
Monitora s. r. o. | monitora.sk 1

Článkov: 12  11. Júl 2022

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2Festival štyroch živlov  

Online, katolickenoviny.sk, 8. 7. 2022, 0:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6Letné koncerty v botanickej záhrade 2022  

Online, kamdomesta.sk, 8. 7. 2022, 9:40

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9Príjmy domácností v regiónoch  

Televízia, Správy RTVS, 8. 7. 2022, 19:15

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pozýva na nedeľňajšie koncerty i kávu  

Online, tasr.sk, 10. 7. 2022, 11:49

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pozýva na nedeľňajšie koncerty i kávu  

Agentúrne spravodajstvo, TASR, 10. 7. 2022, 11:49

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14Káva či koncerty, aj to čaká návštevníkov v Botanickej záhrade UPJŠ  

Online, teraz.sk, 10. 7. 2022, 12:10

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18Košická botanická záhrada ponúka kultúrny program aj swap rastlín  

Online, kosiceonline.sk, 10. 7. 2022, 14:08

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20Káva či koncerty, aj to čaká návštevníkov v Botanickej záhrade UPJŠ  

Online, skolske.sk, 10. 7. 2022, 15:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast: MUDr. Mária Revická  

Online, mediweb.hnonline.sk, 10. 7. 2022, 16:48

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27Študenti si priplatia za internáty  

Televízia, Správy RTVS, 10. 7. 2022, 19:10

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29Raši sa obával stíhania z nesprávneho dôvodu. Vyvrátil to súd  

Online, kosice.korzar.sme.sk, 10. 7. 2022, 19:50

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43Raši sa obával stíhania z nesprávneho dôvodu. Vyvrátil to definitívne súd  

Tlač, Korzár, 11. 7. 2022

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 2

Festival štyroch živlov  
  8. 7. 2022, 0:00, Zdroj: katolickenoviny.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 410 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 162 Eur 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) pripravila 5. ročník súťaže s názvom Festival 4 živlov AMAVET 2022, ktorý prepája
vedné disciplíny.

Ján Nemec 08.07.2022

Počas prezentovania svojich projektov deti zažiarili a porota to pri výbere víťazov mala ťažké. Snímka: archív AMAVET-u

Na jednom projekte mohli pracovať jeden, dvaja alebo traja autori; 93 žiakov z 23 škôl z celého Slovenska prihlásilo do súťaže 56
projektov. Vďaka nadpráci 26 učiteľov, ktorí vedú deti aj po vyučovaní, mohli mladí vedátori ukázať svoj talent na prírodné a spoločenské
vedy 3. júna v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.

„Na festivale sa každý rok zúčastní veľa zvedavých detí s túžbou ukázať, čo vymysleli, objavili alebo vyrobili, s odhodlaním porozprávať,
ako sa dopracovali k svojej hypotéze,“ prihovorila sa žiakom riaditeľka AMAVET-u Gabriela Kukolová.

„Súťažiaci si sami zvolia myšlienku, čo chcú skúmať, ako to chcú skúmať, aký postup zvolia a kedy to chcú urobiť. Veľmi často stojí pri
žiakoch chápajúci učiteľ alebo rodič.“ Prvé miesto v kategórii mladších žiakov vyhrala Liana Adamjaková s projektom Leonardov padák a
iné lietajúce stroje.

V kategórii starší žiaci s projektom „Požierače“ ropy na vodnej hladine získali prvé miesto Radovan Štefančín a Aneta Štefančínová.

Bola to súťaž, ako sa patrí, popri výbornej atmosfére nechýbala tréma pred posterovou prezentáciou, ktorá sa ale stratila hneď, len čo
členovia odbornej komisie začali počúvať, ako deti vidia svet vo svojom okolí.

Predsedníčka komisie Mária Babinčáková z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zhodnotila F4Ž za všetkých takto: „Tento
ročník Festivalu štyroch živlov bol prvý prezenčný po období pandémie.

Bolo to vidieť aj na súťažiacich, ktorí sa tešili, že môžu svoje projekty prezentovať fyzicky, že sa môžu stretnúť s kamarátmi.“ Komisia
mala podľa predsedníčky plné ruky práce, aby vybrala tie najlepšie projekty.

„Verím, že sa uvidíme o rok. Chcem sa poďakovať pedagógom za ich prácu so žiakmi. Prajem im veľa sily a nápadov aj do ďalšieho
školského roka. Budúcich lekárov, vedcov, ministrov majú vo svojich triedach.“

Pavol Kall 08.07.2022

„S myšlienkou zbožných škôl začal svätý Jozef Kalazanský a o niekoľko storočí v nej pokračoval páter Juraj Ďurnek po príchode do
Prievidze,“ povedala nám Tatiana Krkošková, koordinátorka spoločenstva Piar.

Pavol Kall 08.07.2022
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Letné koncerty v botanickej záhrade 2022  
  8. 7. 2022, 9:40, Zdroj: kamdomesta.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 2 230 GRP: 0,05 OTS: 0,00 AVE: 319 Eur 

Kúpiť lístok Iné termíny

Toto leto sme pre Vás pripravili bohatý kultúrny program pozostávajúci zo štyroch koncertov. Spojenie kvalitnej hudby a krásneho
prostredia rozkvitnutej záhrady zaručí nevšedný zážitok. V prípade nepriaznivého počasia budeme informovať o náhradnom programe.
Predaj lístkov už teraz na https://tootoot.fm/sk

LETNÉ KONCERTY V BOTANICKEJ ZÁHRADE:

10.7. o 18:00│ Chorus Universitatis Šafarikianae – Od baroka po filmové melódie v podaní univerzitného zboru. 24.7. o 18:30│ MODUS
- Nové a staré hity legendárnej slovenskej skupiny. 07.8. o 18:30│ Norbert Daniš - Slávne aj autorské klavírne skladby v podaní
vynikajúceho klaviristu. 14.8. o 18:30│ 7.P.M. - Finalista súťaže Košický zlatý poklad 2021.

