr., 33 r., starosta, nezávislý kandidát
2. Ondrej Štefik, Ing., 41 r., pedagóg, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, ŽIVOT - národná strana,  

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 29.10.2022

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP  uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby  
do miestneho zastupiteľstva  podľa jednotlivých volebných obvodov:

zdroj: MČ Sídlisko - KVP
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5. Marián Koszoru, 38 r., manažér, 
Sloboda a Solidarita

6. Daniel Liba, PhDr., 39 r., procesný 
inžinier, Kresťanskodemokratické 
hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kres-
ťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, 
SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzeti-
ségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. 
Národnosti. Regióny, Progresívne 
Slovensko 

7. Mikuláš Michalčík, 60 r., pracovník 
bezpečnostnej služby, Slovenské 
Hnutie Obrody

8. František Palkó, Ing., 60 r., inži-
nier-technológ, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a 
nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA, SZÖVETSÉG - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | ALIAN-
CIA - Maďari. Národnosti. Regióny, 
Progresívne Slovensko

9. Vladimíra Repovská, Mgr., 36 r., so-
ciálna pracovníčka, SMER - sociálna 
demokracia, Slovenská národná 
strana, ŽIVOT - národná strana, 
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA 
(SMS)

Volebný obvod č. 4
Počet volených poslancov vo volebnom 
obvode: 3 

1. Alžbeta Bukatová, 55 r., úradníč-
ka, SMER - sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, ŽIVOT 

- národná strana, STRANA MODER-
NÉHO SLOVENSKA (SMS)

2. Dávid Karľa, Bc., 26 r., projektový 
manažér, , Kresťanskodemokratické 
hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kres-
ťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, 
SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzeti-
ségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. 
Národnosti. Regióny, Progresívne 
Slovensko   

3. Erika Liptáková, RNDr., PhD., 47 r., 
vysokoškolská pedagogička, , Kres-
ťanskodemokratické hnutie, OBY-
ČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), NOVA, Kresťanská únia 
(KÚ), ZMENA ZDOLA, SZÖVETSÉG 

- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. 
| ALIANCIA - Maďari. Národnosti. 
Regióny, Progresívne Slovensko

 

4. Marián Podolinský, Bc., 32 r., 
projektový koordinátor, , Kresťan-
skodemokratické hnutie, OBYČAJ-
NÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), NOVA, Kresťanská únia 
(KÚ), ZMENA ZDOLA, SZÖVETSÉG 

- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. 
| ALIANCIA - Maďari. Národnosti. 
Regióny, Progresívne Slovensko   

5. Ondrej Štefik, Ing., 41 r., peda-
góg, SMER - sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, ŽIVOT 

- národná strana, STRANA MODER-
NÉHO SLOVENSKA (SMS) 

6. Martin Žec, Ing., 38 r., analytik, 
Sloboda a Solidarita

zdroj: MČ Sídlisko - KVP

Foto: archív MČ KVP
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Kandidáti Sídliska KVP 
na mestských   
poslancov 

Volebný obvod č. 13 
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

1. Iveta Adamčíková, 55 r., obchodná 
referentka, nezávislá kandidátka

2. Attila Boldi, 53 r., konateľ spoloč-
nosti, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Sloboda a Solidarita, SME 
RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. 
| ALIANCIA - Maďari. Národnosti. 
Regióny, Strana rómskej koalície - 
SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob-
nosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská 
únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

3. Jozef Bomba, Ing., 60 r., pracovník 
ochrany letiska, HLAS - sociálna 
demokracia

4. Viktor Garaj, 50 r., nezamestnaný, 
NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI

5. Marián Horenský, Mgr., PhD., 38 r., 
politológ, nezávislý kandidát

6. Štefan Chromčo, 57 r., živnostník, 
NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI

7. Ladislav Chynoradský, JUDr., 54 r., 
právnik, HLAS - sociálna demokra-
cia 

8. Vladimír Kokarda, RNDr., PhD., 64 
r., manažér, SPOLU - občianska 
demokracia, Demokratická strana, 
ŠANCA, ODS - Občianski demokrati 
Slovenska

9. Monika Kováčová, JUDr., 36 r., 
zamestnankyňa verejnej správy, 
nezávislá kandidátka

10. Ivana Lastovecká, Mgr., 41 r., soci-
álna pracovníčka, STAROSTOVIA A 
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

