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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 Voľby do KSK 2013 s účasťou 18% ukazujú na nezáujem.
Je spôsobený nielen malou
informovanosťou o VÚC. Voliči
sa zaujímajú o voľby vtedy, keď
vidia naplnenie niečoho, čo sa
týka ich samotných. A VÚC im
nedáva zdanlivo nič.
Pôvodne boli VÚC zriadené
s hlavným motívom rozhodovať o eurofondoch a využívať
ich priamo. Súčasne bolo pre
štát výhodné zbaviť sa činností
a majetku, ktorý bol dlhodobo
zanedbávaný - ako cesty II.
a III. triedy. Alebo stredné školy.
VÚC ale narazili na centralizáciu eurofondov na vláde SR.
Moc totiž v našich podmienkach znamená ovládať peniaze
- aj tie z EÚ. Moc neznamená
nachádzať a presadzovať najlepšie riešenia.

VÚC A EUROFONDY

Nástenkový tender za 120
mil. Eur / 3.6mld Sk bol peknou
ukážkou, ako sa peniaze európskych daňových poplatníkov
(aj slovenských) presúvajú
k predraženým advokátom,
konzultantom a firmám. Na
konci celého reťazca sú zrejme
konkrétni politici. Naťahovanie
sa o vplyv nad eurofondami
môže mať za dôsledok, že sme
za roky 2006-2013 vyčerpali iba
polovicu z 11mld. Eur, pričom
zainteresovaní odhadujú, že v SR
sa z 5.5mld. Eur asi 1.5mld. rozkradlo spôsobom ako vyššie.
Správna otázka znie, či by sa
na VÚC nedialo to isté v malom.
Agentúra KSK pre implementáciu eurofondov bola zrušená.
Ukončeným projektom KSK za
státisíce Eur chýba výsledok.
Sú na vucke.sk. Hlavná myšlienka eurofondov - podporovať
výborné nápady a prispievať tak
k pozdvihnutiu regiónov - zostáva v úzadí. A tak to potom aj
vyzerá s účasťou pri voľbách.

KSK: Výsledky volieb do VÚC

Vo voľbách do VÚC Nov09
2013 som bol vami opäť zvolený
za poslanca KSK. Každému, kto
ste sa rozhodli voliť ma, ďakujem. Za dôveru, ktorú ste mi
prejavili vašim hlasom. Je to pre
mňa veľká česť a zadosťučinenie. A tiež potvrdenie aj záväzok
pokračovať v tom, čo som ako
poslanec KSK robil doteraz.
Vo volebnom obvode Košice
II (Terasa, KVP, Myslava, L9,
Pereš, Lorinčík, Poľov, Šaca) boli
zvolení títo 6 poslanci:
1. Bauer(KDS)..............3 400 hlasov
2. Halenár(nez.)..................2 241
3. Jutka(KDH,MOST,SDKÚ)........2 137
4. Rusnák(KDH,MOST,SDKÚ)...1 975
5. Kijevská(KDH,MOST,SDKÚ).1 953
6. Grüllingová(Smer)............1 883
Vo voľbách predsedu KSK
nebol v I. kole zvolený nik. Dvaja
postupujúci do II. kola:
Trebuľa(Smer,SMK,Most)...48 487
Bauer(KDS).......................24 487
Trebuľa netajil sklamanie, že
musí do II. kola. Domnieval sa,
že si zaslúžil zvolenie ihneď.
Voľby predsedu KSK II. kolo:
1. Trebuľa(Smer,SMK,Most).39 970
2. Bauer(KDS).....................35 339
Hlasovanie Košičanov sa pre-

javilo v oboch kolách takto:
I.kolo
II.kolo
Bauer
9 923
19 384
Trebuľa
9 340
10 555
Koalície pri voľbách do KSK
vyrážali dych: Trebuľu podporili
obe maďarské strany Most aj SMK.
“Pravici” v podaní KDH a SDKÚ
zasa nerobilo problém spojiť sa
pri voľbách poslancov KSK práve
s Mostom. S tým istým Mostom,
ktorý v meste 4 roky hlasuje so
Smerom. Poslanci MZ Jutka, Kijevská a Rusnák to dobre vedia. Úspech
v regionálnej politike asi vyžaduje
hodne ohybnú chrbticu.
Strany pokojne odhodia svoju
masku a hľadajú spojencov pre
svoje miestne “špičky”. Voliči to
buď prehliadajú alebo nepovažujú
za handicap. A tak sa do KSK opäť
dostali poslanec Rusnák aj Jutka.
Alebo žeby to bolo ich dlhodobým
pôsobením v prospech Terasy, KVP
a Košíc?
Rusnák nesie spoluzodpovednosť za stratu mestských pozemkov v MFK. Sedel dlhé roky v DR
MFK bez toho, aby upozornil MZ
Košice, čo sa tam deje. Až nakoniec
mesto o značnú časť lukratívnych
pozemkov prišlo. Napíšem o tom

