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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 Košice II rozširuje poslanec Košíc, KSK a starosta KVP Alfonz Halenár - zodpovedný za obsah

AH

info
Alfonz Halenár

starosta KVP 2014 poslanec KSK 2009 poslanec Košíc 2006 Zvolením za starostu sa mi
dostalo cti byť predstaviteľom
všetkých občanov KVP. A to
nielen pri oficiálnych príležitostiach - ako napr. pri stretnutiach
s pánom prezidentom Kiskom
alebo pri odovzdávaní cien výnimočným občanom KVP - ale aj
v bežnom každodennom živote.
Jednou z mojich vlastností je
aj potreba vidieť veci na vlastné
oči. Aj preto takmer denne - či
už v zime alebo v lete - chodím
po KVP. Pritom stretávam občanov, ktorí sa mi zdôveria s ich
návrhmi, resp. pohľadmi na
riešenie problémov a zlepšovanie života v ich okolí. Stále ich
vypočujem a následne ich podnety riešim alebo presuniem na
odborných referentov.

ROLA STAROSTU KVP

Preto je pre mňa niekedy
zábavné (niekedy ani tak nie),
počúvať poslancov KVP, ktorí
verejne tvrdia, že utekám pred
občanmi a nekomunikujem s nimi. To vyššie svedčí o tom, že
opak je pravdou.
Stal som sa osobne zodpovedným za všetko, čo sa týka
riadenia a chodu úradu. Celkom
otvorene napíšem, že zodpovednosť to je mimoriadna.
Robím veci tak, aby som
na základe získaných podnetov
nastavil procesy na úrade MČ
tak, aby sa nedostatky už neopakovali. Je to neobyčajne ťažká
rola. Každý, kto také niečo zažil
- vie, o čom píšem. Už pred stáročiami Machiavelli zhodnotil
zavádzanie zmien takto: kto
zavádza novosti, má za nepriateľov všetkých, ktorým sa darilo
za starých podmienok - ale iba
vlažných obrancov spomedzi
tých, ktorí z nových podmienok
získajú. Presne to sa stalo aj na
úrade MČ KVP.

KVP: Skutočný stav na úrade MČ
Tým, že som bol zvolený starostom, dostal som tú najlepšiu
možnosť presvedčiť sa o skutočnom prínose samosprávy pre
bežný život občanov KVP. Na
úrad som prišiel z privátnej sféry
a našiel som tam „zabehaný“
systém. Po čase však začalo byť
jasné, že systém nie je nič iné, než
čistý socializmus.
POTREBA ZMIEN
Platy sa brali bez ohľadu na
kvalitu práce a výkonnosť. Niektoré postupy sa nevykonávali
vôbec – alebo v obmedzenej
miere. Občania sa mi niekedy pri
stretnutiach sťažovali, že sa po
ich podnetoch prijatých na úrade,
dlhé mesiace nič nedeje. Začal
som tušiť, že nie všetko na úrade
MČ beží, ako treba. Keď som
po sťažnostiach občanov žiadal
vyvodiť zodpovednosť za znečistené komunikácie pri stavebných
prácach, bolo mi ústami jedného
z vedúcich oddelení povedané, že
také niečo sa na úrade ešte nikdy
nerobilo. Na to som sa ho spýtal,
či by stavebníci mali za sebou
čistiť cesty vo vnútri KVP, ak ich
zablatia. Prikývol, že áno.
PLATY Z DANÍ OBČANOV
To je iba jeden z príkladov,
nakoľko bolo potrebné vyhrnúť
si rukávy po 27 rokoch fungovania samosprávy na KVP. Aby bol
z neho vytvorený funkčný a efektívny nástroj výkonu právomocí
samosprávy. Aby boli pracovníci
odmeňovaní podľa nimi odvedeného výkonu. Aby sa ich výkon
prejavil v reálnom živote občanov KVP. Nielen preto, lebo je
to prirodzené. Nielen preto, lebo
som zodpovedný za chod celého
úradu. Ale najmä preto, lebo naše
platy sú z daní občanov tejto
krajiny. Iní musia tvrdo pracovať, aby zarobili svoje peniaze
a odviedli z nich daň, ktorá tvorí
2/3 príjmov samosprávy. Samozrejme, že tento môj prístup sa
mnohým nepáčil a nepáči.
ZÁSADA ZÁSLUHOVOSTI
Rozhodujúcimi
kritériami
pre posudzovanie výkonu pracovníkov úradu MČ KVP patrí
iniciatíva, aktivita, kvalita práce,
vytváranie priateľskej atmosféry. A tak namiesto fixných
príplatkov vo forme osobného
ohodnotenia každý mesiac, zaviedol som systém kvartálnych
odmien. Vedúci oddelení predkladajú návrhy, nakoľko pracovníci zvládli úlohy. Niektorí tak

