
Pred 20 rokmi ľudia uká-
zali, že majú plné zuby režimu, 
kde sme mali všetci rovnako                
– ale rovnako málo. Tovary spod 
pultu, tlačenica na všetko – od 
jabĺk zo zapáchajúcich Zelovo-
cov po spanie pred Mototechnou 
na poradovník na Ladu. Potra-
viny, životný štýl a prostredie 
spôsobovalo, že muži umierali 
priemerne vo veku 69 rokov, 
čo bolo o 8 rokov menej, než             
v Európe.

Pád sa už nedal zastaviť.
Komunisti už nemali čo ukrad-
núť a začať používať ako po 
roku 1948. Všetko totiž patrilo 
„ľudu“. Všade zastarané tech-
nológie, budovy, komunikácie 
a poškodená príroda. Najviac sa 
však poškodilo to neviditeľné         
– ľudské myslenie. 

20 rokov po
Rezignovali sme na Spra-

vodlivosť. Nie iba voči minulosti 
za roky vraždenia, mučenia, pre-
nasledovania odporcov režimu        
a ich rodín. Za to, že KSČ zo sta-
točných vlastencov v koncetrač-
ných táboroch urobila otrokov. 
Na Spravodlivosť sme rezigno-
vali dodnes - spolu s „elitami“ 
a cirkvami. Ako inak hodnotiť 
vyčínanie Mečiara skrz Hara-
bina v rezorte za tichého súhlasu 
Smer-u. Za čias KSČ sme Slo-
bodu vymenili za hrubší krajec 
chleba, dnes ju meníme za via-
nočné úplatky a „sociálny štát“.

Sami vyháňame svoje deti 
zo Slovenska. Idú za prospe-
ritou, lebo ľudia vo vyspelej 
Európe nevolia komunistov. Aj 
preto žijú dlhšie, jedia kvalit-
nejšie potraviny, dýchajú lepší 
vzduch a žijú kvalitnejší život. 
Ak chceme zmeniť našu situ-
áciu, najprv musíme pozvať 
slovo Spravodlivosť do nášho 
života. Lebo bez Spravodlivosti 
niet Slobody a bez Slobody niet 
demokracie a prosperity.

Alfonz Halenár
kandidát č. 22 

na poslanca KSK

AH
info

O poslancoch a úradníkoch KVP, Košíc a KSK - o čom rokujú, ako hlasujú a ako narábajú s verejnými peniazmi. 
Spísal a medzi občanmi KVP a Terasy rozširuje poslanec Košíc za KVP Alfonz Halenár - zodpovedný za obsah a texty.
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venského kraja. Zo svojho rozpočtu 
financuje najmä udržiavanie ciest 
II. a III. triedy, stredné školy a ich 
zariadenia, riadi 4 veľké nemoc-
nice s poliklinikami v Spišskej 
Novej Vsi, Rožňave, Trebišove, 
Michalovciach. Má právomoci pre 
viac než 2000 neštátnych zdravot-
níckych zariadení, z toho 6 polikli-
ník v Košiciach: Nad jazerom, Juh, 
Košice-okolie, Sever, Staré mesto 
a Východ. Zabezpečuje podporu 
tým, čo už nestačia starať sa o seba 
sami - od rôznych typov zariadení 
a domovov, po zmluvy s fyzickými 
osobami. Financuje kultúrne zaria-
denia, stará sa o rozvoj regiónu, má 
svoju vlastnú agentúru pre použitie 
eurofondov, má právomoci v ces-
tovnom ruchu. 

Peniaze
KSK spravuje majetok v hod-

note 410mil. Eur (12.5mld Sk). 
Hlasovanie poslancov rozhoduje 
o výške dane za motorové vozi-
dlá pre podnikateľov. Možno pre 
toho, kto zamestnáva práve vás. 
Po správach z EU, ktorá nepreplatí 
SR peniaze použité v rozpore s jej 
pravidlami, vyvstáva úloha lepšej 
kontroly potôčikov, ktorými odte-

kajú peniaze z kraja. Ako tie z EU 
fondov a pôžičiek, tak tie získané 
od štátu. Sú to vaše peniaze - lebo 
štát má iba vaše peniaze a do EU 
odvádza vaše dane.

Dotácie do dopravy
Toto všetko robí VÚC. Zvý-

šenie cestovného bolo spôsobené 
tým, že dopravné firmy zvyšovali 
mzdy vodičom, kupovali nové 
autobusy, zvýšili sa ceny benzínu. 
Aby im KSK zaplatil menej na 
dotáciách, schválil zvýšenie ces-
tovného. KSK v roku 2007 zapla-
til 3 firmám asi 9mil. Eur (276mil 
Sk) za nimi poskytované zľavy 
na cestovnom. Boli to Eurobus 
Košice a.s., SAD Michalovce, 
DPMK a.s. Namiesto cenových 
výmerov by KSK mal vytvárať 
podmienky pre viac konku-
rencie a tým platenie riadneho 
cestovného. Neposudzovať stratu, 
oprávnenosť nákladov, „prime-
raný zisk“ prepravcov. 9mil. Eur 
by mohli ísť starším a chorým čo 
to potrebujú a nevedia si pomôcť 
sami. Alebo aj nadaným a usilov-
ným mladým ľuďom.

Licencie lekárom
My Košičania asi najviac 

VÚC - iba ďalšie nudné voľby? 
Volebný obvod

Pri mojich strenutiach s voli-
čmi som často dostával otázku, čo 
pre nich urobím, keď ma zvolia 
poslancom KSK. Trochu som pre-
mýšľal a odpovedal: a čo urobili 
poslanci KSK pre vás doteraz? 
Ako ste pocítili výsledky práce 
poslancov Mutafova, Budišo-
vej(obaja Smer), Bauera, Bereša, 
Boritáša(všetci KDH), Novotné-
ho(SDKÚ-DS)  na vašich živo-
toch? Všetky odpovede zneli: 
nijako.