inokedy. Poslanci Terasy v 2009
hlasovaním odvolali zástupcu starostu Jutku. Ako dôvod uviedli,
že si skôr hľadí svoje súkromné
a zubárske záležitosti, ako prácu
zástupcu starostu. Po vnútornom
boji v SDKÚ sa ale Jutka o pár
týždňov stal predsedom predstavenstva DPMK. Lekár v DMPK.
Naozaj tá funkcia spĺňala kritériá
SDKÚ na odborníkov na postoch
alebo šlo iba o potrebu nájsť pre
straníka zamestnanie?
Jutka je pekným príkladom
úspechov v samospráve: tento
poslanec Terasy, mesta, KSK,
dlhé obdobia pracuje v samosprávnych funkciách ako v hlavných povolaniach. Bol napr.
vedúci lekár KSK, alebo riaditeľ
úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou kraja.
„Pravica“ v SR dlhodobo
koketuje so spojenectvom so
Smerom. Pri novele Ústavy v NR
SR tak konalo KDH. Naznačuje
to, že v budúcnosti sa s podobnými
môžme stretnúť aj v komunálnych
voľbách. Zostáva na vás voličoch,
aby ste snahy strán spájať sa iba
a iba za účelom zisku hlasov spoznali sami a podľa toho konali.

Tesná prehra Bauera a výhra Kotlebu
Vo voľbách 2013 bolo v Košiciach zvolených 17 poslancov
KSK (57 celkom). 7 z koalície
KDH,Most,SDKÚ, 6 zo Smeru,
3 nezávislí(Blaškovičová, Antonyová, Halenár), 1 KDS. Druhé
kolo volieb predsedov VÚC prinieslo o.i. tesnú prehru Bauera
(KDS) s Trebuľom(Smer) v KSK
a prehru Maňku(Smer) s Kotlebom (ĽSNS) v BBSK. Maňku
podporilo aj KDH. Trebuľa získal
v 2. kole 40tis. hlasov - iba o 5tis.
viac ako Bauer. V samotných
Košiciach ho však Bauer rozdrvil ziskom 19tis. ku 10tis. hlasov.
Košičania tak ukázali, že ak sa
majú rozhodovať medzi Smerom
a politikom kresťanských strán,
rozhodnú sa správne. Bauer už
potvrdil kandidatúru na primátora
Košíc. Komunálne voľby koncom
roka ale prinesú viac kandidátov
a sú jednokolové.
SMER+MOST+SMK
V 1. kole volieb predsedu,
juh KSK spolu s oboma “maďarskými” stranami rozhodujúcim
dielom podporil Trebuľu. Primátor Moldavy Zachariáš (SMK)

tak získal kreslo podpredsedu KSK
na čiastočný úväzok 4hod./denne.
V 2. kole mu podľa médií najviac
pomohli Michalovce. Primátor
Michaloviec Záhorčák(Smer) sa
stal opäť poslancom KSK. V jeho
meste sa rozohráva 5mil. Eur hra
o pozemky KSK pre nemocnicu
prenajatú Svetu zdravia a.s. Viac
nájdete vnútri AHinfo. Zaujímavosťou je, že aj keď na celoslovenskej
úrovni si Most aj SMK nevedia
prísť na meno, keď je možnosť
získať nejaký post, neváhajú sa
spojiť v podpore Trebuľu.
SLOTA A KOTLEBA
V BB kraji v 1. kole vysoko
zvíťazil Maňka so 61tis. hlasmi
pred Kotlebom 26tis. V 2. kole
však s počtom hlasov 71tis. zvíťazil Kotleba. V 2. kole tak vznikla
zaujímavá situácia, keď v BB stáli
proti sebe Maňka(Smer) a fašizoidný sympatizant Kotleba. Páči sa
mu Tiso, pozdrav Na stráž! a muži
z jeho strany nosia fašistické symboly. Voľbou Kotlebu si skôr časť
občanov akoby hľadala náhradu za
Slotu. Napokon aj samotný Slota
vidí v Kotlebovi muža, čo hovorí