Predaj lístkov už teraz na https://tootoot.fm/sk

V prípade nepriaznivého počasia budeme informovať o náhradnom programe - sledujte FB: Botanická záhrada UPJŠ

Zdroj: Botanická záhrada UPJŠ
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Viliam STANKAY, moderátor:

Piata automobilka u nás, do košického regiónu prináša príležitosť priblížiť sa životnou úrovňou zvyšku Slovenska. Ako vidno na mape,
príjmy domácností na východe územia zaostávajú nielen za európskym priemerom, ale aj za zvyškom krajiny. V porovnaní s okolím
hlavného mesta nedosahujú ani polovicu a to ani po zohľadnení rozdielnych cien bývania či tovarov a služieb. Okrem prosperity ďalšia
fabrika na výrobu automobilov prináša aj riziká.

Vladimír AMRICH, redaktor:

Slovenská ekonomika sa vďaka investícii Volva výrazne zväčší a pribudne zhruba 12 000 pracovných miest. Ukazujú prvé prepočty
Inštitútu finančnej politiky. Pozitívne efekty sa budú prejavovať postupne, pričom naplno by sa mali rozvinúť koncom dekády.

Daniel DUJAVA, analytik Inštitútu finančnej politiky MF SR:

V tom pláne zamestnávať 3 300 zamestnancov a produkovať 250-tisíc automobilov ročne by malo Volvo každý rok vygenerovať pridanú
hodnotu vo výške približne pol miliardy eur.

Vladimír AMRICH, redaktor:

Z analýzy IFP tiež vyplýva, že postupne bude viac pridanej hodnoty aj pracovných miest, ako samotná automobilka vytvára sieť
subdodávateľov.

Alexander MATUŠEK, prezident Zväzu automobilového priemyslu:

V ňom je 350 dodávateľov na Slovensku do automobilového priemyslu, z toho väčšina je na západnom a strednom Slovensku, takže
veríme tomu, že tá dodávateľská sieť sa rozšíri aj na východ Slovenska.

Daniel DUJAVA, analytik Inštitútu finančnej politiky MF SR:

Ak by sa podobala na tú, ktorú majú súčasné automobilky, ktoré na Slovensku pôsobia, tak na jedno pracovné miesto priamo vo Volve by
bolo naviazaných dva a pol až traja zamestnanci v dodávateľských firmách a tieto podniky by vyprodukovali ďalšiu miliardu pridanej
hodnoty.

Vladimír AMRICH, redaktor:

Príchod investora bude stimulom aj pre rast platov.

Daniel DUJAVA, analytik Inštitútu finančnej politiky MF SR:

Ak tí zamestnanci nebudú prichádzať najmä spomedzi nezamestnaných a ak sa nedovezú, tak bude vznikať zvýšená konkurencia medzi
zamestnávateľmi, čo by malo tlačiť nahor mzdy v danom regióne.

Vladimír AMRICH, redaktor:

Význam sektora narastie, čím sa zvýšia aj riziká.

Martin HUDCOVSKÝ, odborný asistent, Katedra hosp. politiky EU BA:

Automobilový priemysel je takisto odvetvie, ktoré je výrazne proexportne orientované, to znamená čokoľvek, čo vyrobí drvivá väčšina, ide
do zahraničia, a keď v zahraničí nebude dopyt po tom, tak takisto ani tie slovenské automobilky nebudú mať kam tie svoje produkty
umiestňovať.

Vladimír AMRICH, redaktor:

Podľa manažérky Americkej obchodnej komory v Košiciach má región predpoklady nezostať len pri montáži áut, ale môže prilákať aj
výskum a vývoj.

Katarína MIŇOVÁ, manažérka Americkej obchodnej komory:
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Môžeme tu hovoriť o úžasnej spolupráci skvelých univerzít či už UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach alebo aj klástrov ako je IT
Valley, ktoré združujú IT firmy a podieľajú sa na spolupráci v rámci regiónu.

Vladimír AMRICH, redaktor:

Príchod prvej fabriky, ktorá bude vyrábať výlučne autá na elektrický pohon, je podľa oslovených odborníkov v súlade s európskym aj
celosvetovým trendom rozvoja zelenej mobility. Vladimír Amrich, RTVS.
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Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pozýva na nedeľňajšie koncerty i kávu