Neviem ako by reagovali, keď 
by som napr. povedal, že budem 
hlasovať proti zvyšovaniu ces-
tovného v prímestskej doprave 
do 100km od Košíc. Obávam 
sa, že by to vyvolalo u nich roz-
paky a ďalšie otázky. Veď koľkí 
vo volebnom obvode č.2 Terasa, 
KVP, Myslava, Lunik9, Pereš - až 
do Šace pociťujeme problém cien 
cestovného výmerom KSK?

Právomoci
KSK sú v oblastiach, ktoré 

sa buď nedotýkajú priamo 
životov Košičanov alebo o nich 
nevedia. Pôsobí približne v južnej 
polovičke bývalého Východoslo-

0zdrž. bol Jutka zvolený.
Knapík sa poďakoval Bruňá-

kovi za jeho prácu. Bruňák odpo-
vedal, že sa o svojom odvolaní 
dozvedel 2hod. pred VZ a svoje 
odvolanie považuje za pomstu za 
odvolanie Jutku z postu zástupcu 
starostu Terasy. Tým sa VZ skon-
čilo. Buraš v DR skončil, lebo 
vystúpil z poslaneckého klubu 
SDKÚ-DS. Je treba ešte jasnejší 
dôkaz, že kvalifikáciou na posty 
v mestom riadených firmách sa 
stala stranícka príslušnosť? Posty 
iba poslušným, tak ako kedysi.

Úspešný Jutka
Zvolením zubného lekára 

MUDr. Jutku do najdôležitejšej 
funkcie firmy s obratom 34mil. Eur 
(viac ako 1mld. Sk) poslanci koalí-
cie ukázali, v akom stave sa nachá-
dza riadenie mesta a jeho firiem. 
Prepojenie politických „špi-
čiek“ mesta s postami dosiahlo 
naozaj netušené rozmery. Keď je 
nejaký člen strany momentálne bez 
„práce“, nájde sa mu náhradná sto-
lička. A je jedno, že vôbec nesúvisí 
s jeho profesijným životom. Jutka 
bol v tajnom hlasovaní poslancami 

MČ Západ odvolaný z postu 
zástupcu starostu pre zanedbá-
vanie funkcie. Pritom vo voľ-
bách je mimoriadne úspešný. Od 
skončenia školy bol už 3x zvo-
lený poslancom MČ Západ a 2x 
poslancom mesta. Od roku 2004 
bol vedúcim odboru zdravotníctva 
Košického samosprávneho kraja 
(KSK) a neskôr šéfom Úradu 
pre dohľad nad zadravotníctvom, 
dokiaľ tam  Trebuľa nedosadil 
člena Smeru Vaľka. Ako posla-
nec Košíc Jutka ničím nevyniká. 
Stláča hlasovacie tlačítko podľa 
„dohôd“ koalície. Ale možno to 
je tá pravá kvalifikácia.

Financovanie volieb?
Iný muž v DPMK - podpred-

seda predstavenstva Melničák 
- vyplatil firme Viem 6 000 Eur 
(180tis. Sk) , aby nežiadali od 
Knapíka uhradiť dlh. Ten vznikol 
za predvolebnú kampaň v apríli 
2006, kedy Košičania prvýkrát 
zvolili Knapíka primátorom 
(doplňovacie voľby, lebo Trebuľa 
v decembri 2005 odišiel na post 
predsedu KSK). Melničák spolu 
s Kažimírom(KDH) sa najprv 

Ke: Mimoriadne VZ DPMK a.s. 
Konalo sa may28 2009 a trva- 

lo asi 15 minút. V pozvánke pre 
poslancov mesta stálo: voľba 
člena dozornej rady (DR) a iné 
personálne otázky. 

Výmeny bez dôvodov
Po 20min čakania na primá-

tora Knapíka ako štatutára mesta, 
ktoré vlastní  100% akcií DPMK 
a.s., tento otvoril VZ formálnymi 
procedúrami. Pokračovalo sa 
jediným bodom. Namiesto člena 
DR poslanca Buraša bola bez dis-
kusie do DR zvolená poslankyňa 
Kijevská(SDKÚ-DS). Hlasoval 
som proti. Následne Knapík navr-
hol odvolať predsedu predstaven-
stva Bruňáka a zvoliť poslanca 
Jutku(obaja SDKÚ-DS). Posla-
nec Kupec(KDH) sa opýtal na 
dôvody zmeny a čo sa tým zlepší. 
Knapík mlčal. Jutka povedal, že 
informáciu ako si bude počínať, 
dal poslaneckým klubom v MZ. 
Takže zákazníci DPMK - pýtajte 
sa tam.

Bruňák: je to pomsta
Bruňák sedel vedľa Knapíka 

a neprihlásil sa do diskusie. Hla-
sovaním 31za, 1 proti - Halenár, 

pokr.  na str. 2

pokr.  na str. 2



3. Poslanci NR SR a nimi 
podporovaná vláda SR. Je čas 
ukázať, že máme celkom kon-
krétny názor na dianie v tejto kra-
jine. Na presúvanie obrovských 
čiastok cez súkromné firmy pod 
krytím štátnych zákaziek. Na pla-
tenie za vysielanie STV a SRo zo 
zákona pre každého, kto má elek-
tromer. Na súhlas Fica a Smeru   
s vyčíňaním Slotu.