11. Ladislav Lörinc, Mgr., 33 r., starosta, 
nezávislý kandidát 

12. Peter Mati, Ing., MBA, 61 r., perso-
nálny riaditeľ, PRINCÍP

13. Roman Matoušek, Ing., 45 r., mana-
žér, nezávislý kandidát

14. Mikuláš Michalčík, 60 r., pracovník 
bezpečnostnej služby, Slovenské 
Hnutie Obrody

15. Marián Mikulišin, PaedDr., 54 r., 
podnikateľ, Kresťanskodemokra-
tické hnutie, Sloboda a Solidarita, 
SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG 

- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. 
| ALIANCIA - Maďari. Národnosti. 
Regióny, Strana rómskej koalície - 
SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob-
nosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská 
únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

16. Lívia Myrna Petrik Hubová, Ing., 
PhD., 50 r., podnikateľka (vzdelá-
vanie, sociálna práca), NÁRODNÁ 
KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

17. Marián Podolinský, Bc., 32 r., pro-
jektový koordinátor, Progresívne 
Slovensko

18. Pavol Popovec, Mgr., 29 r., manažér, 
nezávislý kandidát

19. Vladimíra Repovská, Mgr., 36 r., so-
ciálna pracovníčka, SMER - sociálna 
demokracia, Slovenská národná 
strana, ŽIVOT - národná strana, 
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA 
(SMS)

20. Daniel Rusnák, 62 r., podpredseda 
samosprávneho kraja, Kresťan-
skodemokratické hnutie, Sloboda 
a Solidarita, SME RODINA, NOVA, 
SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzeti-
ségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. 
Národnosti. Regióny, Strana róm-
skej koalície - SRK, DOBRÁ VOĽBA 
a Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a 
nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDO-
LA

21. Ondrej Štefik, Ing., 41 r., peda-
góg, SMER - sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, ŽIVOT 

- národná strana, STRANA MODER-
NÉHO SLOVENSKA (SMS)

22. Vojtech Tóth, MBA, 41 r., poslanec 
národnej rady, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Sloboda a Solidarita, 
SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG 

- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. 
| ALIANCIA - Maďari. Národnosti. 
Regióny, Strana rómskej koalície - 
SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob-
nosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská 
únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

 

Kandidáti na primátora mesta 
Košice a mestských poslancov 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Košice 29. októbra 2022

Mesto Košice uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby primátora mesta Košice:

1. Jaroslav Džunko, RNDr. Ing., 71 r., vynálezca, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
2. Jozef Karabin, Ing., MBA, 43 r., starosta, nezávislý kandidát
3. Miloslav Klíma, Ing., 44 r., výkonný riaditeľ, nezávislý kandidát
4. Monika Kováčová, JUDr., 36 r., zamestnankyňa verejnej správy, nezávislá kandidátka
5. Štefan Lasky, Ing., 56 r., manažér, nezávislý kandidát
6. Milan Lesňák, Ing., 42 r., ekonóm, ZA ĽUDÍ
7. Viliam Novotný, MUDr., MPH, 49 r., lekár, SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS - Občianski 

demokrati Slovenska
8. Jaroslav Polaček, Ing., 45 r., primátor mesta, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, SME RODINA, NOVA, 

SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, Strana rómskej koalície - SRK,  
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

zdroj: Mesto Košice
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Kandidáti na predsedu KSK
Volebná komisia Košického samosprávneho kraja  zasiela podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistro-
vala pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja: poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého 
pobytu, názov politickej strany.

1. Juraj Ďurove, doc. Ing., CSc., 73 r., odborný poradca, Košice-Západ, Socialisti.sk
2. Ivan Hriczko, Mgr., 42 r., podnikateľ, Košice-Sídlisko KVP, Slovenská iniciatíva menšín
3. Tomáš Janco, Mgr., 36 r., generálny sekretár, Košice-Nad jazerom, Republika
4. Džemal Kodrazi, 59 r., podnikateľ, Košice-Myslava,Princíp
5. Stanislav Mizík, Mgr., 58 r., poslanec národnej rady, Košice-Sídlisko Ťahanovce, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
6. Erik Ňarjaš, Bc., MBA, 37 r., poslanec národnej rady, aktivista, filantrop, Košice-Staré Mesto, Obyčajní ľudia a nezávislé osobno-

sti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia
7. Juraj Sinay, prof. Ing., DrSc., 72 r., vysokoškolský profesor, Košice-Sídlisko KVP, nezávislý kandidát
8. Monika Sofiya Soročinová, Mag. Mgr., 30 r., právnička, mediátorka, Klokočov, nezávislá kandidátka
9. Vladislav Stanko, Ing., DPA., MPA, LL.M., 48 r., riaditeľ vzdelávacieho inštitútu, Košice-Dargovských hrdinov, nezávislý kan-

didát
10. Róbert Suja, Ing., 46 r., analytik, Košice-Západ, Hlas - sociálna demokracia
11. Rastislav Trnka, Ing., 38 r., predseda samosprávneho kraja, Košice-Staré Mesto, Kresťanskodemokratické hnutie, Szövetség 

- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, 
Demokratická strana

12. Viliam Zahorčák, 63 r., primátor, Michalovce, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina, Slovenská národná strana, Život - 
národná strana, Strana moderného Slovenska (sms), Národná koalícia / nezávislí kandidáti

zdroj: Košický samosprávny kraj

Foto: KSK
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Kandidáti na poslancov KSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja  zasiela podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu  
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala 
pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:

Volebný obvod č. 2 – Košice II. 
(poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany).

Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov.

1. Iveta Adamčíková, 55 r., obchodná 
referentka, Košice-Sídlisko KVP, 
nezávislá kandidátka

2. Margita Adamčíková, JUDr., 64 r., 
právnička, Košice-Západ, Smer - 
sociálna demokracia, Sme rodina

3. Miroslav Andrássy, Mgr., 46 r., uči-
teľ , Košice-Šaca, Strana moderného 
Slovenska (sms)

4. František Árvai, 55 r., pracovník 
súkromnej bezpečnostnej služby, 
Košice- Západ, Kotlebovci - ľudová 
strana naše Slovensko

5. Zdeno Bartók, PaedDr., 50 r., učiteľ, 
Košice-Sídlisko KVP, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zmena zdola, 
Za ľudí, Zmena zdola, demokratická 
únia Slovenska, Nova

6. Peter Berinšter, Mgr., 33 r., odborný 
asistent, Košice-Západ, Kresťan-
skodemokratické hnutie

7. Attila Boldi, 53 r., podnikateľ, Ko-
šice-Západ, Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - 
Maďari. národnosti. regióny

8. Zuzana Butalová, Ing., 49 r., pod-
nikateľka, Košice-Západ, Národná 
koalícia / nezávislí kandidáti

9. Dušan Drotár, 57 r., podnikateľ, 
Košice-Západ, Spolu - občianska 
demokracia, Demokratická strana, 
Šanca, Ods – občianski  demokrati 
Slovenska

10. Juraj Ďurove, doc. Ing., CSc., 73 r., 
odborný poradca, Košice-Západ, 
Socialisti.sk

11. Miloslav Grega, JUDr., 74 r., dô-
chodca, Košice-Sídlisko KVP, Ko-
munistická strana Slovenska

12. Dana Grusová, 61 r., učiteľka ma-
terskej školy, Košice-Sídlisko KVP, 
Komunistická strana Slovenska

13. Denisa Gujdová, PhDr., PhD., 42 r., 
podnikateľka v oblasti finančníctva, 
Košice- Pereš, Strana moderného 
Slovenska (sms)

14. Lucia Gurbaľová, Mgr., 51 r., ná-
mestníčka primátora, Košice-Poľov, 
Kresťanskodemokratické hnutie

15. Peter Hajdú, Mgr. Ing., 35 r., učiteľ 
na základnej škole, Košice-Západ, 
Smer - sociálna demokracia, Sme 
rodina

16. Otília Horrocks, Ing., 56 r., opat-
rovateľka, Košice-Západ, Spolu 

- občianska demokracia, Demokra-
tická strana, Šanca, Ods – občianski 
demokrati Slovenska

17. Peter Huba, JUDr. Ing., PhD., 37 r., 
zástupca starostu, Košice-Západ, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska, Nova

18. Július Chriašteľ, Ing., 64 r., starobný 
dôchodca, Košice-Západ, Republika

19. Mária Ivanecká, Mgr., 58 r., uči-
teľka primárneho vzdelávania, 
Košice-Sídlisko KVP, Szövetség - 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. 
| Aliancia - Maďari. národnosti. 
regióny

20. Ján Jakubov, Ing., 65 r., stavebný 
inžinier, Košice-Západ, Hlas - soci-
álna demokracia

21. Róbert Jurčák, 38 r., skladník, 
Košice-Západ, Hnutie občan národ 
spravodlivosť

22. Igor Jutka, MUDr., MPH, 49 r., lekár, 
Košice-Západ, Starostovia a nezá-
vislí kandidáti

23. Jozef Karabin, Ing., MBA, 43 r., 
starosta, Košice-Pereš, nezávislý 
kandidát

24. Emil Kočiš, Ing., PhD., 66 r., konateľ 
spoločnosti, Košice-Pereš, Spolu 

- občianska demokracia, Demokra-
tická strana, Šanca, Ods – občianski  
demokrati Slovenska