Košice 10. júla (TASR) - Po koncertoch a umeleckej výstave v predošlých dvoch rokoch organizuje Botanická záhrada (BZ) Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach kultúrny program aj počas tohto leta. V priestoroch, ktoré podstúpili rekonštrukciu, tiež pribudla
kaviareň, v ktorej sa v sobotu (9. 7.) uskutočnil swap rastlín. Ako informovala hovorkyňa košickej UPJŠ Laura Hoľanová, v nedeľu o
18.00 h vystúpi v BZ 30-členný univerzitný spevácky zbor Chorus Universitatis Šafarikianae. "Hlavným bodom hudobného leta v BZ
UPJŠ bude vystúpenie skupiny Modus 24. júla o 18.30 h," uviedla s tým, že v prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v
budove Alfa v Kasárňach Kulturparku s polhodinovým časovým posunom. V auguste pozýva BZ UPJŠ na koncert klaviristu Norberta
Daniša (7. 8.) i finalistu hudobnej súťaže Košický zlatý poklad v roku 2021, skupiny 7 P. M. (14. 8.). Uprostred leta tiež v BZ sprístupnia
výstavu SCUPA - Sculpture Park, na ktorej spolupracovali košická VUNU Gallery a Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach. Po
ukončení rekonštrukcie priestorov BZ UPJŠ vznikol priestor pre kaviareň. Podľa slov vedúceho Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ Michala Gogu zavíta do BZ počas roka veľa návštevníkov, okrem toho v týchto priestoroch sídlia aj katedra botaniky a katedra
genetiky a počas semestra ich navštevuje veľa študentov, denne tam sú taktiež pracovníci BZ. "Všetci títo ľudia si budú mať teraz
možnosť posedieť v príjemnom prostredí a vychutnať si kvalitnú kávu či iné občerstvenie," ozrejmil dôvod vzniku kaviarne pre TASR. Ako
doplnil, ďalší z kampusov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ tak bude mať tiež "príjemné miesto na stretávanie sa". V sobotu sa v BZ UPJŠ
uskutočnil aj druhý swap rastlín, ktorým občianske združenie (OZ) BotaniKE nadviazalo na úspešný projekt spred dvoch rokov. "Cieľom
je, aby ktokoľvek, kto má doma namnožené rastliny alebo nechcené rastliny a chcel by ich niekomu darovať, mohol tak urobiť," vysvetlil
pre TASR predseda OZ Martin Pizňak. Keďže má aktivita slúžiť nielen na výmenu rastlín, ale i skúseností, návštevníci sa na swape mohli
naučiť, ako založiť rastlinné terárium, či nechať si poradiť, čo robiť s chorou rastlinou, od fytopatológa. Počas prázdninových mesiacov je
BZ UPJŠ pre verejnosť otvorená denne, vonkajší areál je v riadnom režime okrem letných koncertov sprístupnený v čase od 9.00 do
18.00 h, expozície v skleníkoch do 17.00 h. Informácie o podujatiach zverejňuje BZ na svojej webovej stránke a sociálnej sieti.
UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe fotoreportáž a videozáznam. dur lem

Autor: TASR
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Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pozýva na nedeľňajšie koncerty i kávu

Košice 10. júla (TASR) - Po koncertoch a umeleckej výstave v predošlých dvoch rokoch organizuje Botanická záhrada (BZ) Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach kultúrny program aj počas tohto leta. V priestoroch, ktoré podstúpili rekonštrukciu, tiež pribudla
kaviareň, v ktorej sa v sobotu (9. 7.) uskutočnil swap rastlín.

Ako informovala hovorkyňa košickej UPJŠ Laura Hoľanová, v nedeľu o 18.00 h vystúpi v BZ 30-členný univerzitný spevácky zbor Chorus
Universitatis Šafarikianae. "Hlavným bodom hudobného leta v BZ UPJŠ bude vystúpenie skupiny Modus 24. júla o 18.30 h," uviedla s
tým, že v prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v budove Alfa v Kasárňach Kulturparku s polhodinovým časovým
posunom.

V auguste pozýva BZ UPJŠ na koncert klaviristu Norberta Daniša (7. 8.) i finalistu hudobnej súťaže Košický zlatý poklad v roku 2021,
skupiny 7 P. M. (14. 8.).

Uprostred leta tiež v BZ sprístupnia výstavu SCUPA - Sculpture Park, na ktorej spolupracovali košická VUNU Gallery a Fakulta umení
Technickej univerzity v Košiciach.

Po ukončení rekonštrukcie priestorov BZ UPJŠ vznikol priestor pre kaviareň. Podľa slov vedúceho Katedry botaniky Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ Michala Gogu zavíta do BZ počas roka veľa návštevníkov, okrem toho v týchto priestoroch sídlia aj katedra botaniky a
katedra genetiky a počas semestra ich navštevuje veľa študentov, denne tam sú taktiež pracovníci BZ. "Všetci títo ľudia si budú mať
teraz možnosť posedieť v príjemnom prostredí a vychutnať si kvalitnú kávu či iné občerstvenie," ozrejmil dôvod vzniku kaviarne pre
TASR. Ako doplnil, ďalší z kampusov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ tak bude mať tiež "príjemné miesto na stretávanie sa".

V sobotu sa v BZ UPJŠ uskutočnil aj druhý swap rastlín, ktorým občianske združenie (OZ) BotaniKE nadviazalo na úspešný projekt
spred dvoch rokov. "Cieľom je, aby ktokoľvek, kto má doma namnožené rastliny alebo nechcené rastliny a chcel by ich niekomu darovať,
mohol tak urobiť," vysvetlil pre TASR predseda OZ Martin Pizňak. Keďže má aktivita slúžiť nielen na výmenu rastlín, ale i skúseností,
návštevníci sa na swape mohli naučiť, ako založiť rastlinné terárium, či nechať si poradiť, čo robiť s chorou rastlinou, od fytopatológa.

Počas prázdninových mesiacov je BZ UPJŠ pre verejnosť otvorená denne, vonkajší areál je v riadnom režime okrem letných koncertov
sprístupnený v čase od 9.00 do 18.00 h, expozície v skleníkoch do 17.00 h. Informácie o podujatiach zverejňuje BZ na svojej webovej
stránke a sociálnej sieti.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe fotoreportáž a videozáznam.

dur lem

Autor: DUR
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Káva či koncerty, aj to čaká návštevníkov v Botanickej záhrade UPJŠ

V auguste pozýva BZ UPJŠ na koncert klaviristu Norberta Daniša (7. 8.) i finalistu hudobnej súťaže Košický zlatý poklad v roku 2021,
skupiny 7 P. M. (14. 8.).