4. Spravodlivosť. 100 sudcov 
vyjadrilo obavu o stav v súdnic-
tve. V atmosfére strachu sa nedá 
slobodne súdiť. Harabín a Mečiar 
ale chcú presne to. Vedia, že potre-
bujú vplyv na sudcov. Obaja sa 
boja svojej minulosti. Že jedného 
dňa výjde najavo. A že budú niesť 
zodpovednosť. (Ja sa na ten deň 
teším). Oslobodzujúce rozsudky 
v prípade vraždy študenta Tupého 
alebo poslanca NR SR Karlína 
(HZDS) - „niekto mu hodil“ do 
kufríka 500 tis. Sk, nás musia napĺ-
ňať najväčšími obavami. Náprava 
zvnútra súdnictva nie je možná. Je 
na nás - občanoch tejto zeme, či 
súdnictvu pomôžeme zvonka.

Každé voľby sú referendom. 
Aj tie do KSK budú. Ukážu, či 
Košice budú starnúť ako dote-
raz. Či sa nám podarí vliať aspoň 
kúštik nádeje do sŕdc a myslí mla-
dých ľudí. Aby neodchádzali žiť 
inam v čoraz väčšom počte. Že 
zostať v Košiciach a zakladať tu 
rodiny sa im oplatí.
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(KSČ-ŠtB-Smer) a vynovenie jeho 
kancelárie. Výdavky na chod úradu 
KSK a efektivita vynakladaných 
peňazí z rozpočtu kraja. Toto všetko 
sú veci, o ktoré sa ako poslanec 
kraja budem starať tak, ako doteraz 
ako poslanec mesta. Napíšem vám 
o tom v AHinfo, aby ste si vedeli 
zhodnotiť, či ste urobili dobre alebo 
chybu, keď ste ma zvolili. 
2. Na kandidátke bude mnoho  
súčasných poslancov mesta. Ich 
zvolením Košičania vyjadria súhlas 
s tým, čo robia a ako hlasujú - 
najmä ako členovia koalície KDH-
SDKÚ-SMK. Pre pripomenutie: 
predaje priestorov na Hlavnej pod 
cenu, presadenie prenájmu množ-
stva pozemkov na VŠA za 1Sk, čo 

vyvolalo potrebu presunúť par-
kovisko autobusov DPMK a 

výdavok mesta asi 5mil Eur 
(150mil. Sk), silnejúce 

prepojenie poslancov 
KDH a SDKÚ a ich 

blízkych s rôz-
nymi funkciami 
v samospráve, 
schválenie pre-
daja pozemku 
a ceny pre 
Aupark, snaha 
zakrývať prie-
beh rozho-
dovania pri 
predaji mestského 
majetku,...pri-
dajte čo viete.

pôsobenie KSK pocítime u lekára 
na poliklinách a ako študenti 
stredných škôl.  To sú aj oblasti, 
ktorým by som sa chcel venovať. 
Rád by som, aby lekár nenútil platiť 
pacienta „za prednostné ošetre-
nie“ vopred aj pol roka. A KSK po 
schválení licencie vedel  aj preve-
rovať, ako lekári pracujú. V AHinfo 
som opísal konkrétny príklad, ako 
lekár nútil pacienta platiť pol roka 
vopred za prednostné ošetrenie 
temer 7 Eur (200Sk) a kraj na to 
nič. Po výjdení AHinfo som dostal 
informáciu, že spomenutý lekár už 
dáva iba možnosť zaplatiť vopred, 
aby pacient nemusel čakať. Aj tak je 
to však zdieranie, lebo najprv musí 
byť jeho deň naplnený na 75% tými, 
čo neplatia nič. Rôzni ľudia sa mi 
sťažujú na výber poplatkov lekármi 
za rôzne úkony.  KSK by malo toto 
preveriť a odobrať licenciu nečest-
ným lekárom.

Stredné školy
Na stredných školách by mal 

viac byť cítiť duch slobody a part-
nerstva učiteľ/študent a viac priro-
dzenej autority učiteľov. Výborní 
učitelia nech dostávajú viac peňazí. 
Poslanci KSK sú zo zákona členmi 
rád škôl. Ak ma zvolíte, napíšem 
vám o fungovaní školy kde budem 
v rade. 

Samozrejme opíšem priebeh 
zasadnutí poslancov KSK v AHinfo 
tak, ako to robím teraz, keď som 
poslancom Košíc.

Vidím 4 dobré dôvody prečo 
ísť voliť nov14 2009:

1. Fungovanie KSK. Namiesto 
mávania rukou nad „zbytočnosťou“ 
VÚC treba ich existenciu zabrať na 
vedomie. Aj v KSK sa predáva maje-
tok a často za veľmi čudných okol-
ností. Aj KSK má tendenciu míňať 
peniaze daňových poplatníkov. Ako 
príklad luxusné služobné Audi pre 

T r e -
b u ľ u 

VÚC - iba ďalšie nudné voľby?

obrovské peniaze na 500Sk kolky 
pre súdy so slabou vymáhateľnos-
ťou rozsudku. Presné čísla nemám, 
ale pri 5 čiernych pasažieroch denne 
iba podanie na súd stálo 30tis. Eur 
(0.9mil. Sk). Vymáhanie pokút bolo 
zrejme vysoko stratové. Outcaim sa 
zaviazal, že pokuty vymôže a odo-
vzdá ich DPMK, pričom DPMK 
nebude Outclaimu za túto činnosť 
platiť nič. Podľa tvrdenia Outcla-
imu DPMK skutočne získal nejaké 
peniaze. 

