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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 a KSK Alfonz Halenár - zodpovedný za obsah a texty.

AH

info

Alfonz Halenár
poslanec Košíc 2006 poslanec KSK 2009 Aj keď už nežijeme v totalitnom režime KSČ, jeho pozostatky cítiť aj po 23 rokoch.
Voľby 2010 priniesli výhru
Smeru s ich “Ľudia si zaslúžia
istoty”. Voliči Smeru pochopili
zamlčané slovo sociálne. Bol
to jasný odkaz Smeru tvoreným
komunistami ako Fico, Paška,
Čaplovič, Trebuľa,... na časy,
keď KSČ bola zárukou “sociálnych istôt”. Sociálne istoty za
čias KSČ sú rovnaký výsmech
občanom túžiacim po Spravodlivej a Slobodnej spoločnosti,
ako nápis na koncentrákoch
Práca oslobodzuje (nemeckých)
alebo Rovnosť, Bratstvo (čs.).
Odkaz Smeru o istotách celkom
iste nepatril ich nevoličom. Tak
ako nápis Arbeit macht frei
nepatril odporcom nacistov.

ARBEIT MACHT FREI?

Veď aké istoty dostali dohodári, živnostníci alebo ľudia
zarábajúci mesačne viac než
3 300 Eur (100 tis. Sk)? Aké
ľudia v II. pilieri, ktorým Smer
kradne ich vlastné peniaze?
Značná časť voličov chce
pri moci stranu, ktorá im pripomína časy, keď bolo lepšie im.
Smer im už samozrejme taký
život nikdy nedá - dáva im však
duševnú podporu a satisfakciu
vo forme “istôt”. Dôsledok pre
túto krajinu bude zničujúci:
všetci budeme postupne chudobnieť. Nie zajtra, ani o týždeň
alebo mesiac. A nie viditeľne.
Zadlžovanie štátu sa aj tak zverejňuje iba z času na čas.
Nežijeme však už v lágri
s ostnaným drôtom, štekajúcimi
psami a guľometmi. Najschopnejší jednoducho odídu žiť inde.
Ďalší potom takí, čo chcú prežiť
svoj život v niektorej prosperujúcej krajine. Niekde, kde budú
cítiť atmosféru, v ktorej ľudia
prežívajú a napĺňajú život podľa
svojich slobodných predstáv.

Ke: Návod ako prísť o pozemky za 6mil.
Zodpovednosť za riadenie
krajiny a jej financií leží výhradne
na pleciach politikov. Iste, napredovanie/kríza svetovej ekonomiky je nezanedbateľný faktor.
V Európe však jestvujú krajiny,
ktorým sa aj napriek tomu darí.
(Švajčiarsko a Nemecko - tam
napr. nejestvuje minimálna mzda).
POZEMKY ZA 6MIL. EUR
Prečo sa podobne nedarí aj
Slovensku/Košiciam? Prečo sa
miestni politici sťažujú, že na
nič nie sú peniaze? Ak je tomu tak
- prečo Košičania nežiadajú riadne
objasniť ako sa narába s ich majetkom - s majetkom mesta?
Za všetky zoberme príklad
mestských pozemkov vložených
do MFK a.s. Mesto spolu s privátnou firmou založilo a.s., do ktorej
vložilo pozemky v hodnote okolo
3mil. Eur v cenách roka 2005,
dnes iste ďaleko viac - odhady sú
až 6mil. Eur.
PENIAZE DO ŽUMPY
Počas rokov priamej finančnej
podpory futbalu mesto splácalo aj
straty z podnikania MFK - spolu viac než 4mil. Eur. Dnes platí
iba mládež MFK vo výške 300tis.
Eur. Poslanec Bereš tvrdil, že

mesto je povinné dávať milóny pre
MFK. Dnes je ticho. Dlhy spôsobili MFK hrozbu krachu a mesto
možno príde o všetko. O pozemky,
aj o aktíva MFK. Osobitne to mrzí
vo svetle viac-menej známej skutočnosti, že futbal v tejto krajine je
odpudzujúca zapáchajúca žumpa,
plná podvodov, kupovania výsledkov, úplatkov a klamstiev.
Poslanec Boritáš, dlhoročný
predseda klubu KDH v MZ
predkladal návrhy na presuny
pozemkov pre MFK, ostatní ich
schvaľovali. Primátori (Trebuľa,
Knapík) a poslanci sediaci v riadiacich a kontrolných orgánoch MFK
(najmä Bereš a Rusnák) mali povinnosť oboznamovať MZ o stave a.s.
a možných úskaliach vývoja.
ZODPOVEDNOSŤ „PRAVICE“
Zakaždým, keď tento bod prišiel
na rokovanie MZ, vyzýval som ich,
aby povedali svoj názor. Zostali
vždy ticho, pričom nik z poslancov ma nepodporil. Namiesto toho
jedni nahlas, iní potichu obhajovali
machinácie s pozemkami v MFK.
Nedbali na upozornenia kontrolóra
Hojera. Neskôr ho SDKÚ-KDH-SMK odvolali, aby už nemuseli
počúvať doporučenia nepredávať