Košice 10. júla (TASR) - Po koncertoch a umeleckej výstave v predošlých dvoch rokoch organizuje Botanická záhrada (BZ) Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach kultúrny program aj počas tohto leta. V priestoroch, ktoré podstúpili rekonštrukciu, tiež pribudla
kaviareň, v ktorej sa v sobotu (9. 7.) uskutočnil swap rastlín.

Ako informovala hovorkyňa košickej UPJŠ Laura Hoľanová, v nedeľu o 18.00 h vystúpi v BZ 30-členný univerzitný spevácky zbor Chorus
Universitatis Šafarikianae. "Hlavným bodom hudobného leta v BZ UPJŠ bude vystúpenie skupiny Modus 24. júla o 18.30 h," uviedla s
tým, že v prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v budove Alfa v Kasárňach Kulturparku s polhodinovým časovým
posunom.

V auguste pozýva BZ UPJŠ na koncert klaviristu Norberta Daniša (7. 8.) i finalistu hudobnej súťaže Košický zlatý poklad v roku 2021,
skupiny 7 P. M. (14. 8.).

Uprostred leta tiež v BZ sprístupnia výstavu SCUPA - Sculpture Park, na ktorej spolupracovali košická VUNU Gallery a Fakulta umení
Technickej univerzity v Košiciach.

Po ukončení rekonštrukcie priestorov BZ UPJŠ vznikol priestor pre kaviareň. Podľa slov vedúceho Katedry botaniky Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ Michala Gogu zavíta do BZ počas roka veľa návštevníkov, okrem toho v týchto priestoroch sídlia aj katedra botaniky a
katedra genetiky a počas semestra ich navštevuje veľa študentov, denne tam sú taktiež pracovníci BZ. "Všetci títo ľudia si budú mať
teraz možnosť posedieť v príjemnom prostredí a vychutnať si kvalitnú kávu či iné občerstvenie," ozrejmil dôvod vzniku kaviarne pre
TASR. Ako doplnil, ďalší z kampusov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ tak bude mať tiež "príjemné miesto na stretávanie sa".

Na snímke novootvorená kaviareň Botanicafé v zrekonštruovanej budove Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach 9. júla 2022, v ktorej sa
konal botanický SWAP rastlín. Foto: TASR František Iván

V sobotu sa v BZ UPJŠ uskutočnil aj druhý swap rastlín, ktorým občianske združenie (OZ) BotaniKE nadviazalo na úspešný projekt
spred dvoch rokov. "Cieľom je, aby ktokoľvek, kto má doma namnožené rastliny alebo nechcené rastliny a chcel by ich niekomu darovať,
mohol tak urobiť," vysvetlil pre TASR predseda OZ Martin Pizňak. Keďže má aktivita slúžiť nielen na výmenu rastlín, ale i skúseností,
návštevníci sa na swape mohli naučiť, ako založiť rastlinné terárium, či nechať si poradiť, čo robiť s chorou rastlinou, od fytopatológa.

Počas prázdninových mesiacov je BZ UPJŠ pre verejnosť otvorená denne, vonkajší areál je v riadnom režime okrem letných koncertov
sprístupnený v čase od 9.00 do 18.00 h, expozície v skleníkoch do 17.00 h. Informácie o podujatiach zverejňuje BZ na svojej webovej
stránke a sociálnej sieti.

Autor: TASR
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Košice Zaujímavosti

V zrekonštruovaných priestoroch láka návštevníkov kaviareň.

Po koncertoch a umeleckej výstave v predošlých rokoch organizuje Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (BZ UPJŠ) v
Košiciach kultúrny program aj počas tohto leta.

V rámci hudobného programu vystúpi 30-členný univerzitný spevácky zbor Chorus Universitatis Šafarikianae.

„Hlavným bodom hudobného leta v BZ UPJŠ bude vystúpenie skupiny Modus 24. júla o 18.30 h,“ informuje hovorkyňa UPJŠ Laura
Hoľanová.

V prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v budove Alfa v Kasárňach Kulturparku s polhodinovým časovým posunom.
Súčasťou kultúrneho programu bude aj výstava SCUPA – Sculpture Park.

Návštevníci sa mohli naučiť, ako založiť rastlinné terárium, či nechať si poradiť, čo robiť s chorou rastlinou / TASR

Po rekonštrukcii objektu vznikol priestor pre kaviareň. Keďže v budove sídlia aj katedra botaniky a katedra genetiky, kaviareň láka nielen
zamestnancov BZ, ale aj študentov.

„Všetci títo ľudia si budú mať teraz možnosť posedieť v príjemnom prostredí a vychutnať si kvalitnú kávu či iné občerstvenie,“ uviedol
vedúci Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Michal Goga.

V priestoroch BZ sa uskutočnil aj druhý swap rastlín, ktorým občianske združenie (OZ) BotaniKE nadviazalo na úspešný projekt spred
dvoch rokov.

„Cieľom je, aby ktokoľvek, kto má doma namnožené rastliny alebo nechcené rastliny a chcel by ich niekomu darovať, mohol tak urobiť,“
vysvetlil predseda OZ Martin Pizňak.

Cieľom aktivity je nielen výmena rastlín, ale aj odovzdávanie skúseností. Návštevníci sa mohli naučiť, ako založiť rastlinné terárium, či
nechať si poradiť, čo robiť s chorou rastlinou.