dostávajú viac, niektorí rovnako
a niektorí omnoho menej, než pred
mojim nástupom na post starostu.
Avšak: každý má možnosť napraviť svoje slabšie výkony v ďalšom
kvartáli. Je iba na nich, nakoľko sa
chopia svojej príležitosti.
Na druhej strane je však na
úrade množstvo ľudí, ktorí nestačia plniť úlohy, ktoré majú v svojej
náplni práce. Porušujú registratúrny
aj pracovný poriadok. V súlade
s tým vyššie - nedosahujú také
zárobky, na aké boli zvyknutí pri
predchádzajúcich starostoch.
VŠETKO PRE OBČANOV
Úrad MČ KVP nie je sociálne
zariadenie pre tých, ktorí chcú
iba brať peniaze za neschopnosť.
Pokiaľ budem starostom na KVP
ja, nepripustím, aby pracovníci
brali zakaždým tie isté mzdy bez
ohľadu na to, aký výkon podávajú.
Kvalitní pracovníci sú tu nutní pre
zabezpečovanie výkonu mandátu
poslancov, riešenie bežných vecí
a pre riešenie podnetov občanov.
Keď som sa bližšie pozrel na prácu
jedného oddelenia, našiel som tam
aj vyše roka iba tak pohodené nevybavené podnety občanov.
Keď som po po istom čase začal
presadzovať, aby pracovné postupy
boli vykonávané v súlade s vnútornými normami, zákonmi a inými
predpismi - nastali problémy.
Niektorí toto nepochopili ako
príležitosť začať pracovať tak, ako
bolo treba už dlhé roky a tak napredovať. Robilo im problémy naučiť
sa to, čo už mali vedieť dávno – teda
čo sa týka ich agendy v pracovnej
náplni a následných procesov. Mať
poriadok v spisoch, na stole, aj
v počítači, istá časť pracovníkov
nezvládala. Po odchode niektorých
stálo vela času a námahy nájsť príslušné dokumenty, spisy a dokončiť
ich zanedbanú agendu. To všetko sú
smutné fakty o tom, ako sa na úrade
dodržiavali interné smernice a predpisy.
REAKCIE NA PORIADOK
Avšak ako reakcia na to vyššie
sa začali útoky na moje pôsobenie
ako starosta v podobe sťažností na
šikanu, bossing a čo ja viem čo ešte.
Tí, ktorí sa na úrade rozhodli pokračovať v nezodpovednej práci a nesnažia sa zvyšovať jej kvalitu, našli
vďačných poslucháčov a „obrancov“ v poslancoch KVP. Poslanci
samozrejme nedokážu adekvátne
posúdiť prácu, ktorú vykonávajú
pracovníci úradu – tzv. sťažovatelia. Nezdržiavajú sa na úrade a veci

hodnotia z pohľadu nespokojných
zamestnancov.
NESROVNAL PODOBNE?
Zhodou okolností sa obvineniam zo šikany nevyhol ani nový
primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Aj on prišiel z privátnej
sféry. Trinásť rokov spoluviedol
pobočku renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárie
Gleiss Lutz Rechtsanwälte pre
Česko a Slovensko. Asi aj on má
jasnú predstavu o výkone a kvalite práce ľudí, za ktorých nesie
zodpovednosť.
ZLEPŠENÉ
PRACOVNÉ PROSTREDIE
Ďalšou výčitkou na moju
adresu je, že údajne na úrade
MČ KVP vládne nespokojnosť.
Pozrime sa na fakty namiesto
ohováraní. Od môjho nástupu
do funkcie som presadil, aby
zamestnanci mali vytvorené čo
najlepšie podmienky pre svoju
prácu. Už som nenechal ľudí pracovať v teplotách prevyšujúcich
31st. Celzia. Ako môžu podávať
ten najlepší výkon? A tak som
do najviac zaťažených kancelárií
nechal namontovať klimatizáciu.
Do svojej ale nie. Odkedy som
nastúpil do funkcie, okrem stoličky som do vybavenia svojej
kancelárie nedal ani cent. Práve
naopak: sedačku z kancelárie starostu som presunul tam, kde sedia
občania, čakajúci na vybavenie
na sekretariáte.
Vytváranie priaznivých podmienok pre prácu ľudí bola pre
mňa od prvej chvíle priorita. Vo
všetkých kanceláriách, kde boli
zastaralé stoličky a monitory, tie
som nechal vymeniť. Oči a chrbticu je potrebné chrániť. V lete
dbám na pitný režim všetkých,
včítane aktivačných pracovníkov.
Aktivačným bol prispôsobený
pracovný čas podľa teplôt: v lete
aj v zime pracujú s prestávkami
tak, aby sa vyhli tým najväčším
výkyvom počasia; naviac sú im
z času na čas podávané teplé aj
studené nápoje. V predošlom
období taký prístup k pracovníkom nebol bežný.
OHOVÁRANIA Z MÉDIÍ
A preto sa stále nestačím
čudovať, ako je možné, že niektorí poslanci rozširujú ničím
nepodložené ohovárania. Niektoré miestne média im k tomu
ochotne dávajú priestor a zúčastňujú sa na ohováraní. Fakty však
hovoria jasnou rečou o opaku.
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KVP: Márne úsilie znížiť hluk v noci
Tak, ako som sľúbil, ihneď po
nástupe na post starostu - okolo
Feb2015 - som dal pokyn pripraviť
zmenu VZN KVP o prevádzkovom
čase. Cieľom bolo vytvoriť podmienky pre uzatvorenie do 22:00
pre tie prevádzky, ktoré sú vo
vnútri blokov. Zabránilo by sa tak
vyrevovaniu opilcov v noci a tým
rušenie ľudí v spánku. Malý dôkaz
toho, že riešim príčiny, nie dôsledky.
OBMEDZENIE DO 22:00
Opačného názoru boli poslanci KVP. Tí na MieZ Sep22 2015
uprednostňovali ponechať prevádzkovú dobu vo VZN KVP ako
je. Namiesto toho - nevedno prečo
- žiadali zmeniť VZN mesta. Tvrdili, že mládež si nakúpi alkohol
a bude aj tak popíjať mimo priestorov prevádzok. Pridali, že MsP má
za úlohu postarať sa o poriadok, ak
nastane hluk. Za obmedzenie do
22:00 hlasovali iba dvaja. Detaily
sú v AHinfo21 na alfonzhalenar.sk.
Do celej veci vstúpila prokuratúra tým, že namietala znenie 2 paragrafov stávajúceho a poslancami
KVP nezmeneného VZN. Preto
bol Dec15 2015 predložený návrh
na vypustenie týchto napadnutých
paragrafov s tým, že naďalej budeme môcť na KVP usmerňovať
prevádzkovú dobu vlastným VZN.
ZRUŠENIE VZN NA KVP
Avšak poslanci KVP toto odmietli a hlasovali za úplné zrušenie
VZN. Poslanecký návrh na zrušenie VZN KVP predložil poslanec
Boritáš. Namietal som, že zrušenie VZN na KVP spôsobí nepre-