25. Vladimír Kokarda, RNDr., PhD., 64 
r., manažér, Košice-Sídlisko KVP, 
Spolu - občianska demokracia, 
Demokratická strana, Šanca, Ods – 
občianski demokrati Slovenska

26. Monika Kováčová, JUDr., 36 r., 
zamestnankyňa vo verejnej sprá-
ve, Košice- Sídlisko KVP, nezávislá 
kandidátka

27. Štefan Laský, Ing., 56 r., manažér, 
Košice-Západ, nezávislý kandidát

28. Peter Liba, Mgr., 42 r., poslanec ná-
rodnej rady, Košice-Západ, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 
nova, kresťanská únia (kú), zmena 
zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demo-
kratická únia Slovenska, Nova

29. Zdenko Lipták, MVDr., 56 r., živ-
nostník, Košice-Západ, Občianska 
konzervatívna strana

30. Ladislav Lörinc, Mgr., 33 r., staros-
ta, Košice-Sídlisko KVP, nezávislý 
kandidát

31. Matúš Lukáč, 25 r., konateľ, Koši-
ce-Západ, Hlas - sociálna demokra-
cia

32. Eva Mantičová, 57 r., referentka 
kontroly, Košice-Západ, Slovenské 
hnutie obrody

33. Peter Mati, Ing., MBA, 61 r., perso-
nálny riaditeľ, Košice-Sídlisko KVP, 
Princíp

34. Richard Matiaščik, Ing., 48 r., 
manažér pre vzťahy, Košice-Západ, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska, Nova

35. Roman Matoušek, Ing., 45 r., mana-
žér, Košice-Sídlisko KVP, nezávislý 
kandidát

36. Mikuláš Michalčík, 60 r., pracovník 
bezpečnostnej služby, Košice-Síd-
lisko KVP,  Slovenské hnutie obrody

37. Marián Mikulišin, PaedDr., 54 r., 
podnikateľ, Košice-Sídlisko KVP, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska, Nova

38. Marek Mitterpák, Ing., PhD., 47 r., 
podnikateľ, Košice-Západ, Hlas - 
sociálna demokracia

39. Viliam Novotný, MUDr., MPH, 49 r., 
lekár, Košice-Západ, Spolu - ob-
čianska demokracia, Demokratická 
strana, Šanca, Ods – občianski  
demokrati Slovenska

40. Slavomír Pavelčák, Ing., PhD., 52 r., 
manažér, Košice-Západ, Kresťan-
skodemokratické hnutie

zdroj: Košický samosprávny kraj
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41. Martin Petruško, JUDr., 49 r., pred-
nosta miestneho úradu, Košice-Zá-
pad, Hlas - sociálna demokracia

42. Richard Rosival, 42 r., mestský poli-
cajt, Košice-Západ, Smer - sociálna 
demokracia, Sme rodina

43. Ladislav Rovinský, JUDr. Mgr., 71 r., 
poradca, lektor, mediátor, Koši-
ce-Západ, nezávislý kandidát

44. Daniel Rusnák, 62 r., podpredseda 
samosprávneho kraja, Košice-Síd-
lisko KVP,  Kresťanskodemokratické 
hnutie

45. Timea Schwarcová, JUDr., 53 r., živ-
nostníčka, Košice-Západ, Národná 
koalícia / nezávislí kandidáti

46. Andrej Sitkár, Ing., 52 r., referent 
dopravy, Košice-Západ, Smer - so-
ciálna demokracia, Sme rodina

47. Róbert Suja, Ing., 46 r., analytik, 
Košice-Západ, Hlas - sociálna de-
mokracia

48. Mikuláš Šesták, 25 r., vodič, Ko-
šice-Západ, Hnutie občan národ 
spravodlivosť

49. Iveta Šimková, Ing., 58 r., starost-
ka, Košice-Myslava, Starostovia a 
nezávislí kandidáti

50. Gabriela Škulecová, 45 r., asistentka 
predaja, Košice-Západ, Národná 
koalícia / nezávislí kandidáti

51. Ondrej Štefik, Ing., 41 r., pedagóg, 
Košice-Sídlisko KVP, Smer - sociál-
na demokracia, Sme rodina

52. Ladislav Takáč, Ing., PhD., LL.M., 
MPA, 40 r., kontrolór, Košice-Síd-
lisko KVP,  nezávislý kandidát

53. Vojtech Tóth, MBA, 41 r., poslanec 
národnej rady, Košice-Sídlisko KVP, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), nova, kresťanská únia (kú),  
zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska, Nova