Zdroj: TASR
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Káva či koncerty, aj to čaká návštevníkov v Botanickej záhrade UPJŠ

V sobotu sa v BZ UPJŠ uskutočnil aj swap rastlín, ktorým občianske združenie (OZ) BotaniKE nadviazalo na úspešný projekt spred
dvoch rokov.

Košice 10. júla (TASR) - Po koncertoch a umeleckej výstave v predošlých dvoch rokoch organizuje Botanická záhrada (BZ) Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach kultúrny program aj počas tohto leta. V priestoroch, ktoré podstúpili rekonštrukciu, tiež pribudla
kaviareň, v ktorej sa v sobotu (9. 7.) uskutočnil swap rastlín.

Ako informovala hovorkyňa košickej UPJŠ Laura Hoľanová, v nedeľu o 18.00 h vystúpi v BZ 30-členný univerzitný spevácky zbor Chorus
Universitatis Šafarikianae. "Hlavným bodom hudobného leta v BZ UPJŠ bude vystúpenie skupiny Modus 24. júla o 18.30 h," uviedla s
tým, že v prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v budove Alfa v Kasárňach Kulturparku s polhodinovým časovým
posunom.

V auguste pozýva BZ UPJŠ na koncert klaviristu Norberta Daniša (7. 8.) i finalistu hudobnej súťaže Košický zlatý poklad v roku 2021,
skupiny 7 P. M. (14. 8.).

Uprostred leta tiež v BZ sprístupnia výstavu SCUPA - Sculpture Park, na ktorej spolupracovali košická VUNU Gallery a Fakulta umení
Technickej univerzity v Košiciach.

Po ukončení rekonštrukcie priestorov BZ UPJŠ vznikol priestor pre kaviareň. Podľa slov vedúceho Katedry botaniky Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ Michala Gogu zavíta do BZ počas roka veľa návštevníkov, okrem toho v týchto priestoroch sídlia aj katedra botaniky a
katedra genetiky a počas semestra ich navštevuje veľa študentov, denne tam sú taktiež pracovníci BZ. "Všetci títo ľudia si budú mať
teraz možnosť posedieť v príjemnom prostredí a vychutnať si kvalitnú kávu či iné občerstvenie," ozrejmil dôvod vzniku kaviarne pre
TASR. Ako doplnil, ďalší z kampusov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ tak bude mať tiež "príjemné miesto na stretávanie sa" .

V sobotu sa v BZ UPJŠ uskutočnil aj druhý swap rastlín, ktorým občianske združenie (OZ) BotaniKE nadviazalo na úspešný projekt
spred dvoch rokov. "Cieľom je, aby ktokoľvek, kto má doma namnožené rastliny alebo nechcené rastliny a chcel by ich niekomu darovať,
mohol tak urobiť," vysvetlil pre TASR predseda OZ Martin Pizňak. Keďže má aktivita slúžiť nielen na výmenu rastlín, ale i skúseností,
návštevníci sa na swape mohli naučiť, ako založiť rastlinné terárium, či nechať si poradiť, čo robiť s chorou rastlinou, od fytopatológa.

Počas prázdninových mesiacov je BZ UPJŠ pre verejnosť otvorená denne, vonkajší areál je v riadnom režime okrem letných koncertov
sprístupnený v čase od 9.00 do 18.00 h, expozície v skleníkoch do 17.00 h. Informácie o podujatiach zverejňuje BZ na svojej webovej
stránke a sociálnej sieti.

Autor: TASR
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Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach - všeobecné lekárstvo študovala v rokoch 1971 až 1977. V roku 1977 nastúpila do práce na Detské
oddelenie vo Svidníku ako sekundárny lekár.

Jej prvý primár na Detskom oddelení vo Svidníku MUDr. Aladár Šaláta jej navrhol po absolvovaní atestácie z pediatrie v roku 1981, aby
sa venovala detskej diabetológii a endokrinológii. Ako sama hovorí, mal totiž sen postaviť na východe Slovenska nemocnicu s plným
obsadením a špecializáciami, čo sa mu aj podarilo a za jeho života okres Svidník bol dlhé roky na popredných miestach v nízkej
úmrtnosti novorodencov a dojčiat.

V rámci rozšírenia svojho obzoru v alternatívnej medicíne absolvovala dvojročný kurz v akupunktúre v roku 1992. Záujem o detskú
endokrinológiu však prevýšil jej záujem o akupunktúru. Atestáciu z detskej endokrinológie absolvovala v roku 1994. V roku 2002 si
doplnila atestáciu z dorastového lekárstva na Pracovnom lekárstve.

V obvodnej ambulancii pracuje od roku 1983, od roku 1995 pracuje ako neštátna lekárka.

Je členkou Lekárskej komory a Asociácie súkromných lekárov, členkou Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Slovenskej diabetologickej
spoločnosti, Slovenskej endokrinologickej spoločnosti.

Ako dodala, práca na ambulancii sa jej páči, aj keď ju lekárom znepríjemňujú poisťovne a rôzne inštitúcie svojimi nadmernými
administratívnymi požiadavkami.

Má dve dospelé deti a dvoch vnukov, za ktorými cestuje do Bratislavy vždy, keď je to možné.

Autor: HNonline.sk
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Klaudia Suchomel Guzová, moderátorka:

Zdražovanie pocítia od septembra aj vysokoškoláci. Za ubytovanie si priplatia. Školy nemajú rezervy na to, aby samy vykryli náklady na
prevádzku a opravy. Ministerstvo školstva im pomôcť nevie. Čaká na peniaze z rezortu financií.

Emília Lengyelová, redaktorka:

Cez letné prázdniny si zrejme viacerí študenti budú namiesto oddychu privyrábať. Zdražie im strava aj izba na internáte.