hľadnú situáciu. Argumentoval
som tým, že platné VZN mesta
o prevádzkovom čase je tak nejednoznačné, že umožní rôzny výklad.
Poslanec Boritáš poslancom
KVP opakovane zdôrazňoval, že
zrušením VZN KVP sa nič nezmení. Za zrušenie nakoniec hlasovalo
8 z 13 poslancov. Medzi nimi poslanci Adamčíková (billboard s heslom: KVP – pokojné miesto) a poslanec Pach, ktorý predtým žiadal
o radikálny zásah, aby sa zastavilo
vyrevovanie opilcov v noci a nadránom na Promedáde.
DÔSLEDKY ZRUŠENIA VZN
Ihneď po zrušení VZN KVP,
autoumyváreň na Klimkovičovej
zrušila obmedzenie prevádzky do
22:00 a zmenila ho opäť na neobmedzenú 24-hodinovú. Pripojili
sa ďalšie prevádzky produkujúce
hluk: Rodeo klub v OC II a pizzeria
Marion v OC III. Oznámili zmenu
prevádzkových hodín do skorých
ranných hodín počas víkendov.
Začali sa množiť ponosy a stažnosti občanov bývajúcich v okolí.
Ihneď sme reagovali a požiadali
mesto, aby sa k zmene prevádzkových hodín týchto prevádzok vyjadrilo - vzhľadom na platné VZN
mesta. Avšak mesto sa dokázalo
vyjadriť iba v tom duchu, že súčasné VZN mesta je zastaralé
a bude pracovať na novom. Ani
slovo k tomu, či prevádzky na KVP
zmenili prevádzkovú dobu v súlade
s platným VZN mesta. Stalo sa to,
čo som predpokladal: VZN mesta
o prevádzkovom čase bolo tak nejednoznačné, že poskytuje viacero

KVP: Čudný obrat zástupkyne starostu
Na začiatku som plne dôveroval pani Gamcovej, ktorú som si
zvolil za svoju zástupkyňu. Avšak
dlhodobé neplnenie si pracovných
povinností, vyplývajúcich z poverenia zástupcu starostu, si všimli aj
poslanci KVP. Na základe ponosovania sa niektorých zamestnancov,
ktorí nestačili na svoju pracovnú
agendu a teda pocítili to aj na
výplate, začala šíriť klamstvá a podávať nezmyselné podnety týkajúce
sa mojej riadiacej činnosti. Neprišla
ku mne, aby si to overila. V jej prípade je to o to prekvapujúcejšie,
že sama poukazovala na nečinnosť
niektorých pracovníkov.
Vyvrcholením jej konania proti
mne ako starostovi bolo to, že poza
môj chrbát podpísala uznesenia
poslancov KVP. Až po výroku prokuratúry o jej nezákonnom postupe,
som ju odvolal z funkcie. Miestne

média sa však rozhodli prezentovať
ju ako obeť. Namiesto odsuzovania
nezákonnosti - túto hlavnú tému
potlačili formuláciami o “prekročení právomocí”.
Gamcová sa bez rozpakov opakovane prezentuje klamstvami. To
jej prináša mediálnu pozornosť. Aj
diera v asfalte po zime jej poslúžila
na zviditeľnenie sa - namiesto toho,
aby prišla pomôcť riešiť vzniknutú
situáciu s nejakým návrhom.
Jedným z možných dôvodov,
prečo Gamcová takto postupuje je
fakt, že nebola zvolená za poslankyňu mesta Košice. Prepadla vo
voľbách a teraz sa snaží strhnúť
pozornosť médií, aby to zvrátila.
Je známa tým, že viackrát zmenila
politické tričko a rozhádala sa so
spojencami. Vyzerá to tak, že pre
dosiahnutie svojho cieľa spolupracuje s kýmkoľvek.