Po vypovedaní zmluvy Outclaim 
požiadal DPMK o náhradu škody vo 
výške 1,66mil. Eur (50mil.Sk). Po 
súdnom rozhodnutí bola táto čiastka 
zablokovaná na účte DPMK. Táto 
suma je už vyhradená na vyplate-
nie. Takto na MZ odpovedal riadi-
teľ Tkáč na moju otázku, prečo sa 
tak prudko zvýšili predpokladané 
výdavky v rozpočte DPMK.

Myslím, že dohoda s Outclaim 
ukončiť zmluvu by bola výhod-

pokúsili o dlhu klamať médiám. 
Neskôr priznali, že billboardy boli 
objednané a nezaplatené. Firma 
Viem po zvolení Knapíka v apríli 
získala zákazky  mesta za temer 30 
tis. Eur (900tis. Sk) za „analýzy“. 
Hmm...Firma čo robí Knapíkovi 
kampaň získa zákazky, čo na prvý 
aj druhý pohľad vyzerá ako predda-
vok pre volebnú kampaň Knapíka 
v decembri 2006. Vtedy prebehli 
riadne voľby a Košičania potvrdili 
Knapíka vo funkcii. Knapík odmie-
tol, že by si nechal mestskými 
peniazmi platiť kampaň.

Vypovedanie zmluvy
Poďme ale späť k Bruňákovi. 

Tento súčasný poslanec Terasy 
a pred Jutkom zástupca starostu 
Mutafova, po nástupe do funkcie 
predsedu predstavenstva DPMK 
vypovedal zmluvu s firmou Out-
claim o vymáhaní pohľadávok 
voči čiernym pasažierom. Zmluva 
vznikla, pretože mesto vynakladalo 

nejšia, než jej vypovedanie. Žiaľ 
- kvalita právnikov pracujúcich pre 
MMK a mestské firmy je nízka.

Zodpovední za DPMK
Spolu s vami sa pýtam: dokedy 

budeme trpieť stav, kedy si každý 
novozvolený „manažér“ DPMK 
bude robiť čo chce? Bruňák a Kna-
pík(KDH) + poslanci KDH-SDKÚ  
sú plne zodpovední za ohrozenie 
obrovskej sumy. Za rok 2008 dalo 
mesto na chod DPMK asi 14mil. 
Eur (420mil. Sk). Všetci si vieme 
predstaviť, ako súrne treba peniaze 
napr.na opravy povrchu križovatiek. 
Alebo na školy, kde chodia naše 
deti. Alebo na chodníky a cesty.

Dodatok k zmluve o pokute za 
vypovedanie zmluvy s Outclaimom 
a platenie 16.6 Eur za každého čier-
neho pasažiera bol schválený v deň 
odvolávania predstavenstva poslan-
cami mesta v roku 2007. Prečítajte 
v AHinfo9. Dodatok bol v rozpore 
so základnou ideou zmluvy nepla-

tiť Outclaimu nič. Nominantom 
SDKÚ Vozárikovi a Frankovej to 
však nezabránilo spolu s nomi-
nantom ANO Popovičom presadiť 
to v 5-člennom predstavenstve. 
Akej zodpovednosti čelili spome-
nutí spolu s vtedajším riaditeľom 
DPMK za SDKÚ-DS Jaššom? Na 
VZ roku 2007 boli odvolaní. Po 
nich nastúpili iní stranícki nomi-
nanti. Vtedajší námestník primá-
tora Filipko(SMK) sa im verejne 
poďakoval za ich prácu.

Miestne voľby
Je dobré uvedomiť si, že kva-

litu mhd určujeme aj my - cestu-
júci. Ako? V miestnych voľbách 
volíme tých, čo za nás rozhodujú 
o doprave v meste. Primátora, 
poslancov, ktorí hlasujú a dosa-
dzujú ľudí do DPMK a.s. Mnohí 
zo súčasných poslancov koalície 
kandidujú vo voľbách do VÚC 
2009. Hlasovaním rozhodnete, či 
takto môžu konať aj naďalej.

Ke: Mimoriadne Valné zhromaždenie DPMK a.s.

Chcete takého poslanca KSK? - voľte č.22



odmlčia si svoje a zoberu tých pár 
Euro odmeny. Mohol by tak vidieť 
„svojho“ poslanca, ako presadzuje 
čo sľúbil pred voľbami. Z neverej-
ného rokovania ale už nie je mož-
né zhotovovať akýkoľvek záznam. 
Teda žiadne fotografovanie a zve-
rejnenie na www.halenar.blog.
sme.sk alebo cez web kameru.

Hlasovanie o zmene RP ukáza-
lo, ako chápu demokraciu poslanci 
za KDH, SDKÚ-DS. Považujem 
to za tak dôležité, že uvádzam hla-
sovanie všetkých. Hrubo sú tí za 
Terasu a KVP.

Za: Berberich, Adamkovič, 
Dolná, Balún, Krištof, Forgáč, 
Kupec, Figeľ, Dittrich, Badanič, 
Műller, Rusnák, Boritáš, Čeč-
ko, Bereš, Lukán, Rychnavský 
(všetci KDH), Betuš(KSČ-SOS), 
Hlinka, Čižmáriková(obaja KSČ, 
dnes nez.), Blaškovičová(nez.), 
Weiszer, Jutka, Kijevská, Petr-
valský, Sekáč, Grega, Vargovčák, 
Hrabovský, Melichárek, Derján, 
Jeník (všetci SDKÚ-DS), Petren-
ka(Smer), Filipko(SMK).

Proti: Buraš(nez.), Gamcová, 
Kočiš(obaja SF), Halenár.