nehnuteľnosti na Hlavnej za
nízke ceny. Naposledy prvýkrát
prehovoril Bereš. K MFK povedal toľko, že tam sedeli viacerí
a vyslovil obavu o nový názov
klubu. Rusnák nič, pokojne sedel.
Poslanci čo hlasovali za pozemky
a peniaze pre MFK - tí taktiež.
Všetci počítajú s tým, že sa to
voliči nedozvedia. Veď AHinfo
beztak končí ihneď v koši.
ZODPOVEDNOSŤ VOLIČOV
Zrejme už ani neprekvapí
fakt, že šéf MFK Podolák je
jeden z tých, čo bývajú v mestkom parku spolu s Paškom a ďalšími, keď s pomocou bývalého
hlavného architekta mesta Murka
podviedli Územný plán.
Nikomu sa za toto všetko nič
nestane? V 2013 sú päť voľby.
Obrázok o tom koho voliť, si
robte priebežne. Obrázok o tom
koho nevoliť, si robte ihneď.
Občania vyčítavo hľadia na
politikov, včítane poslancov (aj
NR SR) ako na zodpovedných za
stav mesta/krajiny. Nepochybne
majú pravdu. Problémom zostáva,
že tých čo volajú k zodpovednosti
sami volili, resp. dopustili, aby
boli zvolení tým, že zostali doma.

Istoty naznačujú Slovensku cestu
Vláda (vo všeobecnosti) je
dobrá v jedinej činnosti: organizácii bezpečnosti štátu. Slovenská to urobila zapojením sa do
štruktúr NATO. Zo správ o slovenskej armáde vidíme, ako by
sme dopadli, ak by sme sa mali
brániť sami.
Vláda však zlyháva v činnostiach, ktoré výrazne ovplyvňujú
každodenný život ľudí. Je to
najmä zabezpečovanie Slobody
a prosperity. Dá sa povedať (vo
všeobecnosti), že vlády okliešťujú Slobody.
PROSPERITA PO SLOBODE
Voliči sa stále spoliehajú na
vieru, že zvolením správnej vlády
a jej činnosťou, resp. prijímaním
zákonov poslancami vládnych
strán v NR SR, bude nastolená
prosperita. Uvedomujem si, že
je to hádzaním hrachu na stenu ale predsa: prosperitu zabezpečí
iba čo najväčšia Sloboda - ako
jednotlivca, tak firiem. Prosperita
je cudzie slovo, po slovensky sa
tomu povie asi mať sa dobre. To,
aby ste sa mali dobre, aby ste boli
čoraz väčšmi spokojní so stavom

vašich účtov, kvalitou vášho života
a oddychom, vám neumožní
ANI VLÁDA SR, ANI NR SR
Tieto dve inštitúcie si však
mimoriadne dôležité pri nastoľovaní prostredia, atmosféry. Zásahy
oboch inštitúcií v SR temer vždy
iba okliešťujú Slobody. Sľubovanie istôt formou napr. Zákonníka
práce sprísňujúceho pravidlá pre
zamestnávateľov, bude mať celkom
iste dôsledok v neviditeľnom negatívnom prístupe investorov.
TAXI LACNEJŠIE NEŽ VLAK
Grécko priviedli na okraj priepaste istoty, ktoré im socialistické
vlády upevňovali počas 30 rokov.
Jeden príklad za všetky: grécke
štátne železnice prevážali pasažierov s takými vysokými nákladmi,
že Grékov by vyšlo lacnejšie, ak
by sa ľudia namiesto vo vagónoch
vlakov vozili taxíkmi. Vyhlásil
to bývalý grécky minister financií
Stefanos Manos. Iste: 9000 gréckych
železničiarov si zaslúžilo svoje (sociálne) istoty - alebo si niekto z voličov
Smeru myslí že nie? Preto štátne
železnice brali stále nové a nové
pôžičky, ktoré kryl štát. Dnes všetci

Gréci splácajú dlh železníc vo
výške 8mld. Euro. Naviac ročne
na úrokoch 420mil Eur.
PO HODOCH BOLÍ BRUCHO
V súčasnosti grécka vláda
musí zavádzať program opatrení
ako znižovanie platov štátnych
zamestnancov (lekárov, učiteľov) a dôchodcov v priemere
o 15%. Hrdosť Grékov nad
usporiadaním olympiády po 100
rokoch opať v Aténach v 2004
zhorkla správou o dlhu z nej vo
výške 3mld. Eur.
Analytici a komentátori sa
domnievajú, že hlavným problémom Grécka nie je ich dlh. Je to
korupcia a skostnatelosť, nepružnosť systému a väzieb, ktoré
vytvárajú ekonomiku. Na Slovensku je korupcia doma, „istoty“
zavádza Smer.
NAKONIEC ZLÁ SPRÁVA
Mám pre vás ešte horšiu
správu. Nik z vlády SR ani z NR
SR ani len netuší že jestvujete.
Že žijete s nádejou, že vyriešia
to, čo považujete za problém vy
osobne. Nečakajte preto, že vám
ho naozaj aj pomôžu vyriešiť.
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Škandál s úmrtím v Domove na Garbiarskej
Na MZ Feb11 2013 hlasovaním
29za, 1proti, 15zdrž. poslanci rozhodli o zotrvaní riaditeľa Domova
dôchodcov (DD) Valka na poste.
Takto poslanci vyhodnotili úmrtie
pani, ktorú našli Aug28 2012 - podľa lekárskej správy - po 3 dňoch
od smrti. Zanedbanie starostlivosti konštatovala aj skupina Ministerstva práce a sociálnych vecí
(MPSVaR) SR. Konštatovala aj to,
že zmluvy DD s ľudmi neobsahujú
zákonné náležitosti. Z Bratislavy
bola privolaná práve kvôli úmrtiu
pani.
MIMORIADNY BOD MZ
Tento bod bol vsunutý ráno
pred MZ. Primátor Raši oklamal
MZ vyhlásením, že správu skupiny
MPSVaR máme k dispozícii. Žiadnu správu sme neobdržali a to čo
čítate, sú výňatky zo správy, ktorú
som si musel vyžiadať podľa zákona 211/2000 o slobodnom prístupe
k informáciám. Raši potom prečítal podporné listy pre Valka. Prvý
od zamestnancov DD, kde všetci až
na jedného vyjadrili svojmu riaditeľovi podporu. Druhý od klientov
DD, ktorý podpísala viac než jej
polovica.
METÓDY KSČ A SMERU
Nepíše sa rok 1950, kedy celé
kolektívy závodov podpisovali, čo
od nich KSČ chcela. Vtedy sme
však žili v neslobodnom štáte. Ale
dnes? Kto z vás čo to číta si myslí, že akcie s listami organizovali
samotní pracovníci a klienti DD?
Podporné listy bolo divadlo, aby sa
členovi Smeru Valkovi nič nestalo.
Takto pekne vidieť, že spôsoby ko-