väčšine národa z duše. Voči
zvolenému županovi BBSK sa
strhla celoslovenská vlna odporu.
Celkom ma to zarazilo. Ak vo
voľbách zvíťazí fašizoidný sympatizant, sme zhrození. Ak zvíťazí komunista, sme pokojní,
niektorí prejavujú radosť. Pritom
vieme, že fašistická a komunistická ideológia sú si podobné ako
vajce vajcu.
VINNÍ SÚ RÓMOVIA?
Komunistov tu máme od
pivnice po povalu. Polícia, súdy,
prokuratúra, štátna správa, samospráva - všade negatívne ovplyvňujú chod inštitúcií a úradov. A ak
si to niekto všimne a zdvihne svoj
hlas proti, je ihneď atakovaný ako
slovne, tak pohŕdaním. Poznám
to. Môžte mi veriť.
Okrem toho tu tleje zášť voči
Rómom. Pozorujem to aj u vzdelaných a inteligentných ľudí.
Akoby Rómovia boli zodpovední
za stav, v ktorom sme. Korupcia,
nespravodlivosť, zakrývanie vinníkov ťažkých finančných prechmatov - vidíte tam za 25 rokov
nejakého Róma? Ja nie.
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Škandál s úmrtím v Domove na Garbiarskej II.
Riaditeľ DD Garbiarska na
mňa podal žalobu na ochranu
osobnosti. Požaduje ospravedlnenie a 50tis. Eur. Rozhodol sa tak
na základe môjho článku o priebehu
rokovania MZ, ktoré rozhodovalo
o jeho odvolaní z postu riaditeľa.
ÚDAJNÉ NEPRAVDY
Odvolávanie bolo vyvolané
úmrtím pani v DD na Garbiarskej.
Opisujem tam diskusné príspevky
a reakcie na rokovaní MZ, zistenia
Ministerstva práce a sociálnych
vecí SR, ktoré vykonalo kontrolu
v DD práve pre úmrtie pani a tiež
hlasovanie poslancov. Celý článok
je na www.alfonzhalenar.sk v časti
AHinfo, číslo 16, strana 2. Mám sa
ospravedlniť za údajné nepravdy
v článku.
NÁPRAVA ZÁSAHU DO CTI
Peniaze mu mám dať, pretože
ospravedlnenie nie je postačujúce
na nápravu spôsobeného zásahu
do jeho cti a dôstojnosti a to konkrétne za toto: “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 jeho
polovica. 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 toto 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 komunistov čas nenahlodá.”
ZMYSEL ČLÁNKU
Takže za toto požaduje žalobca
50tis. Eur. Každý si z toho vyššie
môže urobiť obrázok o dotknutej cti
a dôstojnosti. Ihneď som sa skontaktoval s advokátskou kanceláriou,
aby sme podnikli protikroky.
Nehovoriac o zmysle celého
článku, ktorý poukazoval na posúdenie zodpovednosti riaditeľa DD
poslancami MZ. Hlasovaním 29za
1 proti 15zdrž. MZ podržalo riaditeľa DD vo funkcii. Aj napriek
tomu, že klientku DD - pani - našli

zamestnanci podľa lekárskej správy
mŕtvu po 3 dňoch. Opísal som tam
spôsob, akým bola celá vec predostretá pred poslancov MZ, aj reakcie. Ako jediný poslanec Košíc podávam voličom v mojom volebnom
obvode informácie o tom, čo sa deje
na zasadnutiach. A vyzerá to tak, že
niekto by ma chcel za to potrestať.
MOJA SKÚSENOSŤ
V DD na Garbiarskej som bol
ako poslanec MZ niekedy v 2009.
Využil som pozvanie Sociálnej komisie spoznať, ako tam beží život
klientov. Okrem oficiálnej časti konanej v slušne vyzerajúcej jedálni,
mali sme možnosť pozrieť si denný
stacionár, čo je niečo ako materská
škôlka naopak. Deti tam ráno donesú
svojich rodičov, o ktorých sa nemôžu
starať, lebo musia do práce. Poobede
si rodičov deti opäť vyzdvihnú.
V obytnej časti DD som videl
pracovníčky umývajúce podlahu.
Celá chodba bola cítiť nemocnicou.
Presne rovnaký zápach. Klienti DD
v bytoch boli v pohode - ako sa len
dá byť v kontakte s poslancami. Ale

toho pocitu sterility v DD som sa
už nezbavil.
ZBIERKA NA ADVOKÁTA
V žalobe ma zastupuje profesionál - advokát. Aj preto budem
organizovať zbierku na platby
advokátovi. Ale nielen preto. Rád
by som takýmto spôsobom začal vytvárať akési jemné pradivo
spolupatričnosti. Medzi tými, čo
cítia tak ako ja, že neprijateľné
spôsoby v tejto krajine sú prikrývané pozlátkom starostlivosti o ľudí. Že v skutočnosti sa
tu na ľudí kašle. Že vec verejná,
ktorá sa dotýka jedného, sa v istom
zmysle dotýka nás všetkých.
Nájdete ma za prenosným
stánkom na rôznych miestach
blízko vás. S petíciou aj zbierkou.
Obraciam sa na všetkých ktorí
cítia, že táto obžaloba je pokusom o úder Slobode slova. Ak
cítite že je ohrozená a že ju niekto
chce potlačiť - zašlite alebo vložte
na účet Zbierka 4020161934/7500
v ČSOB koľko uznáte za vhodné.
Vopred vám ďakujem.

Pár dôvodov prečo tu ešte chvíľu nebude druhé Švajčiarsko
Po 1989 sme sa tešili, že sa aj
my zaradíme medzi prosperujúce
krajiny Európy. Porovnávali sme sa
s inými, dostávali sľuby, že tu bude
druhé Švajčiarsko.
Všetky tieto predstavy však
nepočítali s podstatným faktorom:
myslením ľudí, zvyknutým na
“sociálne istoty”, privyknutým mať
“dve tváre” - jednu na verejnosti
a inú doma, konajúcimi v zmysle
osvedčeného: kto nekradne, okráda
svoju rodinu. Rád by som videl, ako
by sa zmenilo Švajčiarsko aj Slovensko, ak by sa jedného pekného
rána udiala výmena občanov. Švajčiari do SR a naopak.
To by sme pozerali, koľko platia
Švajčiari za zubára. Podľa štatistík
patria medzi národy s najzdravším chrupom. Čistota Košíc by
asi privádzala nových obyvateľov
do úžasu. Podobne ponechávanie
kamienkov zo zimného posypu
spolu s prachom dlhé týždne na
chodníkoch. Zničené topánky, alergie, prach v bytoch - to by dúfam
Švajčiarov zvyknutých udržiavať
čistotu hnevalo.
Švajčiari v referende odmietli
zaviesť minimálnu mzdu. Nemajú
žiadnu - podobne ako Nemci, Rakúšania a severské štáty. Druhé
Švajčiarsko sa veru na Slovensku
tak skoro konať nebude. Niet tu totiž
toľko ľudí s rovnakým prístupom
k hodnotám života, Spravodlivosti