Zdržali sa: Cengel(KDH), Ma-
toušek(SDKÚ-DS), zostávajúci 
poslanci za Smer/HZDS.
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Ke: Demokracia podľa KDH a SDKÚ 
Poslanci mesta hlasovaním 

34za, 4proti, 8zdrž. schválili jun25 
2009 zmeny v rokovacom poriad-
ku (RP). Medzi najdôležitejšie 
považujem vyhlásenie rokovaní 
komisií mesta za neverejné spolu 
s obmedzení času pre vystúpenia 
poslanca na 3min. RP je súbor 
pravidiel hry, ako beží rokovanie 
poslancov mesta a ďalšie dôležité 
formálne postupy. 

Obmedzenie času na 3min 
je hrubým pošliapaním práva na 
slobodu prejavu poslanca. Aj tak 
väčšina poslancov na zasadaniach 
mlčí. A mlčí aj vtedy, ak sú vzná-
šané vážne argumenty proti návr-
hom súčasnej koalície KDH-SD-
KÚ/DS-SMK.

Mlčí sa aj pri porušovaní RP 
napr.v takých veciach ako je prijí-
manie uznesení. Napr. pred najdô-
ležitejším hlasovaním - o rozpočte 
bola vyhlásená prestávka, aby 
mohol byť už odovzdaný a ne-
zmeniteľný návrh pre hlasova-
nie návrhovej komisii zmenený!

Zatvoriť dvere rokovacích 
miestností komisií pred nečlenmi 
má podľa mňa celkom konkrétny 
dôvod. Už nebude možné, aby 
niekto prišiel napr. na majetkovú 
komisiu aby si vypočul, ako vzni-

kajú predaje pod cenu. Tak ako som 
prišiel ja v lete 2008. Chcel som 
počuť ako to beží, keď sa rozhodu-
je o predajoch pozemkov a bytov 
z majetku Košičanov. Pritom som 
odfotografoval členov komisie. To 
ich nahnevalo. Odhlasovali, aby 
som opustil rokovanie. Keď som 
odmietol, predseda komise Čečko 
rokovanie ukončil. Vo svetle zatvo-
renia komisií to teraz vyzerá tak, že 
Čečko a ďalší si neprajú, aby sa 
vedelo čo a ako sa predáva z ma-
jetku všetkých občanov mesta. A 
ešte k tomu aby videli ich tváre. Veď 
stačí, keď ich uvidia pred voľbami 
z letákov. Usmievavých, žiariacich 
spokojnosťou.

MZ môže a nemusí prihliadať 
k uzneseniam komisií. Debatuje sa 
tam ale o poplatkoch, nad témami 
ako Aupark, mhd, o doprave, život-
nom prostredí, platení za komunál-
ny odpad, mestskej polícii a pod. 
Je možné klásť otázky úradníkom 
MMK. Ja by som naopak - otvoril 
dvere komisií občanom dokorán.
Nainštaloval web kamery, aby kaž-
dý záujemca mohol cez internet 
vidieť, kto a ako reaguje na prob-
lémy, ktoré trápia Košičanov. 
Mohol by tak vidieť aktivitu členov 
neposlancov: ako mnohí iba prídu, 

V 2. kole volieb apr04 2009 
bol zvolený komunista Gašparo-
vič. Pri 51,7%-nej účasti získal 
o cca 300 000 hlasov viac než 
Radičová. Obaja kandidáti sa 
snažili pôsobiť nestrannícky, čo 
však kontrastovalo s ich minu-
losťou aj podporou strán Smer/
SNS a SDKÚ-DS. 

Radičová v predvolebnom 
čase ukázala toľko servilnosti, 
toľko pasivity, ako keby ani 
nechcela vyhrať. V priamych 
prenosoch TV by sme viacerí 
ocenili, keď by sa opýtala na 
potriasanie si rukami Gašpa-
roviča s mafiánmi. Aj tak však 
predstavuje lepšie Slovensko a 
volil som ju. V Košiciach zví-
ťazila vo všetkých MČ okrem 
Šace a L9 a Gašparoviča pora-
zila 60:40.

Opätovne sme si po Kováčovi 
a Schusterovi zvolili za prezi-
denta komunistu. Gašparovičová 
kariéra po r. 1970 spochybňuje, 
že ho vykopli z KSČ – na PF UK 
totiž mohol učiť iba spoľahlivý 
káder a docentúru musel schváliť 
MV KSS. Jeho „zásluhy“ počas 
2 rokov pôsobenia ako šéfa GP 
ho vyniesli v HZDS v 1992 na 
stoličku predsedu NR SR.  

PREZIDENT
10 rokov slúžil Mečiarovi 

ako mnohí zo sluhov, ktorí si ale 
sem-tam uždibli kus žvanca pri 
privatizácii. Keď ho ale Mečiar 
dal v 2002 na kandidátke HZDS 
na 68.miesto, založil stranu         
s invenčným názvom HZD a po- 
stavil sa mu s podporou Fica. 

Vo voľbách 2004 zvíťazil       
s heslom: myslím národne, cítim 
sociálne, čo po čase zľudovelo 
ako myslím náhodne, cítim 
závodne. Nečudo: Libanonská 
zmluva namiesto Lisabonská, 
alebo kandidujem na prezidenta 
hlavy štátu sú bolestným pripo-
menutím jeho duševnej chudoby. 
Zdatne mu pomáha šéf jeho kan-
celárie Čič, keď ho oslovil: pre-
zident Slovenskej socialistickej 
republiky. Komunista  Čič už v 
1956 sedel v komisii, čo vyha-
dzovala študentov PF UK zo 
štúdií pre ich pôvod. Keď v 1970 
zasa vykopli z KSČ jeho, odvo-
lal sa. Medzi tých, čo okupáciu 
v auguste 1968 nazvali oslobode-
nie, ho opäť prijali. Nov17 1989 
zastihol Čiča ako ministra Spra-
vodlivosti SSR. V júni 1990 bol 
už predseda vlády demokraciu 
nastoľujúcej SR.