munistov čas nenahlodá. Zostanú tie
isté. Snažia sa z ľudí aj poslancov
robiť hlupákov, ktorí nemajú mať
svoj vlastný pohľad na vec.
TRAFIKA PRE ČLENA SMERU
Valko mal za komunistov plný
úväzok vo FNsP na gynekológii,
možno si ho niekto odtiaľ pamätá. V 2007-2010 bol šéfom košickej pobočky Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou. Po voľbách 2010 tam skončil a voľby 2012
mu ako zakladajúcemu členovi
Smeru v Košiciach (a ja nepochybujem že aj dobrému komunistovi)
priniesli nádej. A opäť sa potvrdilo,
že trpezlivosť a členstvo v tej správnej strane prinášajú ruže. Valko sa
najprv stal v roku 2011 povereným
riaditeľom DD a v Dec2011 riaditeľom po hlasovaní poslancov MZ:
23za, 4proti, 18zdrž pri 45prítomných. Rozhodol teda jediný hlas.
HLASOVANIE POSLANCOV
Hlasovanie poslancov MZ zvolených za Terasu: Adamčíková, Jakubov, Grüllingová(všetci Smer),
Kočiš(Most) za,
Bereš, Čečko
(obaja KDH), Molčan, Jutka(obaja
SDKÚ) zdrž. Hlasovanie poslancov
MZ zvolených za KVP: Kijevská
(SDKÚ), Cais (Smer) za, Rusnák
(KDH), Gamcová(nez) zdrž., Halenár(nez) proti. Dalšie 3 hlasy proti
boli z klubu SDKÚ-KDH-SMK.
Starostka KVP Kijevská hlasovala
jediná z celého klubu za Valka. Jej
hlas asi rozhodol, že Valko získal
post. A čo za to získala Kijevská?
Hlasovanie “nezávislých” spolu so
Smerom+Most už po 2.5 roku zrejme nikoho neprekvapí.

PITVU NIK NECHCEL
Valko sa vo svojom vystúpení
snažil hlavne spochybniť dátum
úmrtia stanovený na Aug25 tým, že
dátum je iba približný. Následne dodal, že pitva, ktorá by určila presný
dátum, nebola vykonaná. Nežiadal
ju ani vyšetrovateľ PZ SR, ktorý
bol k prípadu privolaný. Taktiež
uviedol, že záznamy odberu stravy
hovoria, že pani odobrala jedlo aj
Aug26 aj Aug27. Takže jediný “dôkaz” o tom, že pani žila, sú záznamy
stravy - od pracovníkov DD, ktorí
všetci (68 zo 69) podporili Valka.
Pitvu nik nechcel - možno preto,
lebo by ukázala deň úmrtia? A tak tu
máme lekársky nález o dátume úmrtia z obhliadky tela, proti evidencii
odberu stravy robenú DD.
STAROSTLIVOSŤ NAOKO
Pokiaľ nie ste členmi Smer-u,
obrázok ste si o Valkovi predpokladám urobili. V rozprave poslanci
zdôrazňovali zásluhy Valka na rekonštrukcii objektu DD, nik sa však
nepýtal ako funguje systém starostlivosti o klientov. Hlavne u tých, čo
mali v zmluve časté kontroly, ako to
bolo aj v prípade klientky, čo umrela.
V diskusii od pracovníčky
MMK Dudovej po primátora Rašiho bolo opakovane zdôrazňované,
že niektorí klienti si neprajú byť
rušení. Opýtal som sa Valka, ako sa
DD kontaktovala s pani v dňoch od
Aug25. Povedal, že 2x denne otvorili dvere do chodby bytu. Vzápätí
som sa Valka opýtal, aký má zmysel, nakúkať do chodieb a nepresvedčiť sa, či ľudia niečo nepo-

trebujú alebo iba tak prosto sa im
pozdraviť.
AROGANTNÝ RAŠI
Na to primátor Raši povedal,
že na toto Valko nemusí odpovedať. Na čo zasa ja celkom zrozumiteľne smerom k Rašimu, že
je arogantný drzák. Keďže som
vtedy sedel v úplne najbližšom
rade k “predsedníckemu stolu”,
zrejme sa to neminulo účinkom,
pretože Raši ihneď zareagoval, že
žiada zo zvukového záznamu vybrať všetky moje vyjadrenia. Takže netreba hľadať v záznamoch.
Pri nadržiavaní Valkovi urobil
Raši veľa zlého. Napomohol
“upratať” úmrtie možno plynúce
zo zanedbania starostlivosti DD,
ktorý patrí pod jeho zodpovednosť. Namiesto žiadosti o pitvu,
ktorá by urobila jasno, snažil sa
umlčať a oklamať poslancov.
VYMYSLENÉ NÁVŠTEVY?
Späť k DD: pokiaľ si tie návštevy nevymysleli, odišli bez toho,
aby aspoň povedali dobrý deň alebo ako sa máte. Takto vyzerá starostlivosť o starších v DD v Košiciach.
Takto vyzerá starostlivosť o seniorov
v podaní Smeru v reánom živote.
Hlasovanie o zotrvaní Valka Feb2013: poslanci za Terasu:
Adamčíková, Jakubov, Grüllingová(všetci Smer), Kočiš(Most) za,
Čečko(KDH) zdrž., Jutka(SDKÚ)
zdrž., Bereš(KDH) prítomný - nehlasoval nijako, Molčan(SDKÚ)
neprítomný. Za KVP: Cais (Smer),
Gamcová(nez)
za,
Kijevská
(SDKÚ), Rusnák (KDH) zdrž., Halenár(nez) proti.