a Slobody. Pretože tie tvoria základ
pre demokraciu a prosperitu. Áno,
priatelia - prosperita až po Spravodlivosti a Slobode. O čo menej ľudí
u nás uprednostňuje Slobodu a Spravodlivosť, o to viac ich baží po istotách a duševnej satisfakcii v podobe
komunistov. Demokracia nemá
stav. Je to proces. Každodenný
proces udržiavania a vylepšovania.
A neprináša prosperitu sama o sebe.
Demokratická republika Kongo je
najchudobnejšou krajinou sveta.
Švajčiarska prokuratúra odovzdala slovenskej strane výsledky
vyšetrovania v prípade emisnej
kauzy. Podľa médií sa v podkladoch objavuje meno vysokopostaveného úradníka ministerstva ŽP,
ktorý mohol byť príjemcom malej
časti sumy za predaj. Prokuratúra SR
vyšetrovanie napriek tomu zastavila.
SR predala emisie firme Interblue
sídliacej v USA v garáži. Tá ich obratom predala Japoncom so ziskom najmenej 47-66mil. Eur. Zisk sa potom
delil a Svajčiari to vypátrali.
Ľudia ako Fico a ďalší v Smere
nie sú ani lídri. Neurčujú načasovanie ani razanciu potrebných
opatrení. Sú iba osobami pachtiacimi sa za uznamím a bohatstvom
a vezúcimi sa na vlne nostalgie
ľudí za časmi, “keď bolo lepšie.”
A najhoršie je, že nás spolu s našimi
deťmi ťahajú na Východ. Švajčiari
by Fica nikdy nevolili.
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KSK: 4 nemocnice 2 roky v privátnych rukách
KSK po rokoch dohadovania
ako naložiť s problémom 4 nemocníc, ktoré spravoval po prevode od štátu, nakoniec Sep22 2011
odovzdal nástupníckej firme po
Vranovskej investičnej a.s. a to
Svet zdravia a.s., akcie všetkých
4 nemocníc na dobu 20 rokov.
Apr2011 získala Vranovská za
16mil. Eur právo riadiť 4 nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Trebišove, Rožňave a Michalovciach.
Hlasoval som jediný proti - iba
pre princíp čistoty presunu majetku KSK do privátnych rúk. Ak by
to bol priamy predaj, hlasoval
by som za. Tak či tak - pred poslancov KSK nebola predložená
samotná zmluva o prevode 4 nemocníc do privátnych rúk.
KONIEC ZADLŽOVANIA
Svet zdravia, podľa médií
ovládaný Penta a.s., predložil
Jun24 2013 zastupiteľstvu KSK
správu o výsledkoch, ktoré dosiahli v 4 nemocniciach po 2 rokoch
ich riadenia. Ako hlavný ukazovateľ sa javí podstatné zníženie
zadĺženia v priemere o 70%. Je
to významné číslo, vzhľadom na
krátky čas 2 rokov. Predtým za
roky 2003 - 2010 straty nemocníc kryté z rozpočtu KSK dosiahli
výšku 21mil Eur. Ako sa darí robiť to, čo sa nedarilo KSK? Podľa
správy Svet Zdravia 2 spôsobmi:
miernym zvýšením tržieb a znížením stavu pracovníkov - okrem
lekárov a sestier. Celkom prepustili 260 OZP a THP. Odborné činnosti, ktoré pokrývali nemocnice,
teda zostali. Zefektívnila sa práca
v obslužných a THP činnostiach
nutných pre chod nemocníc. Od
nákupu materiálov po účtovníctvo.
LEPŠIA STAROSTLIVOSŤ
Predstaviteľ Sveta zdravia na
zasadaní poslancov KSK konkretizoval výsledky takto: “...zlepšenie hospodárskych výsledkov je
kombinácia viacerých faktorov.
V oblasti servisu sa zlepšila zdravotná starostlivosť siete nemocníc,
vrátane centralizovaného nákupu
liekov, energií, potravín a IT sietí. Došlo k zvýšeniu výkonnosti
lekárov.”
Súkromník zaviedol systém
dotazníkov pre pacientov. Doterajšie odpovede tých, čo navštevujú
nemocnice vyznievajú priaznivo.
Aspoň podľa prevádzkovateľa
Svet zdravia. Chcelo by to viac informácií od samotných pacientov.
Je veľmi dôležité mať spätnú väzbu. Možno by mal KSK iniciovať
aj vlasný prieskum. Potvrdenie
spokojnosti ľudí by mohlo znamenať aj zmenu myslenia a prístupu