Gašparovič a Čič - dvaja 
muži bez cti. Bez chrbtice. Sú 
hanbou prezidentského úradu. 
Našou spoločnou hanbou.

výdavkov, našej minulosti, až po 
hodnoty, ktoré by nás mali spre-
vádzať životom. Nemotivujú, aby 
sme sa každý deň snažili pre-
sadiť aspoň kúsok dobra alebo 
postaviť sa zlu v našom okolí. 
Lebo temer všetci sme rezignova-
li na Spravodlivosť. Ale Sloboda            
a prosperita bez nej neprídu. Bude 
to iba také potácanie sa časom.

Drvivá časť ľudí v Českoslo-
vensku  o mučení a zverstvách na 
ľuďoch v „časoch keď bolo lepšie“ 
netušila. Predstava  eštebákov nú-
tiacich rádové sestry vyzliecť 
sa do naha a tak im posluhovať      
a kandidáta Smer-u komunistu sa 
vám páči ako? Že to nejde spájať? 
Ale ide a celkom ľahko. ŠtB bola 
politická polícia a vykonávala prí-
kazy. Iste – zrejme nie dnešného 
kandidáta. On iba na schôdzach 
KSČ so všetkým súhlasil. Aby sa 
mal lepšie než my.

Nezabudnime: komunista 
chce iba moc, nie Spravodlivosť 
a Slobodu pre občanov. Sloboda 
je ich úhlavným nepriateľom. Je 
spravodlivé voliť komunistov za 
to čo spôsobili? Každý z nás odpo-
vie na túto otázku už o pár dní.

Bez Spravodlivosti niet Slobody
a bez SLOBODY niet demo-

kracie a prosperity.
Keď sme koncom roka 1989 

nadšene kričali o konci vlády 
KSČ, nikomu sa nesnilo o stave 20 
rokov po. Že komunistu budeme 
mať prezidenta Gašparoviča, pred-
sedu vlády Fica, predsedu NR SR 
Pašku, predsedu Najvyššieho súdu 
SR Harabina, generálneho proku-
rátora SR Trnku. Kam sa pozriete, 
temer všade na rozhodujúcich 
postoch sedia komunisti. Po 20 
rokoch je rezort spravodlivosti 
ovládaný komunistom s krvou 
na rukách a ďalším, čo má ka-
maráta mafiána.

Na posty ich zvolili obča-
nia. Otázka znie: prečo? Prečo 
slobodne volíme tých, čo nesú 
spoluzodpovednosť za vraždenie 
vlastencov, desaťtisíce zničených 
životov, naše zaostávanie za vy-
spelým svetom? Jednoznačná od-
poveď nejestvuje. Najskôr je to 
spôsobené našou neslobodou. Za 
posledných 200 rokov možno iba 
3 krátke obdobia považovať za 
prejav našej Slobody. Rok 1848 s 
čiastočne naplnenými Žiadosťami 
národa slovenského, SNP 1944 

a sviečkovú demonštráciu v 1988. 
Naše vnímanie Spravodlivosti je 
teda značne poškodené. V rokoch 
po 1989 sme sa sústredili najmä na 
prosperitu. Žiadna politická strana 
nežiadala Spravodlivosť vyvodením 
zodpovednosti pre komunistov. Na-
opak: všetci tušíme, že „elity“ pre 
nich dohodli beztrestnosť. Dô-
kazom je inštalovanie komunistov 
Čalfu, Čiča a Pitharta za predsedov 
vlád v r. 1990. 

Demokratické pravidlá vývoja 
spoločnosti prevzaté z vyspelých 
štátov u nás nefungujú.  Niet sa čo 
čudovať. Demokracia je totiž proces 
- nie stav. Nenastane prijatím záko-
nov v krajine, kde sa komunisti pre-
hlásili(!) demokratmi a slobodných 
občanov je málo. Skôr sa podľa vý-
voja zdá, že mnohí zostali zaklies-
není „v časoch, keď bolo lepšie“. 
Ich predstavou je, že o ich životy by 
sa dnes namiesto KSČ mal postarať 
nejaký populárny politik.

Komunistami poškodené mys-
lenie ľudí sa nepokúsili napraviť 
ani tzv. verejnoprávne média STV           
a SRo. Chýbajú v nich diskusie        
o všetkom – od daní vybraných od 
firiem a ľudí, efektivite verejných 



Osuský a Šebej. Štátom organizo-
vané vyvlastňovanie pre KIA potom 
hravo prekonalo odpor majiteľov. 
Teda ak budete mať nejaký poze-
mok, niekto iný dostane chuť stavať 
na ňom, nájde si cestičky na MMK 
a poslanci MZ odhlasujú stavbu ako 
verejnoprospešnú, možno prestanete 
spokojne pokyvovať hlavou.