výkladov. Tak sa stalo, že občania
KVP až do prijatia nového VZN
mesta koncom roka 2016, museli
strpieť ešte horšie podmienky, než
predtým.
REAKCIA MESTA
Mesto Košice muselo na situáciu reagovať. Najmä preto, lebo pôvodné znenie VZN bolo zo začiatku
90. rokov. Počas prípravy nového
VZN mesta sme na úrade MČ navrhovali jeho úpravy presne v duchu
návrhov na KVP – teda lokality,
ktoré zasahujú do práva občanov
na pokojný odpočinok, obmedziť
do 22:00. Taktiež som ako poslanec
mesta namietal to, že si MČ nebudú
smieť prijať svoje vlastné VZN. Poslanci MZ nezobrali od úvahy žiadne z námietok, ktoré som predložil
a tak bolo Dec12 2016 nové VZN
mesta o prevádzkovej dobe prijaté.
AUTOUMYVÁRKY NEPREŠLI
Počas MZ Dec12 2016 som preložil pozmeňujúci návrh, ktorým by
sa prevádzky v polyfunkčnej zástavbe obmedzili do 22:00. Teda návrh
riešil prevádzky ako vnútri bytovej
výstavby, tak mimo nej - avšak ktoré sú definované v územnom pláne
ako polyfunkčná zástavba. Napr.
tam by sa zaradila aj autoumyvárka
Klimkovičova. Keďže však vznikla
otázka, či tým nie sú obmedzené
prevádzky aj v jasne uzavretých
objektoch ako Aupark - stiahol som
svoj návrh do vyjasnenia tohto problému. Neprešiel pozmeňujúci návrh
poslanca Rusnáka, aby autoumyvárky, ktoré nie sú súčasťou čerpacích
staníc, mali prevádzkovú dobu do
22:00. Za tento návrh sme hlasovali

iba 14 poslanci MZ.
PRÁCA POSLANCOV KVP
Výsledkom toho, čo sa spustilo na KVP bolo, že mesto má
úplne nové VZN o prevádzkovom
čase, pričom mestské časti – ani
KVP - už nemajú možnosť meniť
ich prevádzkovú dobu. Prevádzky môžu byť otvorené do 02:00
počas víkendových dní. Aj vnútri
blokov – teda všetci tí, ktorí pociťujú problem s hlukom, ho budú
pociťovať aj naďalej. Vďaka poslancom Smer-u, “nezávislým”
a Šport do mesta v MZ. A samozrejme – vďaka poslancom
KVP, ktorých iniciatíva v prospech zachovania stavu slávila
úspech. Hlasovanie o VZN mesta
poslancami MZ zvolenými za Terasu: Jakubov, Grüllingová, Kočiš, Sitkár, Petruško - za, Žarnay
- zdržal sa, Jutka – neprítomný.
Hlasovanie poslancov MZ zvolených za KVP: Gáll, Kijevská – za,
Halenár, Rusnák proti.
NEVZDÁVAM BOJ O HLUK
Na KVP robím opatrenia, aby
tie prevádzky, ktoré sú predmetom
sťažností občanov, že produkujú
hluk v nočných hodinách, aby nedostávali možnosť prevádzkovať
letné terasy. Ide najmä o Rodeo
klub, ktorý sa naviac dlhodobo
vyhýba pokute - ešte z roku 2015.
Mrzí ma, že sa nepodarilo
presadiť správnu myšlienku - obmedziť hluk vo vnútri blokov.
Nevzdávam sa však a učiním ďalšie kroky. Preto je dôležité, aby
občania zasielali svoje podnety,
sťažnosti a námietky k hluku.

KVP: Kontrolór MČ ako súčasť útokov

Podľa zákona o obecnom zriadení je hlavný kontrolór zamestnancom
obce (MČ) a vzťahujú sa neho všetky
práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov.
Kontrolórka MČ pani Hóková nedodržiava Pracovný poriadok
a svoju pracovnú zmluvu. V roku
2016 organizovala podpisovú akciu
poslancov proti mne ako starostovi
MČ, o čom jestvuje dôkaz. Ktorý zamestnanec toto robí? Pani Hóková sa
často zaštiťuje zákonom o kontrole.
Nevedno, kde je tam napísané, že má
organizovať podpisovú akciu proti
starostovi. Čo svedčí o jej zaujatosti
a nedodržaní nestrannosti, čo od kontrolóra prirodzene vyžaduje zákon.
Kontrolórka Hóková sa rozhodla
pridať sa na stranu poslancov KVP
v útokoch na moju osobu. Tí jej totiž k riadnemu platu pridávajú každý
mesiac 30% odmenu. A teda nebude