KVP: Logopéd pre MŠ a neúspešná poslanecká iniciatíva

Ako poslanec Košíc som
členom viacerých Rád škôl v zodpovednosti mesta. Na MŠ Húskova45 na KVP som si vypočul stav
v kvalite výslovnosti slov deťmi
spolu s ťažkosťami MŠ pri zabezpečovaní logopéda. Vyžiadal som
si informácie o MŠ na celom KVP.
Z nich vyplynulo, že až 30% detí
trpí nejakou poruchou reči. Navrhol
som, že ako poslanec mesta požiadam MMK, aby zabezpečil logopéda. Rada súhlasila.
RIEŠME REÁLNE VECI
Napísal som žiadosť a rozoslal
všetkým poslancom MZ s tým, že
na KVP by šlo o pilotný projekt.
Ak sa osvedčí, bude pozitívna skúsenosť aplikovaná v celom meste.
Navrhol som im, že žiadosť môžu
doplniť. Išlo mi najmä o to, aby
logopéd chodil po MŠ a pracoval

s deťmi počas dňa, aby tak rodičia
nemuseli odchádzať z práce a ťahať
malé deti po lekároch. Súčasne by
rodičia dostávali inštrukcie o tom,
čo môžu oni sami trénovať s deťmi
doma. Po lekárom určenom čase by
nastalo vyhodnotenie efektívnosti
takéhoto postupu.
MMK: AKO SA TO NEDÁ
K listu sa pripojil iba poslanec Kažimír. Prečo sa nepripojili
aspoň poslanci KVP - napr. starostka KVP Kijevská?
Na náš list však z MMK nik
neodpovedal. Až po urgencii
som obdržal odpoveď úradníka,
s vysvetlením. Mesto nemôže
zamestnať logopéda, lebo činnosť
logopédov je určená vyhláškou.
Tak nad tým už zostáva rozum stáť.
3 z 10 detí do 5 rokov má poruchu
reči, MŠ patria pod mesto a samo

mesto nemože nič. A poslaneckú
iniciatívu odkopne. Naviac: žiadosť
nebola smerovaná zamestnať logopéda - my sme chceli aby mesto
logopéda zabezpečilo! Ak vie
platiť miliónovými sumami externých právnikov, pričom samo má
právne oddelenie - prečo nemôže
platiť externého logopéda? Ak
mesto má informácie o stave vo
výslovnosti detí MŠ, prečo nežiada
zmenu vyhlášky, zákona, čohokoľvek? Takto sa dokáže starať samospráva o naše deti?
DETI NECHODIA VOLIŤ
Nespokojný s odpoveďou, napísal som o zaujatie stanoviska
námestníčke primátora MUDr.
Lenártovej (Most). Ani po urgencii od
nej neprišla žiadna odpoveď. Máme
primátora aj námestníčku lekárov,
avšak reči o zdravom meste Košice

skončili ihneď po voľbách. Reči
odzneli, hlasy boli odovzdané. Deti
nechodia voliť, nevedia Lenártovej
dať vedieť, čo si myslia o neúspešnej
poslaneckej iniciatíve. Snáď aspoň
ich rodičia na tomto príklade poznali,
kto ich naozaj zastupuje.
Na EHMK, na futbal a inde idú
stovky tisíc Eur, aj keď často ide
o peniaze s otáznym výsledkom. Na
logopéda nezostáva nič.
ZMEŇME STAV MY SAMI
Náprava príde iba pri voľbách.
Voliči rozhodnú, kto ich naozaj zastupuje a kto iba chce sedieť na stoličke
poslanca, starostu, resp. námestníka
primátora a brať za to peniaze.
Nemusíme žiť s presvedčením,
že sa nič nezmení, že politika je
svinstvo. Vždy máme možnosť
zmeniť stav. Stačí prestať sa vyhovárať na nemožnosť zmeniť ho.
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DPMK: Pokračovanie v zadlžovaní