k privatizácii nemocníc v SR vôbec.
INVESTÍCIE AJ ZISK
V priebehu roka 2012 súkromný
prevádzkovateľ nemocníc investoval viac ako 2mil. Eur do ich vybavenia. Od výmeny kuchynských
varných kotlov, cez opravy striech
a budov až po laparoskopické veže
a RTG skiagrafické komplety. V roku
2013 plánoval súkromník investovať ďalších viac ako 3.5mil. Eur. To
sú čísla, o ktorých sa pôvodnému
prevádzkovateľovi - teda KSK - ani
nesnívalo.
Často počuť ideologicky podfarbené klišé, že zdravie nie je na
predaj a privatizácia nemocníc
je jedna katastrofa, ktorá zaľahne
na túto krajinu. Na príklade KSK
vidieť opak. Namiesto žiadostí nemocníc o okamžitú pôžičku z kraja,
sledujeme znižovanie zadlženosti
a investície. Nemocnice majú čím
zaplatiť svoj základný chod a vidíme aj ich zisk. Podľa slov predsedu KSK Trebuľu nemocnice v roku
2012 hospodárili s výsledkom po
zdanení vo výške + 950 000 Eur.
Rok predtým bol výsledok strata:
- 1 037 000 Eur.
CHCÚ NOVÚ STAVBU
Nižšie uvediem, prečo považujem za správne, že som hlasoval
proti prenájmu 4 nemocníc KSK.
Sú to záväzky z prenájmu, ktoré sa
menia podľa potreby nájomcu. Nájomca sa v 2011 zaviazal dostavať
rozostavanú michalovskú nemocnicu s poliklinikou (NsPM). V roku
2013 podľa svojich analýz zistil,
že stavba nezodpovedá zdravotným
normám a má narušenú statiku.
Preto navrhuje upustiť od dostavby
a postaviť nový pavilón.
Na mimoriadnom(!) zasadaní
poslancov KSK Sep30 2013 bol
preto predložený návrh Memoranda
medzi KSK a Svetom zdravia. Predpokladá sa v ňom zámer vytvoriť
novú privátnu spoločnosť s 80% pre
Svet zdravia, 19% pre KSK a 1%
pre mesto Michalovce. Predpokladaná investícia do novej nemocnice
je 30mil. Eur, pričom KSK dá 5mil.
v nehnuteľnostiach. Celková hodnota NsPM bola pritom v 2011 ocenená na 8mil.Eur.
MEGA ZLODEJSTVO
Ako v diskusii na zasadnutí podčiarkol poslanec Novotný(SDKÚ),
ide o skrytú privatizáciu NsPM.
Novotný spomenul aj blízkosť volieb do VÚC. Nové zastupiteľstvo
a predseda KSK budú viazané Memorandom. Poslanec Pado (SDKÚ)
rodom z Michaloviec prečítal vyhlásenie pôvodného projektanta NsPM,
kde sa píše o jej plnej pripravenosti
na dostavbu, vyhovujúcu zdravot-