robiť nič, čo by potenciálne ohrozilo tento jej príjem naviac. Príjmy
naviac by mali byť za prácu naviac.
V jej správach ako kontrolórky
sa často objavujú jej osobné úvahy
a názory, ktoré nie sú podložené dôkazmi a faktami, ale jej fantáziou.
Podľa zákona sú v kontrolnej činnosti neprípustné. Ale poslancom
KVP sa to dobre číta a následne slová kontrolórky zneužívajú. Takto
sa treba pozerať aj na “senzácie”,
ktoré predkladá v svojich správach
a médiám o svojom presťahovaní.
Do jednej správy o kontrole
uviedla, že „starostovi záleží na
tom, aby kontrola bola čo najmenej účinná, lebo odhaľuje jeho
nezákonné praktiky a preto je nepohodlná.“ Týmto - aj inými ničím
nepodloženými a zavádzajúcimi
výrokmi - poškodzuje meno starostu a meno MČ KVP.
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KSK: Nemocnice opäť so ziskom
Do nemocníc riadených štátom/VÚC sme už naliali toľko peňazí, že je načase vidieť aj fakty.
Najlepšie ich vidím ako poslanec
KSK na prevádzke 4 nemocníc,
ktoré prešli zmluvne do rúk Sveta
zdravia(SZ)/Penty. Vlastník akcií
4 nemocníc KSK (SNV, Michalovce, Trebišov a Rožňava) každoročne predkladá pred poslancov KSK ich hospodárenie. Fakty
predkladané SZ ukazujú podstatne
lepšie hospodárenie, než KSK.
KSK: ČERVENÉ ČÍSLA
Predtým pod vedením “odborníkov”, ktorí boli volení poslancami KSK, nemocnice produkovali
iba stratu. Za rok 2008 vo finančnej analýze KSK k 31.08.2008
všetky 4 nemocnice skončili iba
mierne v pluse - a to predovšetkým vďaka tomu, že s KSK nemali žiaden zmluvný vzťah týkajúci
sa nájomného a následne v nákladoch odpisy z majetku. Po započítaní odpisov skončili všetky 4 nemocnice vo výrazných červených
číslach straty.
Závery finančnej analýzy z roku 2008 zneli hrozivo: vo všetkých
4 nemocniciach nastal nárast záväzkov - aj po lehote splatnosti,
majú nepriaznivú tvorbu cash
flow, za takej finančnej situácie
nie sú schopní investovať.
KSK: BEZ INVESTÍCIÍ
Potreba kapitálových investícií, ktoré sa nekonali, bola nasledovná: na dokončenie rozostavaného pavilónu v NsP Michalovce
vo výške cca 800 mil. Sk/27mil.
Eur, na rekonštrukcie budov:
NsP Sp. Nová Ves vo výške 150
mil.Sk/5 mil. Eur, NsP Rožňava
cca 250 mil./8mil. Eur a NsP Trebišov cca 150 mil. Sk/5mil. Eur.
KSK za roky 2003 - 2010 nalial do nemocníc temer 21mil Eur,
včítane ich oddĺženia. V niektorých rokoch už nemocniciam dodávatelia nechceli dodávať tovary
a služby - a tak jednej z nich KSK
musel v roku 2010 dať peniaze na
prevádzku - aby vôbec mohla fungovať. Okrem toho do všetkých
4 nemocníc v roku 2008 zakúpil
CT v súhrnnej hodnote 2.7mil.
Eur.
SZ: ZISK A INVESTÍCIE
Od roku 2011 SZ prevzal na
20 rokov 4 nemocnice KSK do
nájmu. Postupne predkladal tieto
čísla: za rok 2014 činil zisk po
zdanení 528tis. Eur, za rok 2015
841tis. Eur. V rukách súkromníka
nemocnice v roku 2016 hospodárili s výsledkom 1.5mil. Eur po
zdanení, čo predstavuje 83%-ný
nárast oproti roku 2015.

Dôležité je tiež poznať výšku
investícií. SZ za roky 2011 - 2015
investoval do 4 nemocníc spolu
12,3mil. Eur. V roku 2016 5.3mil.
Eur. V nemocnici Michalovce sa za
5 rokov preinvestovalo 3,6mil. Eur
a pre rok 2017 je naplánovaných
ďalších 4.6mil. Eur.
NEMOCNICA MICHALOVCE
Tieto čísla nezahŕňajú investíciu do nemocnice novej generácie
(NNG) v Michalovciach. Táto bude
vlajkovou loďou SZ. Podľa doterajších informácií súhrnná investícia
podľa návrhu holandského architektonického štúdia by mala byť okolo
30mil. Eur.
Medzi prednosti NNG by malo
patriť: moderná architektúra vytvárajúca liečivé prostredie, 7 moderných operačných sál, 230 izieb
s lôžkami v celej nemocnici – nárast
o 45 % oproti súčasnosti, priemerný
počet lôžok na izbu sa zníži z 3,2 na
1,6 v novej budove - a na 1,8 v celej
nemocnici. Pripravenosť na nemocnicu bez papierov, internet a TV na
izbách ako súčasť vybavenia a podlahové kúrenie dotvárajú dojem.
KSK VERSUS SÚKROMNÍK
To vyššie neuvádzam preto, aby
som chválil Pentu. Píšem to preto,
aby bol každému rozumnému čitateľovi viditeľný rozdiel medzi fungovaním nemocníc v rukách samosprávy - teda KSK - a súkromníka.
Ak sa totiž stane, že niekto z nás
bude potrebovať nemocnicu a lekára, dosť dobre si viem predstaviť, že bude hľadať tú najlepšiu
nemocnicu a lekárov. A silne pochybujem, či pritom bude zvažovať,
či je vlastníkom štát/samospráva
alebo súkromník.
A možno sa po čase ukáže, že
v moderných nemocniciach - ako aj
tá v Michalovciach, bude viac a lepších prístrojov a lekárov, než v takých, ktoré iba čakajú na oddlžovanie od štátu a nemajú na investície.
HODNOTENIE INEKO
Mimovládna neziskovka INEKO koncom roka 2016 zverejnila
výsledky svojho vlastného prieskumu v oblasti nemocníc v SR.
Ocenenie nemocnica roka v
kategórii všeobecných nemocníc
(tam spadajú aj 4 nemocnice KSK),
získala nemocnica v Starej Ľubovni. Je v rukách neziskovky. Na 2.
mieste spomedzi 31 hodnotených
nemocníc sa umiestnila súkromná
Nemocnica Šaca. Aj napriek skvelému 2. miestu, Ineko komentuje
výsledok nemocnice v Šaci aj takto:
“... má suverénne najčastejšiu rehospitalizovanosť pacientov do 30
dní. Akcionári a manažment by sa
mali pousilovať zvýšiť transparent-