Tak ako občania Slovenska
veria(?) vláde, že správne a zodpovedne riadi financie štátu, tak
Košičania veria(?) svojim primátorom a poslancom, že napĺňajú
svoj sľub o zveľaďovaní majetku
mesta. A tak pokojne zvolili komunistu a udavača pre ŠtB Schustera za prezidenta SR, pričom dlh
mesta z jeho čias bude splatený
niekedy v roku 2020. Iba úroky
zaplatené bankám prekročia 2mld.
Sk, teda asi 70mil. Eur. Samozrejme, odvtedy si mesto bralo ďalšie
pôžičky. Napr. naposledy poslanci
MZ odsúhlasili nákup 127 autobusov pre DPMK.
STRATOVÁ DPMK
DPMK je firma, čo je nad krajom priepasti. Žiadna banka jej
nedá ani cent, nebyť to a.s. v 100%
vlastníctve mesta. V diskusii na
MZ Dec10 2012 k tak závažnému
bodu okrem námestníka primátora Jakubova nevystúpil nik. Ten
okrem rečí o integrovanej doprave
v meste aj tak nič podstatné nepovedal. Nebola predložená žiadna
informácia o predpokladanej
cene, ani ako takú investíciu dokáže DPMK splácať. Kde zostali
prepytujem “pravicove” politické
strany SDKÚ, KDH? Prečo sa neozval napr. poslanec Jutka, ktorý
zastával v DPMK významnú funkciu? Tu predsa nejde o nákup
toľko potrebných autobusov.
POLITIKOV MIMO DPMK
Ide najmä o vyriešenie problému riadenia - teda o zastavenie politických nominácií. Ak má
DPMK riadne fungovať, v riadiacich orgánoch musia sedieť profesionáli zodpovední za vopred určené ekonomické parametre. Nie
poslanci práve víťaznej strany/koalície. Problémom je aj monopol
DPMK, aj koncepcia/rozvoj mhd.
Ďalej musí byť vyvodená
zodpovednosť za predchádzajúce šafárenie. Verejné obstarávanie za 110mil. Sk napasované na
jediného dodávateľa, vypovedanie
zmluvy - vymáhanie poplatkov od
čiernych pasažierov - s dôsledkom
zaplatenia Outclaim-u 1.7mil. Eur
po prehratom súde.
TROLEJBUSY NETREBA?
Prečo v prijatom návrhu nie je
spomenutý ani jeden trolejbus? Ba
čo viac: nik sa nepozastavil nad postupom Rašiho a spol., keď najprv
Sep17 2012 pred poslancov predložili návrh na presunutie nákupu
autobusov na externú firmu, ktorá
by ich aj servisovala. Tento návrh
bol predložený s tým, že DPMK
takú investíciu nezvládne. Rokovanie v tomto bode bolo odročené.

Po 3 mesiacoch - pri pokračovaní
Dec10 2012 - sa už objavil návrh na
nákup autobusov samotnou DPMK.
MZ bolo oklamané, pretože znenie
prijatého bodu rokovania nesmie
byť menené. Znamenalo to totálne
otočenie situácie. A politické strany
SDKÚ, KDH ústami svojich poslancov mlčali. Znamenalo to tichú
dohodu so Smerom?
BUĎ TAK ALEBO AJ INAK
Osud trolejbusov bol riešený
listom pre VÚ Dopravný v Žiline
v Sep2012, v ktorom DPMK žiada:
“...o spracovanie analýzy trolejbusovej dopravy v Košiciach z hľadiska ekonomiky a ekológie s dôrazom
na možnosti jej ďalšieho rozvoja,
respektíve jej nahradenia autobusovou dopravou.” Takto vyzerá
zadanie DPMK. Urobte nám to tak
alebo inak. Nie je to nič nové. Smutný fakt o bezduchom riadení mesta
aj DPMK. Zadanie by predsa malo
jednoznačne definovať naše požiadavky. Koľko sme ochotní investovať, dobu návratnosti, akú oblasť
mesta chceme pokryť a s akou frekvenciou v ktorých dňoch.
SLOBODA PRI HLASOVANÍ
Nič z toho vyššie sme ako poslanci pred hlasovaním neposudzovali, napriek tomu bol nákup
autobusov odsúhlasený drvivou
väčšinou.
Hlasovanie MZ: 38za, 4zdrž.,
1proti - ja. Stretávam sa s výčitkou, že jediný hlasujem proti. Vysmievajú sa mi, ohovárajú ma. Ako
keby pred každým hlasovaním bola
nejaká porada poslancov kto ako
bude hlasovať. Hlasujeme predsa
okamžite po odznení návrhu. Ja za
to naozaj nemôžem, prečo je v MZ
tak málo hlasov proti.
Hlasovanie poslancov MZ zvolených za Terasu: Adamčíková, Jakubov, Grüllingová(Smer), Kočiš
(Most), Čečko(KDH), Jutka(SDKÚ)
za, Bereš zdrž., Molčan(SDKÚ)
neprítomný. Hlasovanie poslancov
MZ zvolených za KVP: Cais (Smer)
za, Gamcová(nez) zdrž., Halenár
(nez) proti, Kijevská(SDKÚ) neprítomná, Rusnák (KDH) prítomný
- nehlasoval nijako.
ZVYŠOVANIE CESTOVNÉHO
Na začiatku volebného obdobia,
keď som (opäť jediný) na MZ požadoval vyvodiť zodpovednosť pre
manažérov DPMK za zapríčinenie
priamych strát, námestník primátora
Lazar prikyvoval na znak súhlasu.
Po asi roku, keď sme na MZ rozhodovali o zvyšovaní cestovného,
opýtal som sa na stav v zmanipulovanom obstarávaní autobusov
a Outclaime. Raši ani Lazar si to nevšímali a neodpovedali. Obávam sa