ným normám. Dodal, že pozemky,
ktoré budú vkladom KSK, tvorí
viac než 300 stavebných parciel
pre rodinné domy s trhovou cenou
najmenej 10mil. Eur. Celé Memorandum označil za mega zlodejstvo.
Svet zdravia vlastní aj košickú Železničnú nemocnicu (ŽNK).
Podľa prepojení patrí pod skupinu
Penta. Ak pôjdeme ešte ďalej do
histórie, priateľka poslanca NR
SR Novotného a manželka poslanca Laskovského - vtedy šéf
poslaneckého klubu SDKÚ v MZ
Košice - zvíťazili s projektom prenájmu štátnej ŽNK. Po 2 rokoch
prevádzky víťazného projektu, nemocnicu údajne na pokraji krachu
predali.
ZISKOVÉ ČINNOSTI
V slovnej výmene medzi (bývalým) poslancom KSK a súčasným NR SR + predsedom zdravotného výboru NR SR Novotným
a Trebuľom vyšlo najavo, že na
ostatnom zasadaní poslancov KSK
v 2005 sa udiala transformácia
nemocníc na 100% a.s v majetku
KSK. Predtým však boli z nemocníc vyňaté získové činnosti,
na čo Novotný už nereagoval. Tie
tak mohli pokryť časť strát, ktoré
platil KSK, Predsedom bol vtedy
Bauer. Hlasovanie o Memorande:
32za 6proti 7zdrž. Hlasoval som
proti, spolu s Novotným, Padom
a dalšími poslancami SDKÚ.
REČI A SKUTKY
Dôležitým benefitom presunu
do privátnych rúk je skutočnosť,
že nik z lekárov 4 nemocníc sa
nepripojil k celoslovenskému
štrajku lekárov. Žiadne vydieranie hromadnými výpoveďami ako
v štátnych nemocniach.
Nevedno, ako Trebuľa a jeho
zrejmý blízky známy Paška vedeli
obhájiť tento krok pred mužom,
čo má rád (aj) Pentu ako koza nôž.
Ak sa niekto domnieva, že podobné reči sú určené iba voličom, čo
nejdú hlbšie pod povrch problému,
nebude asi ďaleko od pravdy. Taktiež ak sa niekto domnieva, že utajované stretnutia s Pentou v byte,
ktorý odhalila Gorila sú pravdivé,
zrejme tušia, že okrem rečí o korupcii politikov sa dohodli aj konkrétne veci.
Uvážlivému občanovi SR netreba vyšetrovanie ani žiadne súdy
k tomu, aby poznal že ten, čo zohnal vlastnou hlavou desiatky mil.
Sk sa jedného dňa bude musieť
“sponzorom” odvďačiť. Investovanie do politických strán sa môže
vracať v podobe neskoršieho predaja majetku a zákazkami.
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Aké pocity mohli mať fanúšikovia čs. hokejistov v roku
1950, keď zdanie pohodového
štátu s KSČ na čele nahlodalo
zatknutie, odsúdenie a nútené
práce pre 11 špičkových členov
národného mužstva ČSR?
V marci 1950 už čs. hokejisti
sedeli na pražskom letisku, očakávajúc svoj odlet do Londýna,
kde mali obhajovať zlato z MS
1947 a 1949. Let bol zrušený.
O 2 dni na to sa hokejisti zišli
v svojej obľúbenej “hospode”
a v návale zlosti a rozhorčenia
si nebrali servítky pred ústa.
Vieme si predstaviť, že asi
neprevolávali KSČ na slávu.
Celú ich búrlivú diskusiu zaznamenávali dvaja ŠtB-áci. Po privolaní posíl ich pozatýkali. Vo
väzení ich bili a držali o smäde.
Pri výsluchoch ich nútili k priznaniu, že chceli emigrovať do
Británie. Nakoniec 11-tich z nich
postavili pred súd a obvinili zo
špionáže a vlastizrady. Po 2 dni
trvajúcom súde Modrý a Bubník
dostali 15/14 rokov a ostatní
tresty v trvaní 40 rokov. Modrému a Bubníkovi navrhoval
prokurátor dokonca trest smrti!
HOKEJISTI V BASE
Ako dnes spomína Augustín
Bubník, s mužstvom chodili
“očká”, teda ľudia, čo sledovali
čo hokejisti robia, rozprávajú
a s kým sa stýkajú v zahraničí.
V neskorších rokoch tento systém
sledovania pokračoval. Je pravdepodobné, že takú funkciu mal
napr. Darius Rusnák, agent ŠtB.
Rusnák chváli Širokého a haní
Petra Šťastného, ktorý s bratom
Marianom ušiel za Slobodou do
Kanady. Peter Šťastný sa dostal
do siene slávy kanadského
hokeja. Rusnák zasa do siene
slávy hokeja SR. Bol riaditeľom
pre styk s verejnosťou za prezidenta SR Gašparoviča.
V roku 1950 ale všetci odsúdení hokejisti šli do koncentračných táborov, kde kopali urán.
Mnohým to podlomilo zdravie
a po prepustení mladí umierali.
Po smrti K.Gottwalda im nový
prezident Zápotocký v 1955
konečne udelil milosť. Niektorí
hokejisti však aj po prepustení
chorľaveli a predčasne umierali.
Aj my na Slovensku fandíme hokeju. Aj keď mu šéfoval
komunista a agent ŠtB Široký
a dnes jemu blízky Nemeček.
Tak ako sme my vítali majstrov
sveta v 2002, tak boli za hrdinov
Československa
považovaní
Modrý, Bubník a ostatní. Komunisti im zlomili životy. Myslime
na to pri voľbách.

poslanec.ah@gmail.com

Občasník o samospráve
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KVP: Najprv starosti, potom aj radosti
Starostka KVP Kijevská koná
v súlade so svojim heslom: menej
starostí, viac radosti. Oslavujeme
maličkosti, poriadame plesy. Niet
znaku, ako sa darí riešiť problémy.
A tak si pomaly zvykáme na nenormálnosti v našom okolí. Mne
prekáža najviac špina, kamienky
na chodníkoch a hluk.
Platné VZN (= mestský zákon)
č.78 obsahuje ihneď na začiatku:
“Je zakázané akékoľvek znečisťovanie verejných priestranstiev…”.
Je s podivom, že MsP, ktorá má
dohliadať nad dodržiavaním
VZN, toto v prípade kamienkov
na chodníkoch posudzuje “prípad
od prípadu”.
KAMIENKY A ZDRAVIE
Kamienky na chodníkoch v zime nie sú pre MsP znečistením. Aj
keď dlhé týždne niet ani stopy po
snehu a mraze a teploty sú nad nulou. Ležia na chodníkoch aj 3 mesiace, aj keď bez akejkoľvek pochybnosti prestali plniť svoju rolu
zdrsňovania klzkého povrchu.
Iste - je otázne už aj to, prečo je
toto uprednostňovaný spôsob
bezpečného chodenia po chodníkoch. Miernejšie zimy, keď
namiesto snehu padá dážď, ani
predpoveď počasia nie sú signál,
že kamienky je treba pozbierať
ihneď, ako sa minú svojim účinkom. Vyzerá to, že nevadia ženám
v drahých čižmičkách, ani pomletý prach ľuďom s dýchacími ťažkosťami. Známy košický vietor
roznáša prach cez okná do bytov.
Musíme viac upratovať. Deti aj
dospelí chodia k alergológom.
VYHODNOCOVAŤ STAV
Ak ma zvolíte starostom KVP,
alergia na prach a choroby dýchacích ciest budú predmetom zisťovania MČ, štatistík a porovnávania. Urobíme s poslancami všetko
preto, aby sa kamienky ihneď
zbierali. Zvážime alternatívne
spôsoby bezpečného chodenia po
chodníkoch - včitane ručného odstraňovania snehu a poľadovice.
Nielen to je problém v zime. Taktiež včasné a účinné odstraňovanie
snehu zostáva problém. Ak počas
noci napadá sneh s dažďom, ráno
idú ľudia do práce s premočenou
obuvou. Na KVP bolo jedno ráno
v zime 2014 totiž asi 3-4cm vodou
nasiaknutého snehu.
MÚ KVP NEMÁ EVIDENCIU
Zaujímal som sa, koľko kamienkov sa vysype ročne na
chodníky. Toto žiaľ MÚ KVP neeviduje. Od dodávateľa dostal iba
posyp na 1km jazdného pruhu. Je
to dĺžka vnútorných ciest - 11.5km