nosť nemocnice, nakoľko v tomto
ukazovateli sa šačianska nemocnica umiestňuje medzi poslednými.”
Ako sa umiestnili 4 nemocnice KSK? 3 z nich medzi lepšími,
jedna - rožňavská - bola hodnotená
na 19. mieste z 31. Ineko hodnotila aj spokojnosť ľudí so službami
nemocníc. V tomto ohľade 4 nemocnice KSK získali až podpriemerné výsledky. Naopak: v kvalite
poskytovania zdravotníckych služieb, hospodárení a transparentnosti, získali lepšie umiestnenia.
ČUDNÉ POSTUPY
SZ sa dostala k akciám 4 nemocníc KSK ich kúpou od 1. Vranovskej - víťaza OVS. Celkový
právny stav je ale odsúhlasený
väčšinou - aj keď som ako jediný poslanec KSK hlasoval proti
prenájmu. Najčistejšie bolo totiž tie 4 nemocnice predať. Už
v AHinfo18 som písal o čudných
postupoch a podozreniach okolo
pozemkov v okolí nemocnice Michalovce. Aj teraz - ako poslanec
KSK - protestujem, keď SZ započítava niektoré investície do záväzkov z prenájmu. Je nás v KSK
iba zopár, čo takto protestujeme.
Po 6 rokoch ale vidieť jasné
zlepšenie hospodárenia, mohutné
investície. SZ prevádza prieskumy
spokojnosti pacientov, zavádza
hodnotenie lekárov na lekar.sk,
wi-fi je v každej nemocničnej izbe
- aspoň podľa ich materiálov. Porovnajte trebárs s FNsP na Tr. SNP
v Košiciach. Prístup k internetu
musíte blízkemu kúpiť u mobilného operátora.
SCHIZOFRÉNIA SMER-U
Smer v KSK v prípade 4 nemocníc urobil pre ozdravenie nemocníc viac, než predtým Bauer.
Prevodom akcií ukázal, že v privátnych rukách sú nemocnice
v lepšej finančnej kondícii, majú
viac spokojných pacientov, než
predtým. Majú lekárov a sestry,
ktorí neštrajkujú.
Prenájom 4 nemocníc KSK
ukazuje schizofréniu Smer-u. Ich
predseda Fico zakazuje zisk zdravotným poisťovniam, vykrikuje
heslá o tom, že zdravie nie je na
predaj a teda nemocnice sa nebudú privatizovať. Poslanci Smeru
v KSK na čele s predsedom KSK
Trebuľom zdravie - pardón nemocnice - prenajímajú. To nič nemení
na mojom zásadnom postoji: Smer
je trvalou hrozbou pre všetkých
slobodných ľudí. Vnáša tu spôsoby
nezlúčiteľné so západným myslením. To by nás malo zaujímať predovšetkým. Pre dobro našich detí
a budúcnosť tejto krajiny.
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Po článku v AHinfo o hokejistoch v Jáchymove, som dostal
informáciu, že v 50. rokoch trpeli
aj slovenskí športovci - futbalisti.
Jedným z nich bol aj reprezentant Československa, futbalista Slovana Bratislava Michal
Benedikovič. Keď Benedikovič
prestúpil z Trnavy do Slovana,
jeho spoluhráčmi sa stali takí
hráči ako Michal Vičan, Emil
Pažický alebo Anton Malatinský. So Slovanom získal 2 tituly
majstra ČSR, v 1954 bol členom
reprezentácie ČSR na MS vo
Švajčiarsku.
V čase, keď v Dukle Praha
začínala legendárna dvojica
Pluskal – Masopust, bola dvojica záložníkov Jajcaj - Benedikovič pýchou Slovana. Keď bol
Slovan niekde na zájazde, často
sa k nim prihovárali emigranti,
ktorí mali radosť, že opäť vidia
skvelých futbalistov.
V 1956 Maďari zvrhli komunistov, aby však po pár týždňoch
ruské tanky nastolili opäť neslobodu a útlak. Nastala veľká vlna
emigrácie maďarských futbalistov na Západ.
ŠPORTOVCI A ŠtB
ŠtB v snahe zabrániť podobnému vývoju u nás, podhodila
vo Viedni, kde hral Slovan priateľský zápas, niektorým hráčom
list. Mali ho odovzdať na Slovensku. Boli to Pavol Beňa,
Viktor Tegelhoff, Ladislav Steiner a Michal Benedikovič.
Prečo práve im štyrom
- nevedno. Faktom zostáva,
že ŠtB do listu napísala veci,
ktoré viedli k ich zatknutiu.
ŠtB naviac o Benedikovičovi
tvrdila, že chcel zorganizovať
skupinu futbalistov pre špionážne aktivity. Obvinili ho, že
počítal počet preletov ruských
lietadiel MIG. Tvrdili o ňom,
že počas zájazdov Slovana vo
Švajčiarsku a Nemecku spieval
fašistické piesne. Režim KSČ
cez nimi ovládané média šíril
klamstvá o ich zapletení sa do
špionážnej činnosti. Výsledkom
bolo, že ich v roku 1957 odsúdili na 5 rokov za vyzvedačstvo.
KSČ im zničila hráčsku kariéru
aj životy. Tak ako hokejisti, aj
futbalisti kopali urán v Jáchymove pre Rusov. Medzi nimi aj
Benedikovič.
Po troch rokoch v Jáchymove a po úraze hlavy bol prepustený s podlomeným zdravím.
Ako 37-ročný sa pokúsil ešte
hrať v menších kluboch.
Výborný futbalista a politický väzeň Benedikovič umrel
v roku 2007 vo veku 83 rokov.