že preto, lebo sa v tom nič nekoná.
Hlavne preto som hlasoval proti
zvyšovaniu cestovného. Ďalším
dôvodom bol monopol DPMK,
jeho neefektívne riadenie.
Súčasne so zvýšením cestovného sa znižovala hranica veku
cestujúcich zadarmo zo 70 na 68
rokov. Celkom zrejmá snaha Rašiho a Smeru kompenzovať zvýšenie cestovného starším.
Najviac tak platia rodiny s deťmi, kde sú na prepravu mhd odkázaní ako rodičia, tak deti-študenti.
Musia sa svojimi príjmami postarať o seba, aj o svoje deti. Prečo
práve tí majú finacovať DPMK?
DPMK BERIE OSTATNÝM
Už niekoľko rokov stojí
DPMK pred problémom znižovania, resp. stagnácie počtu platiacich prepravených. Ak dostane
ešte menej peňazí než doteraz,
bude to mať opäť zničujúce účinky na mestký rozpočet. Z neho totiž každoročne mesto dotuje chod
DPMK - v roku 2013 viac než
15.5mil Eur. To sú peniaze, ktoré
dnes a denne chýbajú v školách
- aj na platy učiteľov!, na opravy
výtlkov, ciest a prechodov cez koľajnice, alebo starostlivosti o tých,
ktorí to nutne potrebujú. Lebo sú
nevládni alebo odkázaní na pomoc. Tu mesto odkazuje Košičanom - nemáme. Pritom starostlivosť o týchto občanov by mala byť
na prvých miestach úloh mesta.
Nie pre naháňanie voličských hlasov (po Domovoch dôchodcov).
Pre základnú morálnu povinnosť
- nás schopných postarať sa o seba
- ukázať spolupatričnosť. Na túto
tému by sa dalo veľa písať o často
bezcharakternom postupe mesta.
Úmrtie v DD je iba viditeľná časť
ľadovca.
NIK NIE JE ZODPOVEDNÝ
Podľa riaditeľa DPMK Hrehorčáka(nominant Smeru) nik nie
je zodpovedný za Outclaim. Ukázala im to ich právna analýza. Ja
by som naopak povedal, že niekto
celkom konkrétny je podpísaný
pod konkrétne rozhodnutia vedúce
k strate 1.7mil. Eur. Moja právna
analýza hovorí, že tu vidieť snahu ututlať vec.
Nechávame DPMK riadiť politickými nominantmi, ktorí pozerajú viac na zákazky a svoje vrecko.
Ututlávajú straty. Vyplácajú si odmeny, ktoré výjdu najavo pri zmenách. Bývalý riaditeľ Tkáč(KDH)
8000Eur. Schraml (nominant Smeru) skončil ako riaditeľ v DPMK
ihneď, ako sa mu naskytlo niečo
lepšie. Dokedy si takto necháme
ničiť naše mesto, Košičania?
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Zločinný a nespravodlivý
komunistický režim v Československu si ako svoju prvú obeť
vybral čestného a statočného
vlastenca, generála Heliodora
Píku. Za obesenie Píku v roku
1949 nikdy nik neniesol žiadnu
zodpovednosť. Prokurátor Vaš
bol za jeho vraždu v roku 2001
v ČR odsúdený na 7 rokov,
odvolací súd však jeho zločin
vyhlásil za premlčaný. Tento
muž donášajúci NKVD pokojne
umrel v 2012 v Prahe vo veku
96 rokov. Na youtube si pozrite
film Vrahem z povolání.
Píka v armáde postupoval funkciami až do obsadenia
ČSR 1939. Beneš ho v Londýne
poveril vytvorením čs. brigády
v ZSSR. Píka začal skladať čs.
armádu nielen zo zbehov slovenskej armády, ale taktiež z 3000
zajatcov čs. občanov Podkarpatskej časti ČSR, ktorí skončili
v gulagoch komunistického raja.
Ako oficiálny predstaviteľ vlády
ČSR v Londýne bojoval proti
nasadeniu čs. vojakov do bojov
pred ich riadnym vyzbrojením.
Zrejme aj to prispelo k jeho
nahradeniu komunistom Svobodom (od 1939 agent NKVD,
neskôr prezident ČSSR).

VRAHOM Z POVOLANIA

Videl snahy komunistov
ovládnuť čs. armádu. Mal kritický názor na vedenie bojov.
Sokolov aj Duklu považoval
za príklad mrhania životmi čs.
vojakov. Bolo mu vyčítané aj
jeho: „Dej Pánbůh ať do Prahy
dorazí dříve Američané!“ Po
Feb1948 a prevzatí moci komunistami, ľudia ako Píka vediac
mnoho o pomeroch aj o ľuďoch
v Rusku, stáli v ceste. Bol obžalovaný z velezrady a spolupráce s britskou MI5 proti ČSR
a ZSSR(!). Vaš riadený ruskou
NKVD nebral do úvahy, že
Británia bola našim spojencom.
Svedectvá proti Píkovi boli
vynucované aj krutým bitím.
Jeden zo “svedkov” bol týždeň
mučený, O obžalobe Píku rozhodovala aj vojenská komisia
KSČ, v ktorej sedel aj generál
Svoboda. V roku 1968 bol Píka
plne rehabilitovaný. Svoboda
vtedy vyhlasoval, že písomne
požiadal Gottwalda o milosť pre
Píku, avšak taká písomnosť sa
nikdy nenašla.
Vynikajúci charakter generála Píku potvrdil aj jeho spoluväzeň, katolícky kňaz Antonín
Huvara. V liste na rozlúčku Píka
vyjadril presvedčenie, že jeho
smrť nie je justičný omyl - ale
justičná a politická vražda.