54. Jan Varga, Ing., 43 r., strojný 
inžinier, Košice-Západ, Sloboda a 
solidarita, Progresívne Slovensko, 
Dobrá voľba a umiernení

55. Erna Vavrová, MUDr., 54 r., lekár-
ka, Košice-Západ, Hlas - sociálna 
demokracia

56. Ladislav Vozárik, Ing., 63 r., eko-
nóm, analytik, Košice-Západ, De-
mokrati Slovenska

57. Marcel Vrchota, Mgr., 37 r., starosta, 
Košice-Západ, Sloboda a solidarita, 
Progresívne Slovensko, Dobrá voľba 
a umiernení

58. Tomáš Zagyi, Ing., 36 r., konateľ 
spoločnosti, Košice-Myslava, De-
mokrati Slovenska

59. Milan Zdravecký, Ing., 65 r., technik, 
Košice-Sídlisko KVP, Národná koa-
lícia / nezávislí kandidáti

60. Beáta Zemková, JUDr., 48 r., pred-
nostka, Košice-Západ, nezávislá 
kandidátka

zdroj: Košický samosprávny kraj

Foto: MINV
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Voľby 2022

Číslo 
volebného  
okrsku

Územie
patriace do volebného okrsku

Volebná  
miestnosť
(sídlo okrsku)

1

Stierova 1-27 nepárne

ZŠ Drábova 3Drábova 2-20 párne

Dénešova 2

2

Wurmova 1-7 všetky

ZŠ Drábova 3Wurmova 9-19 nepárne

Dénešova 4

3 Dénešova 1-51 nepárne ZŠ Drábova 3

4
Dénešova 6

ZŠ Drábova 3
Dénešova 55-87 nepárne

Číslo 
volebného  
okrsku

Územie
patriace do volebného okrsku

Volebná  
miestnosť
(sídlo okrsku)

5

Jasuschova 2-26 párne

SŠ Čordákova 50Bauerova 9-21 nepárne

Trieda KVP 1, 1/C

6
Bauerova 3, 5, 7

SŠ Čordákova 50
Bauerova 2-44 párne

7
Čordákova 1-23 nepárne

SŠ Čordákova 50
Čordákova 6-24 párne

8
Čordákova 25-41 nepárne

SŠ Čordákova 50
Čordákova 26-46 párne

9
Klimkovičova 2-40 párne

SŠ Čordákova 50
Klimkovičova 27-37 nepárne

Volebné okrsky a volebné  
miestnosti na Sídlisku KVP

Volebný obvod č. 1

Volebný obvod č. 2

zdroj: MČ Sídlisko - KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP
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Voľby 2022

Číslo 
volebného  
okrsku

Územie
patriace do volebného okrsku

Volebná  
miestnosť
(sídlo okrsku)

10
Zombova 5-39 nepárne

ZŠ Janigova 2
Zombova 43, 45

11
Janigova 1-21 nepárne

ZŠ Janigova 2
Hemerkova 29, 31-35 všetky

12
Húskova 1, 3, 47

ZŠ Janigova 2
Húskova 69-87 nepárne

13
Húskova 5-37 nepárne

ZŠ Janigova 2
Húskova 49-67 nepárne

14

Hemerkova 1-28 všetky

ZŠ Janigova 2Jána Pavla II. 7

Klimkovičova 1, 11-17 nepárne

Číslo 
volebného  
okrsku

Územie
patriace do volebného okrsku

Volebná  
miestnosť
(sídlo okrsku)

15

Cottbuská 1-12 všetky

ZŠ Starozagorská 8
Cottbuská 14-32 párne

Trieda KVP 6

Wuppertálska 1, 2, 3,4A

16 Wuppertálska 5-51 nepárne ZŠ Starozagorská 8

17
Starozagorská 2, 4, 6

ZŠ Starozagorská 8
Starozagorská 11-43 nepárne

18

Starozagorská 5, 7, 9

ZŠ Starozagorská 8

Titogradská 1-17 nepárne

Titogradská 2-18 párne

Wuppertálska
53-63, 
67, 69 

nepárne

Volebný obvod č. 3

Volebný obvod č. 4

zdroj: MČ Sídlisko - KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP
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