AKO TO CELÉ ZAČALO
Apr29 2004 pred začiatkom 

rokovania mestského zastupiteľ-
stva(MZ) navrhol primátor Tre-
buľa (KSČ-ŠtB-Smer) zaradiť 
nový bod – predaj pozemku pre 
Aupark. Návrh (aj vtedy väčšinová) 
koalícia KDH-SDKÚ-SMK prijala. 
Po rozprave rozhodla predať lukra-
tívny pozemok s rozlohou 10tis.m2. 
Trebuľov návrh okrem komisie Vý-
stavby a životného prostredia(VaŽP) 
nik nevidel. Tá zasadala v utorok 
apr27, kam vtedy hlavný architekt 
mesta Murko priniesol návrh. Po-
vedal, že sa jedná iba o predbežnú 
ideu. O 2 dni už boli pozemky pre-
dané. Keď som sa Murka pýtal, či 
vedel o tom, že o 2 dni bude mesto 
predávať pozemky odpovedal, že sa 
už nepamätá. 
AKO BÝVAJÚ PROMINENTI

Murko ako šéf ÚHA napomohol 
výstavbe komplexu bytov pri bý-
valej krytej plavárni temer v Mest-
skom parku. Územný plán tam byty 
nedovoľoval, preto vznikol „špor-
tový klub“ pre 7 ľudí. „Športuje“ 
tam a v bytoch s rozlohou 300m2 
relaxuje napr. aj predseda NR SR 
Paška(KSČ-Smer), Murko, Podolák 
(prezident MFK a.s). Susedom im je 
aj Mach - predseda predstavenstva 
firmy Fakon, kde do začiatku v poli-
tike pôsobili Paška a Trebuľa.

HLASOVANIE POSLANCOV
Ako hlasovali poslanci za Tera-

su a KVP pri predaji pozemku? Za: 
Bereš, Čečko, Boritáš(všetci KDH), 
Jutka(SDKÚ), Gamcová(SF), Ko-
čiš (SF), Mutafov (Smer). Rusnák 
(KDH) neprítomný. Piasecký(KDH) 
proti. V roku 2006 sa už nedostal 
na kandidátku KDH pre voľby do 
mesta.

V roku 2004 som nebol poslan-
com. Hlasoval by som proti preda-
ju. Tak, ako som hlasoval proti pri 
všetkých zmenách ÚP týkajúcich sa 
Auparku od roku 2006 ako poslanec. 
V júli 2008 MZ odsúhlasilo prená-
jom ďalších pozemkov pre Aupark. 
Určilo úrovňový prechod chodcov 
na južnú stranu NO. Dôvodom bolo, 
že mesto nemá peniaze. V diskusii 
som namietal, že sa Auparku dáva-
jú pozemky na 99 rokov  a opäť 
na mimoriadnom MZ. Tiež to, že 
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Na ponuku investora kúpiť na 
Námestí osloboditeľov(NO) poze-
mok, na ktorom vyrastie mnoho-
funkčný komplex Aupark s 1 300 
podzemnými parkovacími miesta-
mi, mesto reagovalo v roku 2004 
kladne. Poslanci odhlasovali pre-
daj pozemku za cenu minimálne 
100 Eur (3 000 Sk)/m2. Bez toho, 
aby vedeli ako konkrétne inestícia 
za 66.7mil. Eur (2mld Sk) bude 
vyzerať. Neskôr viacerí pre média 
uviedli, že nevedeli o cene. Zo 72 
prítomných poslancov iba traja 
hlasovali proti.
BEŽNÁ PRAX V KOŠICIACH

Od roku 2004 trvajú debaty 
mesta Košice, investora HB Re-
avis, Útvaru hlavného architekta 
(ÚHA), Spolku architektov a ob-
čanov, okolo plánovanej výstavby 
Auparku v samom centre mesta. 

Predaj pozemku na námestí je 
typickým príkladom znásilňova-
nia riadneho postupu pri výstav-
be. Typickým príkladom, kedy je 
pre „manažérov“ mesta výhodné 
narýchlo predkladať návrhy s ne-
jasnými dôsledkami. Aby ich ne-
skôr mohli upravovať ako uznajú 
investori a oni za vhodné.

PROBLÉM DOPRAVY
Trvale citlivým bodom je vy-

riešenie dopravy. Ako okolo Au-
parku, tak pristupu k nemu. Už 
dnes je križovatka poniže ČSOB 
smerom k Prešovskej zahltená. 
Zostane aj po Auparku, lebo bude 
zachovaná. Z nej pôjde 4-prúdo-
vá obojsmerná cesta na Štúrovu, 
ktorá sa niekde pri pivárni U le-
gionárov rozdelí a cez park napojí 
niekde pri SLSP na cestu smerom 
ku Steel Arene.

Investor nakreslil 4 prúdy tak, 
že pod ČSOB zasiahnu do súkrom-
ných pozemkov. Firma vlastniaca 
tieto pozemky odmietla ponuku 
Auparku predať ich alebo zame-
niť za iné. Preto Aupark podpísal 
zmluvu s mestom Košice za úče-
lom vyvlastniť tieto pozemky „vo 
verejnom záujme“. Mesto sa pod-
pisom Knapíka zaviazalo vykonať 
k tomu všetky potrebné úkony.

VYVLASTŇOVANIE
Tí z vás, čo súhlasne priky-

vujete: toto je prvýkrát, kedy sa-
mospráva ide po ruke investorovi 
tak, že ochotne spolupracuje pri 
vyvlastnení. Do zmeny zákona sa 
pre privátnu firmu nemohlo vy-
vlastniť vo verejnom záujme, iba 
pre štát. Zákon zmenila „pravica“ 
v NR SR. Okrem KDH a SDKÚ 
hlasovali „za“ aj „konzervatívci“ 
z OKS - poslanci Tatár, Zajac, 

pohyb áut a osôb má riešiť a za-
platiť investor, nie mesto. Mesto 
má predsa stavebný úrad na po-
súdenie návrhu investora..