poslanec.ah@gmail.com			

Občasník o samospráve		
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KE+KSK: Školy zostávajú problémom
Mestá a obce sú po prenesení
právomocí od štátu zriaďovateľmi
MŠ, ZŠ, stravovacích zariadení,
klubov a centrier voľného času.
VÚC to isté v stredných. Samospráva ako zriaďovateľ ruší a otvára školy, odvoláva riaditeľov.
Rady škôl (RŠ) patria ku školskej
samospráve. Hlavným zameraním
RŠ je byť poradným a kontrolným
orgánom školy, volí riaditeľa.
Som váš poslanec a chcem
vám poskytnúť informácie, ako to
na RŠ, v školstve a komisii KSK
beží z môjho pohľadu.
FRÁZY STAV NEVYLEPŠIA
Investícia do vzdelania je všade považovaná za najlepšiu. Ako
zo strany štátu, tak občanov.
Okrem množstva pekných slov
o dôležitosti vzdelávania ale nevidieť nič, čo konkrétne by malo
naplniť tento zámer. Materiály
predkladané napr. pred poslancov
MZ sú plné fráz, tabuliek, neskontrolovateľných čísel a potreby
peňazí. To všetko v stave, keď
oficiálne úrady MŠ SR aj EÚ
konštatujú zníženú schopnosť
deviatakov v SR chápať písaný text (čítanie s porozumením).
A stredným školám záleží iba na
počte detí, pretože školy berú peniaze podľa počtu študentov.
MESTO JE PASÍVNE
V takom duchu konala aj námestníčka Lenártová Apr23 2012
v jej “analýze a koncepcii” košického základného školstva v rozsahu 170 strán. Zaťal som zuby
a prešiel ich všetky. V ničom
analýzu a koncepciu škôl nepripomínala - teda niečo, čo bude
rozoberať príčiny a riešiť problémy ako osnova, záväzný postup.
V diskusii na MZ som jej navrhol,
aby vypracovala iný dokument,
ktorý by o.i. určoval na základe
čoho a ako vyhodnocovať kvalitu,
ako motivovať žiakov a učiteľov,
ako vyhodnocovať kvalitu jednotlivých ZŠ v meste. Odpoveďou
Lenártovej bolo: “...mesto nie je
oprávnené zasahovať do výchovno-vzdelávacieho procesu, ani ho
posudzovať.“ Ďalší lekár po Vargovčákovi zodpovedný za školy,
ktorý iba strká hlavu do piesku.
ZÚFALÝ STAV ZŠ NA L9
Na čo som oponoval, že máme
všetky dôležité informácie zo
škôl, mali by sme dávať podnety
MŠ SR, ktoré by napomohli zmeniť súčasný systém finacovania
školstva výhradne cez počet žiakov. Tiež som navrhol venovať
zvýšenú pozornosť ZŠ na L9, kto-

rú “navštevuje” viac než 1000 detí.
Zo 100 prvákov dokončí 9. triedu
5. Dobre čítate - 5%. Navrhol som
program zavedenia školských uniforiem na L9 ako nezvyčajného prostriedku k zlepšeniu stavu. Odpoveďou Lenártovej bolo, že sa rada so
mnou stretne na tú tému. Poslal som
jej email s návrhmi. Po niekoľkých
urgenciách prečo neodpovedá mi
odpísala, že stretnutie je zbytočné.
Podobný návrh som zaslal aj
komisárovi EÚ pre zapojenie Rómov do spoločnosti pánu Andorovi.
Odpoveď z Bruselu bola pozitívna.
Okrem iného uviedli, že zavedenie
školských uniforiem v Keni zlepšilo
situáciu v dochádzke aj učení. Odporučili mi žiadať peniaze na projekt z EÚ fondov. Avšak bez podpory mesta nemá zmysel nič začínať.
Pokiaľ tu Rómovia majú trvalý
pobyt, sú to Košičania a mesto musí
nájsť silu, um a peniaze - európske,
aby im pomohlo.
RÓMOM BEZ ICH
PRIČINENIA NEDAŤ NIČ
Jedným dychom však treba Rómom povedať, že s nimi bude zaobchádzané ako s každým iným
v tomto meste. Musí skončiť stav,
keď iba 10% mestských bytov na
L9 - ak chcete vášho majetku - má
platnú nájomnú zmluvu. Využívanie
obecného majetku bez platnej nájomnej zmluvy je jasným porušovaním zákona zo strany mesta.
Na mimoriadnom MZ Nov03
2011 predložil riaditeľ MMK Lazúr
návrh na opätovné pripojenie domov na L9 k odberu elektriny kvôli
blížiacej sa zime + opráv domov za
2mil. Eur. Po kritike bola schválená
iba časť plánu - na káble pre odber
elektriny za 140tis. Eur. Poslanec
MZ za L9 Gábor mlčal, nik zo samosprávy L9 nepovedal, ako samotní Rómovia napomôžu zmeniť stav.
V diskusii som vyhlásil, že som proti vylepšovaniu domov pre tých, čo
domy sami zničili. Mesto ale môže
ponúknuť každému s trvalým pobytom cez zimu spacák ako prejav
súcitu a dobrej vôle. Hlasovanie
MZ o kábloch: 37za, 2proti, 3zdrž.
Poslanci za Terasu: Adamčíková,
Jakubov, Grüllingová(Smer), Kočiš
(Most), Čečko, Bereš(obaja KDH),
Jutka, Molčan (obaja SDKÚ) všetci
za. Poslanci za KVP: Cais (Smer),
Kijevská(SDKÚ), Rusnák (KDH)
za, Gamcová(nez) zdrž., Halenár
(nez) proti.
GÁBOR, FILIPKO, IHNÁT
Za všetky návrhy v hodnote 2mil.
Eur hlasovali iba poslanci Gábor
(L9 - SDKÚ) a Filipko(SMK). Ne-