Adam Kalina, študent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:

Oproti minulému školskému roku sa mi zvýšia o 15 eur náklady len na ubytovanie. Ovplyvní ma to dosť. Pravdepodobne budem musieť
celé leto pracovať a takisto aj počas školského roka - aspoň na jeden, dva dni.

Emília Lengyelová, redaktorka:

Izby budú drahšie o 20 % aj na našej najväčšej univerzite. Dvojlôžková tak bude po novom stáť namiesto 74 87 eur.

Lenka Miller, odd. vzťahov s verejnosťou, Univerzita Komenského:

Dôvodom, prečo zvyšujeme ceny bytného, je, že vlastne sa zvýšili ceny za energie, znížila sa nám štátna dotácia a taktiež dôvodom sú aj
výpadky príjmov z podnikateľskej činnosti počas pandémie.

Emília Lengyelová, redaktorka:

Inak to nie je ani na východe Slovenska. Ceny za internáty tam stúpnu o 10 až 15 %. Na niektorých školách pôjdu peniaze z vyšších
poplatkov aj na nutné opravy.

Laura Hoľanová, hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

K zvyšovaniu poplatkov za ubytovanie v študentských domovoch UPJŠ vedenie pristúpilo z dôvodu plánovanej, ako aj realizovanej
rekonštrukcie internátov.

Emília Lengyelová, redaktorka:

Vysokoškoláci musia počítať so zdražovaním aj v jedálni.

študentka Univerzity Komenského:

Kým v januári som teda zaplatila okolo tých 2 eur za jeden obed, tak teraz už je to okolo tých 4 eur, čo je teda veľký rozdiel.

Emília Lengyelová, redaktorka:

Motivuje to študentov, aby si varili sami?

študentka Univerzity Komenského:

Jednoznačne. To asi polovica ľudí začala aj takto variť.

Emília Lengyelová, redaktorka:

Podľa zástupcu vysokoškolákov majú študenti v zahraničí oproti našim väčšiu podporu štátu.

Filip Šuran, predseda Študentskej rady vysokých škôl:

U nás študent má v zásade nárok na sociálne štipendium, ale ktoré je tiež veľmi zle nastavené, častokrát ho dostávajú študenti, ktorí
vôbec by nemali mať nárok, a, naopak, ho nedostanú tí, ktorí by ho potrebovali.

Emília Lengyelová, redaktorka:

Ministerstvo školstva hovorí, že žiadosť o navýšenie rozpočtu pre vysoké školy má už v rukách ministerstvo financií.
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Veronika Valášková, komunikačné oddelenie Ministerstva školstva SR:

"Požiadali sme ministerstvo financií formou rozpočtového opatrenia o navýšenie rozpočtu v objeme 14 852 903 eur."

Emília Lengyelová, redaktorka:

Nové ceny za ubytovanie by mali zostať rovnaké počas celého budúceho akademického roka. Kristína Plajdicsková a Emília Lengyelová,
RTVS.
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Raši sa obával stíhania z nesprávneho dôvodu. Vyvrátil to súd  
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Zmluva s parkovacou firmou EEI mu spôsobila dva politické debakle.

Búrlivá atmosféra na košickom zastupiteľstve, 11. 12. 2017 (29 fotografií)

KOŠICE. Potvrdzujúcim rozsudkom Krajského súdu v Košiciach v spore mesta Košice a parkovacej spoločnosti EEI sa 22. júna
definitívne rozlúskla jedna z najväčších politických tém košickej samosprávy.

Takmer desať rokov spochybňovaná nájomná zmluva o prevádzke plateného parkovania súkromnou firmou je naozaj neplatná.

Je to len prvý krok. Súdy sa budú musieť ešte vysporiadať s tým, či a ktorá strana je v tomto spore poškodenou a či a aká finančná
náhrada jej za to patrí.

Mesto podalo žalobu za zastupujúceho primátora Martina Petruška (Smer) v novembri 2018. Požaduje v nej od EEI zaplatenie finančnej
náhrady za bezdôvodné obohatenie. Vyčíslilo ju na 3,8 milióna eur, keď od dovtedy odhadnutého príjmu firmy z parkovného odrátalo jej
preukázané investície do parkovacieho systému.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokZmluva je neplatná, rozhodol krajský súd v spore medzi Košicami a firmou EEI Čítajte

Poškodená sa však cíti aj žalovaná spoločnosť a ihneď po rozsudku avizovala, že si vyčísli všetky vlastné právne nároky ako
kompenzáciu škôd, ktoré jej mesto „svojou protiprávnou činnosťou a prípravou neplatnej nájomnej zmluvy spôsobilo“.

Je tu teda aktuálna tiež otázka, kto má za neplatnú zmluvu i spôsobené škody niesť politickú a prípadne aj trestno-právnu zodpovednosť.

Pochybnosti o platnosti zmluvy sú skoro desaťročie

Nájomnú zmluvu uzavrel s EEI 30. júla 2012 so súhlasom mestského zastupiteľstva vtedajší primátor Richard Raši (vtedy Smer, teraz
Hlas).

Už krátko nato začali na verejnosť prenikať upozornenia a aj rozsudky súdov o zrušení pokút. Súviseli s tým, že viaceré slovenské mestá
prenechali platené parkovanie súkromným spoločnostiam v rozpore s cestným zákonom, ktorý to v tom čase nedovoľoval.

Vyslovene sa totiž v zákone uvádzalo, že výber parkovného je príjmom obce a ak tá chce spoplatniť parkovacie miesta, musí predtým
vydať všeobecne záväzné nariadenie (VZN).