ÚČASŤ VEREJNOSTI
V lete 2005 prebehla verejne 

oznámená debata nad navrhovaný-
mi zmenami v centre Košíc. Ako 
zo strany občanov, tak zo strany 
Spolku architektov odzneli značné 
výhrady. Týkali sa najmä spôsobu 
riešenia dopravy, neexistencie 3D 
modelu navrhovaného architekto-
nického riešenia, likvidácie zelene, 
prudkého nárastu stavebnej hmoty 
a celkovo nejasnej idey nového sta-
vu. Najmä v otázke dopravy odzneli 
presne tie isté výhrady, ako na komi-
sii VaŽP. ÚHA rozhodol ponechať 
mierne pozmenený stav v doprave s 
tým, že budúcnosť ukáže, či 4-prú-
dovú cestu po južnej strane bude tre-
ba zapustiť 12m pod zem. ÚHA ale 
mal predložiť návrh slúžiaci na roky 
dopredu. Žiaľ, nepredložil číselné 
údaje o predpokladanom náraste 
počtu áut a ľudí po spustení Au-
parku. Na moju otázku prečo bola 
odpoveď, že sa to nedá.

NOVÉ USPORIADANIE
Od apríla 2004 sa vec Aupark 

pohla až na zasadaní poslancov Ko-
šíc feb22 2007. Tentokrát investora 
posilnili páni z firmy Rodamco Eu-
rope a londýnskej architektonickej 
kancelárie Benoy. V dlhej prezen-
tácii predstavili úplne nové riešenie 
Auparku. Obrázky nájdite na www.
halenar.blog.sme.sk.

Z Hlavnej ulice od Slovana bude 
voľná plocha pre koncerty, mítingy 
a iné verejné aktivity. Bezkolíznosť 
pre peších bola riešená podchodom 
pri Slovane a nadchodom v časti pri 
ČSOB. Na prízemí a 1. poschodí 
budú obchody, na II. poschodí kiná, 
zábavná časť, reštaurácie, kaviarne. 
Na parkovanie sú plánované 2 pod-
zemné podlažia spolu s obchodmi. 
Dominantou bude výškové adminis-
tratívne centrum v priestore bývalej 
benzínovej pumpy. Auto doprava sa 
presunie na južnú stranu. Električ-
ková trať zostane pri Slovane.

CENA ZA POZEMOK
V roku 2004 cenová komisia:     

4 vysokí úradníci mesta + 4 poslan-
ci hlasovaním 5za, 0proti, 3zdrž. 
odsúhlasila cenu 100Eur/m2, teda 
1mil. Eur(30mil.Sk) za pozemok + 
3.33mil. Eur (100mil. Sk) na rieše-
nie dopravy - akoby 4.33mil. Eur 
(13 tis. Sk)/m2. PrimátorTrebuľa, 
riaditeľ magistrátu Bernát (dnes 
zástupca riaditeľa KSK) a mestský 
kontrolór Hojer hlasovali za. K nim 
sa pridali poslanci Baločko (SDKÚ) 

a Frajt (Smer). Hlasovania sa zdr-
žali vtedy námestník primátora 
Knapík (KDH), poslanci Kravčík 
(nezávislý na kandidátke SDKÚ) 
a Cengel (KDH). Ťažko porozu-
mieť, prečo sa niekto zdrží hlaso-
vania v tak podstatnej veci. Vzni-
ká silné podozrenie, že všetci čo 
hlasovali za, poškodili toto mesto 
o 100mil. Sk. Zatelefonoval som 
do Petržalky na úrad MČ. Spýtal 
som sa, koľko dala Petržalka do 
dopravného riešenia pre Aupark. 
Odpoveďou mi bolo začudované: 
nič. ČSOB v roku 1997 kupovala 
pozemok vedľa NO za 9 600 Sk/
m2.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE(ŽP)

Feb25 2008 prebehlo verejné 
prerokovávanie vplyvu Auparku 
na ŽP. Padlo mnoho otázok, naj-
mä  v oblasti dopravy. Odpovede 
boli často nejasné, niekedy ne-
zrozumiteľné alebo vôbec neboli. 
Aj ja som musel zopakovať svoju 
otázku, ako sa zmení súčasný stav 
hluku a vzduchu na NO. Odpove-
ďou bolo, že nárast dopravy - teda 
hluku - bude iba niekoľko percent 
a kvalita vzduchu sa zhorší temer 
neznateľne. Vzhľadom na pre-
kračovanie noriem dnes teda Au-
park prispeje k horšiemu stavu.

AKÉ BOLO VYVODENIE 
ZODPOVEDNOSTI?

Dnes je na NO plot a pár vý-
kopov. Stavba ešte nezačala. Hlav-
nou príčinou vzniknutého stavu je 
jednoznačne hlasovanie poslancov 
mesta. Predaj je jedna vec. Škan-
dálom však bola cena. „Odborní-
ci“ mesta na právnom oddelení ani 
primátor JUDr. Trebuľa prečo ne-
namietali rozdelenie ceny za poze-
mok a do dopravného riešenia?

Hlavný architekt Murko odstú-
pil v roku 2007 po tom, čo znač-
ne dlhý čas ignoroval Knapíkove 
výzvy na odstúpenie. 

Vtedajší vysokí úradníci mesta 
- primátor Trebuľa, riaditeľ MMK  
Bernát a aj dnešný kontrolór Ho-
jer za pomoci poslancov rozhodli 
o nezmyselnej cene. Dnes o cene 
rozhoduje MZ hlasovaním na ná-
vrh majetkovej komisie.

Akú zodpovednosť vyvodili 
občania Košíc pre Trebuľu? Vo 
voľbách do VÚC v roku 2005 ho 
zvolili predsedom KSK. Námest-
níka primátora Knapíka (KDH) 
ktorý hlasoval za predaj pozemku 
pre Aupark, zvolili v apríli 2006 
primátorom a opätovne potvrdili  
v decembri 2006. Poslancov hla-
sujúcich za Aupark potvrdili voliči 
vo voľbách 2006 vo funkciách.

Ke: Aupark na mieste námestia