prítomný poslanec Ihnát by sa k nim
možno pridal. Gábor pracuje niekde
na oddelení úradu L9, Filipko ako
kontrolór L9 a Ihnát má v BPMK
na starosti aj L9. Všetci traja porušujú ducha zákona o samospráve,
ktorý zakazuje poslancovi mesta
byť zároveň zamestnancom mesta.
KSK: BEZVÝSLEDNÁ SNAHA
Som členom Školskej komisie
KSK. Komisia sa schádza pravidelne pred termínom konania zasadania poslancov KSK. Jej náplňou sú
body z rokovania týkajúce sa školstva. Opakovane som žiadal, aby na
komisiu boli zaraďované body, ktoré by odrážali našu snahu o riešenie
problémov v školstve. Za najväčší
bol označený mnohými a viackrát
- aj člemni Smeru - problém financovania škôl podľa počtu žiakov.
Aj preto som opakovane navrhoval,
aby sa komisia zišla iba na túto jedinú tému a pokúsila sa sformulovať a prijať nejaké stanovisko. To
by sme predostreli ostatným VÚC
k posúdeniu. Návrh bol v Sep2012
prijatý predsedom komisie Záhorčákom (Smer, primátor Michaloviec) s termínom koniec roka.
Dodnes komisia nebola zvolaná.
PASIVITA A SLUHOVSTVO
Školská komisia KSK má aj iniciatívne aj konktrolné právomoci.
Nevyužívajú sa. Pasivita a sluhovstvo členov komisie poslancov aj
neposlancov je do očí bijúca.
Pri jednom z rokovaní som po
štrajku učiteľov v Sep 2012 navrhol
prijať uznesenie k štrajku. V komisii
sú aj 3 učiteľky neposlankyne. Naschvál som formuloval podporu pre
štrajk - chcel som, aby bolo vidieť,
kto podporí štrajk. Prekvapujúco
štrajk nepodporil nik, ja som hlasoval proti a všetci ostatní sa zdržali
hlasovania, vrátane 3 učiteliek.
LEN NEHLASOVAŤ INAK
AKO CHCE SMER
Učiteľky ukázali svoje schopnosti aj keď som navrhoval hovoriť
o kladoch a záporoch súčasného
stavu prijímania žiakov na školy
alebo zverejňovaní úspešných projektov škôl o EÚ peniaze. O tom, či
sa bude o týchto mojich návrhoch
hlasovať zvlášť alebo spolu, prebehlo hlasovanie. Pri ňom sa všetky
3 zdržali. Ani pri tak prostom hlasovaní povedia svoj názor, pokiaľ ho
neprednesie Smer. V takom prípade
hromadne hlasujú za. Vždy. Pevne
verím, že tie učiteľky nie sú ukážkou schopností učiteľov v KSK.
Inak máme právo byť plní obáv, čo
za ľudia učia naše deti na stredných
školách. Pritom moje návrhy boli

požiadavky RŠ Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej (SPŠSaG), čo som zdôraznil.
HODNOTENIE UČITEĽOV
Hodnotenie kvality učiteľov
je problém. Učiteľom naskakuje
husia koža, ak ma na RŠ počujú
žiadať zaviesť taký systém.
Podľa súčasného stavu je príspevok učiteľov ku kvalite vzdelávania vyhodnocovaný riaditeľmi škôl. Podľa mojich informácií
tomu tak nie je. Napr. na SPŠSaG
minimálne jeden učiteľ s 27 rokmi
učenia na tej škole nevie o ničom
podobnom. Následne tak učitelia
dostávajú temer rovnaké mzdy,
líšiace sa o pár percent. Kvalitu
učiteľov skresľuje aj systém tzv.
kreditov, ktoré zaviedol minister Mikolaj(SNS). Učitelia bez
rozpakov uvádzajú napr. znalosti
programu Word, čo by malo byť
súčasťou ich kvalifikácie. Získavajú za to však kredity.
ŠTRAJK PRE PENIAZE
Učitelia zneužívajú deti, ktoré
kvôli štrajku museli zostať doma/
na ulici, aby dosiahli svoje mzdové požiadavky. Riaditelia škôl namiesto vyvodenia zodpovednosti
im napomohli pokryť obdobie
štrajku s minimálnymi finančnými
stratami.
V štrajku boli temer všetky ZŠ
Košíc a iba 2 SŠ zo 61 v KSK neštrajkovali. Jedna z nich Štátna jazyková škola. Dôvod bol celkom
prostý: študenti si za štúdium na
tej škole platia a učitelia si nedovolili štrajk. Štrajk učiteľov
nemal inú motiváciu, než peniaze. Všetko ostatné boli iba frázy.
Zopár citátov z letáku vylepeného
na dverách SPŠSaG v Košiciach:
“Dôstojné mzdy - naše právo” alebo “Dokedy budeme za almužnu
vzdelávať celý národ?”.
ALMUŽNA = 890 EUR
Na Rade ZŠ Janigova2 som na
otázku, aký je priemerný mesačný
plat učiteľa na tej ZŠ, dostal odpoveď: 750Eur. Na SPŠSaG zasa
550Eur. Oficiálne údaje sú však
iné. V 4. štvrťroku 2012 bol priemerný mesačný plat učiteľa na
strednej škole v KSK 890 Eur.
Podľa MMK bol priemerný mesačný plat učiteľa ZŠ v 4. štrvťroku
2012 v Košiciach 900Eur. Takže
vidíte, čo je v očiach učiteľov almužna.
Z týchto ukážok zo sféry školstva mesta a KSK je možné vidieť,
že spoliehať sa na samosprávu pri
riešení problémov školstva nie je
nič iné ako prehnaný optimizmus.