Košice pritom nielenže nemali žiadne takéto VZN, ale navyše umožnili firme EEI brať všetky tržby za parkovanie. Mestu za to platila len
pevný paušál bez ohľadu na to, koľko od vodičov v skutočnosti zinkasovala.

Zákonnosť nájomnej zmluvy s EEI napadol v auguste 2013 protestom aj prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach.

V novembri toho istého roka ju označil za nezákonnú na tlačovej konferencii aj vtedajší predseda poslaneckého klubu SDKÚ pri
miestnom zastupiteľstve mestskej časti Staré Mesto a súčasný košický župan Rastislav Trnka (nezávislý). Zároveň vyzval vodičov, aby
neplatili parkovné a jeho strana odovzdala mestu i petíciu, ktorá požadovala túto zmluvu zrušiť.

Raši v roku 2013: Žiaden problém už nemôže byť

Raši a spol. nepodnikli žiadne kroky, aby toxickú zmluvu s EEI zrušili a prípadne uzavreli novú až po zmene legislatívy. Vydali sa inou
cestou.

Smer presadil v Národnej rade SR cez poslanecký návrh novelu cestného zákona, ktorá už umožnila obciam zveriť platené parkovanie aj
súkromným firmám.

Podmienkou bolo prijatie VZN, ktoré ustanoví podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest i spôsob určenia odplaty poverenej
právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPlatené parkovanie v Košiciach legalizujú. Smer zmenil zákon Čítajte

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach potom schválilo takéto VZN v decembri 2013.

„My stále tvrdíme, že my máme platnú zmluvu s firmou EEI a po novelizácii zákona už žiaden problém s ňou ani nemôže byť. Čiže dnes 
je predložené VZN a preto aj odporúča mesto, aby sme protestu prokurátora vyhoveli, aby sme aj pre budúcnosť odstránili posledný
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právny nesúlad právnych názorov mesta a prokuratúry,“ ubezpečoval Raši poslancov i verejnosť o zákonnom postupe na záver rozpravy
pred hlasovaním o VZN.

Odovzdanú petíciu preto považoval za bezpredmetnú.

Súd: Zmluva je v rozpore s celým radom predpisov

Senát krajského súdu to v aktuálnom rozsudku o neplatnosti zmluvy vidí presne opačne ako Raši, čím zároveň potvrdil všetky Trnkom
verejne prezentované dôvodné podozrenia.

„V čase uzatvárania predmetnej nájomnej zmluvy v roku 2012 nebolo všeobecne záväzným nariadením obce možné, aby určila
jednotlivé úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie tak, že ich prenajme tretej osobe a tento príjem z parkovania by nebol
príjmom obce, ale v tomto prípade EEI. To bolo možné až novelou cestného zákona od 1. 12. 2013. Táto novela však nezhojila absolútnu
neplatnosť nájomnej zmluvy z roku 2012,“ konštatovala predsedníčka senátu krajského súdu Zdenka Kohútová 22. júna tohto roku pri
verejnom vyhlásení a odôvodňovaní rozsudku.

Zdôraznila, že táto zmluva bola navyše v rozpore s celým radom ďalších právnych predpisov.

A keďže nebola zmluva platná, nemohol byť podľa nej platný ani dodatok č. 2 k nej, ktorým sa od 1. júla 2016 rozšírilo platené parkovanie
aj do 10 rezidentských lokalít v okolí centrálnej mestskej zóny v mestských častiach Staré Mesto a Juh.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokNajvyšší kontrolný úrad naložil košickej radnici za parkovanie a EEI Čítajte

Odvolací súd potvrdil správnosť aj ďalších argumentov o nezákonnom postupe pri angažovaní EEI, ktoré priniesli i výsledky kontroly
Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

Raši to opäť nielenže odignoroval, ale ešte podal v marci 2017 dve neúspešné žaloby na NKÚ - voči výsledkom kontroly a na ochranu
dobrého mena mesta.

Aktivista Henrich Burdiga za tým videl len snahu vedenia mesta zabrániť zverejneniu protokolu o kontrole pred novembrovými župnými
voľbami, ktorý obsahoval okrem iného aj zistenie NKÚ, že je zmluva neplatná od samého začiatku.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokMesto Košice až teraz priznalo, že NKÚ spochybnil zmluvu s EEI Čítajte

Magistrát v júni 2017 v reakcii pre Korzár klamal, keď tvrdil, že sa žaloby nijako netýkali zmluvy s EEI.

Aj ďalšie vtedajšie zistenia kontrolórov o nezákonnostiach, ktoré sa vzápätí aj tak dostali na verejnosť, súd teraz právoplatne potvrdil.

„Ďalším dôvodom pre vyslovenie neplatnosti zmluvy je rozpor s ustanovením Občianskeho zákonníka, podľa ktorého každý právny úkon,
teda aj uzavretie zmluvy, musia strany urobiť slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne. Slová určite a zrozumiteľne neboli pri uzatváraní
tejto zmluvy rešpektované,“ vyhlásila Kohútová.

V nájomnej zmluve neboli totiž konkrétne určené vyhradené plochy na platené parkovanie aj s číslami parciel a výmerami, teda čo
konkrétne mesto Košice ako svoje vlastníctvo prenajalo firme EEI.

„Boli tam len špecifikované ulice a počty parkovacích miest na týchto uliciach, ale nebolo zakreslené ani nijako bližšie identifikované, čo
môže žalovaný (EEI – pozn. red.) využívať pre svoje podnikanie,“ poznamenala predsedníčka senátu.