poslanec.ah@gmail.com				

Občasník o samospráve		
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KE: Parkovanie zostáva problémom
Z mojej strany - ako starostu
KVP - boli ihneď od nástupu do
funkcie vykonávané kroky k riešeniu problému parkovania.
V roku 2015 aj v 2016 sme
zorganizovali stretnutia občanov,
na ktorých boli zaznamenávané
ich reakcie a podnety na koncepciu prijatú v meste. Na základe
jedného takého podnetu občana
z roka 2016 sme sa rozhodli prevziať podmienky obchodnej verejnej súťaže mesta Prešov. Aby
KVP mohlo vypísať súťaž na dodávku systému, tieto boli zaslané
na posúdenie externému právnemu poradcovi MČ. Ten vyjadril
potrebu o.i. zadefinovať všetky
parkovacie miesta (pm) na území MČ geodétom, čo pri značnej
komplikovanosti, finančnej náročnosti a potrebe predložiť návrh
pred poslancov KVP - negatívne
naladených voči prijatiu systému
parkovania - stratilo svoj význam.
MČ však bude ďalej aktívne
hľadať dodávateľa a prevádzkovateľa takého systému. Pokojne aj
miestny podnik MČ KVP.
POSTOJ MESTA KOŠICE
Je treba uviesť, že mesto neoficiálne poskytlo jednotlivým
MČ značnú voľnosť pri hľadaní
riešenia problému parkovania.
Na druhej strane mesto vytrvalo odmieta MČ KVP zaslať písomné potvrdenie, že MČ môže
v zavádzaní systému parkovania
postupovať samostatne. Nepomohli ani opakované urgencie.
Potvrdenie mesta, že MČ môže
postupovať samostatne, totiž dáva
právnu istotu, že pri akomkoľvek
inom členení počtu MČ v tomto
meste, KVP nebude čeliť eventuálnym právnym sporom, ak nejaký investor, resp. samotná MČ do
systému parkovania vloží svoje
financie.
PODMIENKY SYSTÉMU
Opozďovaním zavedenia systému sa odďaluje obrovská šanca
– a to zlepšiť možnosť pohodlne
zaparkovať v blízkosti bytu. Zavedenie systému musí totiž obsahovať jednoznačnú podmienku:
občania s trvalým pobytom
(rezidenti) používajúci auto na
osobné účely, musia zaparkovať
v dostatočnej blízkosti bytov.
Parkovanie je reálny problém,
ktorý totiž nepôjde vyriešiť inak,
než zavedením systému. Systému,
ktorý v prvopočiatku zavedie obmedzenia pre tých, ktorí nemajú
trvalý pobyt a nepoužívajú auto
na osobné účely. Dôvod je prostý:

príliš veľký nedostatok parkovacích miest v deň, kedy sa systém
spustí. Až po čase, kedy systém začne generovať prostriedky k tomu,
aby sa mohli začať stavať nové pm,
až vtedy je možné zmäkčiť obmedzenia a prizvať do systému nové
a nové skupiny majiteľov áut.
Populárnou sa stala požiadavka
„ku každému bytu jedno pm“. Na
KVP nemôže fungovať pre jednoduchú matematiku: bytov je okolo
8200, počet pm okolo 6000.
SYSTÉM A „NOVÉ“ PM
Pri momentálnom počte parkovacích miest (pm) sa poriadok nedá
zaviesť inak, než vytlačením takých
áut spred bytov, ktoré v systéme
v prvej fáze nebudú mať miesto.
Teda firemné autá, dlhodobé státia, vraky a pod. Vytlačením sa
rozumie zabezpečenie parkovania
mimo obytných oblastí. Nie je záujmom MČ – ani mojim, aby napr.
firemné autá nemohli parkovať na
KVP niekde tam, kde k nim bude
zabezpečený prístup, ochrana a nejakým spôsobom presun vodičov
z takého miesta k bytu a naspäť.
Prijatím takého systému by sa
podľa dostupných informácií ihneď
uvoľnilo 7-12% pm. V podmienkach KVP, kedy tu je okolo 6000
pm, je to od 400 po 700 pm. Ihneď.
Dôležitou časťou prijatia systému je
zbavenie obáv občanov z toho, že
nebudú vedieť nájsť pm. Skúsenosť
z Banskej Bystrice, ako aj z MČ Staré mesto v zónach 1-10 ukazuje, že
po zavedení systému nastáva výrazné zlepšenie v komforte zaparkovať
v blízkosti svojho bytu. Obyvatelia
Škultétyho ulice dokonca nechcú
nové pm. Novinárom hovoria, že
v ich zóne 6 je dosť pm. Tým potvrdzujú, že zavedenie systému parkovania prináša podstatné zlepšenie.
Na KVP nemáme presné čísla o potrebe pm – je to dynamicky
meniaca sa množina. Dá sa však odhadnúť. MsP v jednu marcovú noc
2016 spočítala počet áut parkujúcich v rozpore so zákonom: bolo ich
930. Sú to totiž všetky autá, ktoré
parkujú mimo pm vyznačených bielymi čiarami. Takže parkovanie pri
obrubníkoch, v strede cesty, na
chodníkoch vo vnútroblokových
priestoroch a pod. – to všetko je
parkovanie v rozpore so zákonom.
Z pomeru prírastku áut v meste za rok ku počtu občanov sa dá
usúdiť, že na KVP pribudne ročne
okolo 200 áut. Nedostatok pm môže
teda byť číslo: 930 + 150 (r.2016)
+ 150 (r.2017) = 1230.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Zavedenie systému rieši niekoľko súčasných problémov naraz:
„vytvára nové pm“, odstraňuje vraky, vytláča firemné autá. Súčasne
ochraňuje životné prostredie znižovaním tlaku na vytváranie nových
pm na zeleni. Vytvárať nové pm
na zeleni je na prvý pohľad lákavé. Je dobré uvedomiť si, že tak
zanechávame našim deťom viac
plôch bez zelene. Súčasne v horúcich dňoch také plochy kumulujú
teplo v plechoch áut a po západe
slnka ho následne emitujú do okolia
a tak udržiavajú dlhšiu dobu vysoké teploty. Nakoniec: protesty ľudí
v zónach 1-10 proti novým pm na
zeleni hovoria výrečne.
VPLYV MÉDIÍ
Rozhodujúcou úlohou pri riešení parkovania, je navodenie atmosféry návratu k poriadku. Toto
nemôže byť nastolené bez utvárania
verejnej mienky, pozitívne naklonenej k zavedeniu systému. Pri utváraní názoru občanov na systém však
- najmä zo strany médií - nezaznelo
možno jediné pozitívne hodnotenie.
Aj keď sa tento systém úspešne využíva vo viacerých mestách ČR a SR.
Tých, ktorí videli pozitíva, začali kritizovať. Sám som videl, aké
nepravdy médiá začali uverejňovať aj na moju adresu. Jeden
príklad za všetky. O spôsoboch
riešenia parkovania na KVP sa začiatkom roka 2017 rozpísalo jedno
košické medium. V článku obsahujúcom viacero chýb neopomenuli
zdôrazniť to, ako som ja ako starosta ten, ktorý chce “nanominovať na
sídlisko firmu EEI.” Inými slovami
v novinách rozhodli o “dobrých”
poslancoch KVP a “zlom” starostovi. Keď som sa pýtal redaktora
odkiaľ čerpal informáciu, že chcem
“nanominovať na sídlisko firmu
EEI”, odpísal, že sa to o mne hovorí. Takíto novinári zverejňujú iba
domnienky a výroky iných o mne.
JEDINÝ PROTI EEI: HALENÁR
Fakty však hovoria niečo úplne
iné, ako médiá. Ako jediný poslanec mesta som na MZ Feb21 2012
pri hlasovaní o súťažných podmienkach k výzve na predkladanie ponúk na parkovanie hlasoval proti.
Jediný. Mal som výhrady k tomu,
že nebolo jasne zdôvodnené, prečo
sa parkovanie presúva na privátny subjekt a taktiež to, že neboli
predložené ani základné mantinely
zmien parkovného po príchode privátnej firmy.
Na rokovaní MZ Jun18 2012 sa
hlasovalo o zmluve medzi víťazom