a chodníkov - 25km. V tabuľke nižšie nájdite koľko ton bolo porozhadzované pred a pozbierané na konci
zimnej sezóny:
Rok Rozhádzané Pozbierané
tony
Eur
tony Eur
2010 105
4500 125 12400
2011 110
5900 130 9400
2012 135
8200 150 9800
2013 105 15100 131 9000
Prekvapujúco sa teda pozbiera
viac o 15-20 ton včítane - ako uvádza MÚ - “ostatných nečistôt” než
sa rozsype. V meste je však situácia opačná. Vyzbiera sa menej, než
vysype - čo je logické, vzhľadom
na množstvá na zeleni a ktoré sme
doniesli do bytov a rozniesol vietor.
KVP samozrejme za rozhádzanie
aj pozbieranie kamienkov platí. Od
roku 2012 platí naviac aj tzv. pohotovosť dodávateľa. Sumy sú v stĺpci
Eur. Rozdiel v tonách a peniazoch
som vyznačil hrubo. Za pozbieranie
bolo v roku 2010 zaplatené 99Eur/
tonu a v 2011 72Eur/tonu.
OTÁZNE PLATBY
Po vyčistení chodníkov koncom
marca 2014 som zobral do ruky metlu a pozametal asi 10m chodníka na
Bauerovej. Nazbieral som 68dkg
kamienkov. Doniesol som to na MZ
Apr14 2014 pani starostke - žiaľ
nebola prítomná. Po mojej žiadosti
o opätovné pozametanie bola Bauerova “dočistená”. Vyzerá to tak, že
systém zberu kamienkov a súčasne
“ďalších nečistôt” má nedostatky.
Treba sa zamyslieť, či takto z našej
obecnej pokladne neunikajú peniaze. Platby, keď sa do nich zahŕňajú rôzne položky, budia nedôveru.
Vysvetlenie ako to je na KVP s posypom v/po zime, vám budem vedieť povedať, ak budú doklady MÚ
podrobené kontrole.
SPRÁVY MsP NA MZ
Na MZ Feb10 2014 sa v správe
zastupujúceho náčelníka MsP Palčíka slovo hluk vôbec nevyskytovalo.
Správy MsP predkladané pred MZ
ale pravidelne obsahujú dlhé state o školeniach príslušníkov MsP,
počty priestupkov za obdobie, na
koľkých akciách mesta zabezpečovala poriadok, koľko dopravných
priestupkov odhalila a koľko vybrala na pokutách. Napr. za II. polrok
2013 na pokutách vybrala 133tis.
Eur, z toho 125tis. za dopravné
priestupky. Poslanci v reakciách
MsP väčšinou chvália. Takto vyzerá
jedna z dôležitých činností mesta na
papieri. A aká je realita?
CELOMESTSKÝ PROBLÉM
Hluk najmä v noci je problém
v celom meste. Avšak to, čo sa deje
po dlhé roky po diskotéke v Iskre na