obchodnej verejnej súťaže EEI
a mestom. Opäť som hlasoval
ako jediný poslanec mesta proti.
Hlasovanie poslancov Terasy: Jakubov, Kočiš, Adamčíková, Grüllingová, Jutka za, Bereš, Molčan,
Čečko sa zdržali. Hlasovanie poslancov za KVP: Cais za, Halenár
proti, Rusnák, Gamcová sa zdrž.,
Kijevská neprítomná na MZ.
PRAGMATICKÝ PRÍSTUP
Teda hlasoval som proti vtedy, keď to malo zmysel a váhu.
Je veľmi zaujímavé, že média neatakujú poslancov, ktorí hlasovali
za. Atakujú mňa – ako jediného,
ktorý hlasoval proti zmluve s EEI.
Avšak ak už je zmluva schválená a je treba hlasovať o konkrétnostiach a praktických dopadoch
- tam sa už zaoberám viac tým, čo
považujem za dôležité z hľadiska realizácie zmluvy. Pretože si
ctím zákon a pravidlá hry. Mesto
Košice už viackrát doplatilo na
vypovedanie platných zmlúv. Naposledy platilo 10mil. Eur za Strelingstav. Čítajte viac v AHinfo17
na alfonzhalenar.sk.
Na rokovaní MZ Feb09 2015
pri predložení koncepcie EEI som
sa zdržal hlasovania, pretože som
videl plusy koncepcie a mínusy
dopadu na občanov. Spolu s ďalšími poslancami sme napr. navrhovali výšku poplatku za 1. kartu
pre rezidenta 20 Eur namiesto 35.
Žiaľ, poslanci MZ to odmietli.
Sumu 20 Eur za kartu MZ schválilo až neskôr.
Veľkým plusom koncepcie je
zavedenie systému s uprednostnením občana s trvalým pobytom,
ktorý používa auto na osobné účely. Toto nespochybňuje ani petícia
so 17-tisíc podpismi z roku 2016.
Žiada iba presun výberu parkovného na mestskú firmu a zníženie
poplatku za rezidentskú kartu.
PARKOVANIE NA KVP
Jedno médium už muselo zverejniť opravu týkajúcu sa mojej
činnosti ako starostu. Žiaľ - ďalšie
nepravdivé tvrdenia som nezachytil včas a tak som podľa tlačového
zákona nestihol termín opravy.
Je však smutné čítať, ako médiá
oznamujú, že na KVP si riešia parkovanie sami a bude pre občanov
zdarma. Vytvárajú tak zavádzajúcu
mienku, že v parkovaní na KVP sa
postupuje “vďaka” poslancom a to
aj napriek „zdržiavaniu“ starostu.
Viac v pokračovaní tohto textu
v ďalšom AHinfo. Bude aj o obmedzenom státí pre autá dlhšie
ako 5 metrov na KVP.