KVP, je škandál. Ľudia vychádzajúci z ohlušujúceho prostredia po
celonočnej zábave spojenej s alkoholom, otravujú život niekoľko tisíc
ľuďom na Bauerovej, Čordákovej,
až po Zombovu. Začnú po 02:00
a končia nezriedka po 02:40. Dlhé
roky hulákajú, vyspevujú, hrubo
nadávajú, pobijú sa, porozbíjajú
fľaše aj výkladné skrine. Posedia na
lavičke medzi blokmi a zabávajú sa
akoby nik iný na svete nejestvoval.
V noci je to pri vzdialenosti 8-poschodovej radovky 45m od seba
akoby boli priamo vedľa vás.
UKÁŽKA PRÁCE MsP
Podľa MÚ KVP, za celé tie roky
nevznikla pre problém hluku z Iskry
a po nej ani jedna petícia občanov.
(Naozaj? Ak viete o nejakej, dajte
mi prosím vedieť.) Často sa s ľuďmi zhováram, prekvapuje ma to. Ich
rozhorčené reakcie svedčia o inom.
Takže MÚ KVP neeviduje žiadne
sťažnosti. MsP taktiež. Tak sa zdá,
že bude treba jednu petíciu zorganizovať.
Počas rokov 2013 a 2014 som
iba ja sám niekoľkokrát telefonoval
uprostred noci na MsP. Policajti prišli a dohovárali hulákajúcim pošepky: “len potichšie, nesmiete robiť
hluk.” Na to im bolo pripito oponované a dosť nahlas: veď my sa
iba zhovárame… A policajti na to:
“psssst! nie tak nahlas!” Pozorujúc
túto scénku okolo 02:30, pomyslel
som si: ale páni policajti - veď my
sme všetci hore! Po chvíli takýchto výmien policajti nasadli do auta
a odišli. Hlúčik sa presunul pár metrov smerom k “fontáne” a zabával
sa na zážitku. Rovnako hlučne ako
pred privolaním MsP. Príslušníci
MsP nosia zbraň, sú trénovaní ako
fyzicky tak v oblasti zákrokov. Takýto výsledok je však v prípade hluku
na zaplakanie.
PRED A PO VOĽBÁCH
Iskra nám dopriava zábavu aj počas letných dní. MÚ KVP im povolil
letnú záhradu pred OCII. Asi za bezproblémový chod nočných diskoték.
Predsa z Iskry MÚ ani MsP neevidujú ani jednu sťažnosť na hluk. Ešte
ako prednostka sa Kijevská pred
voľbami 2010 pýtala v letáku, ako
ľudia vnímajú hluk Iskry. Ale odkedy je starostkou a nie kandidátkou
na starostu, MČ neeviduje za dobu
asi 15-18 rokov žiaden problém. Tak
prečo sa v roku 2010 pýtala na hluk
Iskry? Kijevská takto pripomína, akí
sú kandidáti pred voľbami. Vedia sa
dať natrieť na chlieb. Milučkí, každému sľúbia čo si praje. Starostliví.
Po voľbách na to zabudnú. Už ako
starostka mi Kijevská viacnásobne

neodpovedala na email napísaný
nadránom o 02:30 o neznesiteľných pomeroch po diskotéke.
ÚSILIE POSLANCA PACHA
Poslanec KVP Pach(KDH) sa
dlhodobo snaží riešiť problém.
Inicioval zasadanie komisie Verejného poriadku na KVP. Najvýraznejším nápadom sa tam prezentoval predseda komisie poslanec
KVP Hudák(Smer), ktorý vyjadril
nádej, že po inštalovaní sledovacích kamier pred Iskru sa stav
zlepší. Poslanec Ivanko(Smer) hanobil platné VZN, kde sa spomína
hluk. Na ďalšom stretnutí komisia
vyzvala k spolupráci majiteľa objektu OCII pri zabezpečení kamery. A naviac prevádzkovateľ Rodeo
dohodne viac služieb MsP aj štátnej polície v čase okolo 02:00. Na
toto máme peniaze aj policajtov?
Cez infozákon som žiadal odpoveď, ako komisia vyhodnotila
svoje vlastné závery. Nebolo mi
odpovedané. Pýtal som sa preto,
lebo od prijatia uznesenia komisie
Jun18 2013 sa do Jun2014 na hulákaní a rušení z Rodea nezmenilo
nič.
NEPRIJATÉ UZNESENIE
Pokračujúce úsilie poslanca
Pacha vyústilo na zasadaní poslancov KVP Sep2013 do návrhu uznesenia, v ktorom: ...žiada
starostu MČ Košice – KVP, aby
v prípade opätovného porušovania
nočného kľudu v okolí prevádzky
Rodeo klub postupovala v zmysle
VZN o podmienkach podnikania
na území KVP , kde sa o.i. píše:
Pri prevádzkovaní zariadenia po
22.00 hod. je podnikateľ povinný
.... aby bol zabezpečený poriadok
v zariadení a v blízkom okolí a nebol rušený nočný kľud.
Hlasovanie poslancov KVP
na návrh poslanca Pacha: 5za, 2
proti, 13zdrž. Za: Adamčíková,
Pach, Tkáč(všetci KDH), Huštatyová(Smer), Ivanecká(Most), proti
Vanko(Smer),
Kakuloš(Most),
zdrž. Boroš, Dobošová, Kokarda,
Matoušek(všetci SDKÚ), Cais,
Cibuľová, Grančičová, Hudák,
Zelinková(všetci Smer), Harajda,
Macková(obaja SaS), neprítomní
Boritáš, Lörinc.
Nezáujem, neochota starostky, liknavosť komisie Verejného
poriadku na KVP, neprijaté uznesenie poslancami KVP. Vyzerá to
tak, že ak by nebolo ľudí, ktorí sa
sťažujú na hluk, problém by vôbec nejestvoval. Neriešenie veci
má iba jedno vysvetlenie. Niekto
musí mať motiváciu nekonať.
(pokračovanie v ďalšom AHinfo)