Raši v roku 2017: EEI musí skončiť

Raši bojoval za zotrvanie EEI v meste napriek masívnemu odporu aktivistov, časti verejnosti i hŕstke miestnych opozičných politikov a
petícii s vyše 17-tisíc podpismi až do župných volieb v novembri 2017.

Utrpel vtedy prvú veľkú politickú porážku, keď v súboji o post košického župana pre mnohých prekvapujúco prehral ako nominant
najsilnejšej politickej strany Smer o 875 hlasov práve s Trnkom. Toho predtým Raši verejne zosmiešňoval a znevažoval najmä kvôli
kritike parkovania.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokRaši: Pre EEI nie som župan. Treba s ňou skončiť Čítajte

Na najbližšom mestskom zastupiteľstve po volebnom fiasku už sám priznal, že dostal politickú aj osobnú nakladačku.

„Nemôžem to dokázať, ale myslím si, že keby EEI neexistovala, voľby asi vyhrám,“ vyhlásil.
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Poslancov vyzval, aby čo najrýchlejšie vyriešili kauzu EEI vypovedaním celej zmluvy, ale pripúšťal aj to, aby firma zostala len v centre
mesta.

Vysvetlil im tiež, že aj keby schválili rozhodnutie, ktoré by nebolo v súlade s legislatívou, on to síce podpísať nebude môcť, ale jeho veto
môžu prelomiť a uznesenie by sa stalo aj tak platným.

„To viete, pretože ako štatutár mesta beriem zodpovednosť na seba... Pretože súdu je jedno. Nemal to podpísať,“ naznačil obavu, že by
mohol byť trestno-právne stíhaný pre konanie v rozpore so zákonom.

Prisľúbil tiež poslancom pomoc magistrátu pri vyčísľovaní, čo by to mesto stálo, ak by sa firma obrátila po vypovedaní zmluvy na súd.

Naďalej odmietal riešiť túto kauzu štandardne, teda že by samotné mesto podalo žalobu, v rámci ktorej by súd rozhodoval aj o neplatnosti
zmluvy.

„Mesto ide riešiť alternatívy vypovedania zmluvy, lebo podanie na súd považuje za zbytočné, keďže zmluva je podľa právnikov mesta
lege artis (v súlade so zákonom – pozn. red.),“ stále nepripúšťala akékoľvek pochybenie pri zverení plateného parkovania súkromnej
firme vtedajšia hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPosudok univerzity pre mesto: Zmluva s EEI je absolútne neplatná Čítajte UPJŠ: Mesto vytvorilo na
zákone nezávislé právo

Ešte aj vo februári 2018 podsunul magistrát mestským poslancom právnu analýzu, ktorú si nechala vypracovať samotná parkovacia
firma. Podľa nej nebolo možné očakávať, že ak by súd o celej veci v budúcnosti rozhodoval, že by akceptoval rozpor s cestným zákonom
ako dôvod neplatnosti zmluvy medzi mestom a EEI.

Mestskí poslanci zrejme aj pod týmto dojmom prijali uznesenie, aby mesto ukončilo prenájom parkovacích miest tejto spoločnosti len v 10
rezidentských lokalitách, ale v centrálnej mestskej zóne by naďalej zostala.

Zvrat nastal až o mesiac neskôr po Rašiho predčasnom odchode z postu primátora do vlády Petra Pellegriniho (vtedy Smer, teraz Hlas).

Košické opraty prebral až do komunálnych volieb v novembri 2018 jeho stranícky kolega a viceprimátor Martin Petruško.

Rozhodol sa dať vypracovať právnu analýzu Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorá mala navrhnúť ďalšie právne alebo faktické kroky
mesta voči EEI v prípade neplatnosti zmluvy a zhodnotiť i z toho vyplývajúce vzájomné nároky oboch strán.

Analýza fakulty z júna 2018 potvrdila dôvodné pochybnosti o platnosti nájomnej zmluvy práve pre neurčitosť nájmu a rozpor s cestným
zákonom, ktorý v tom čase nedovoľoval jej uzavretie a neumožňoval ani zvolený spôsob, akým k tomu došlo.

Právnici z UPJŠ konštatovali, že si mesto začalo vytvárať „na zákone nezávislé právo“ a zmluvu označili za absolútne neplatnú.

Až Petruško urobil, čo mal Raši spraviť už dávno

V novembri 2018 napokon po súhlase mestského zastupiteľstva podal Petruško za mesto voči EEI žalobu na súd o vypratanie
prenajatých mestských parkovacích miest a zaplatenie finančnej náhrady podľa postupu, ako mu odporučila univerzitná analýza.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokKošice podali žalobu na parkovaciu spoločnosť EEI Čítajte

Samosudca Okresného súdu Košice I Pavol Varga najprv medzitýmnym rozsudkom zo 16. októbra 2019 rozhodol, že nájomný vzťah
medzi mestom a EEI nie je (zmluva je neplatná).

Následne mal vyniesť verdikt už len o vyprataní parkovacích miest a o zaplatení finančnej náhrady mestu za bezdôvodné obohatenie
(vyberaním parkovného) zo strany EEI, ktoré samospráva vyčíslila na takmer 3,8 milióna eur.

Senát Krajského súdu v Košiciach s predsedom Vladimírom Hríbom a členmi Drahomírou Brixiovou i Gabrielou Varhalíkovou však
vyhovel odvolaniu EEI, uznesením z 11. augusta 2020 rozsudok zrušil a vrátil prvostupňovému súdu na opätovné rozhodnutie.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokKauza EEI: Ústavný súd označil verdikt krajského za svojvoľný Čítajte

Ústavný súd SR však 16. marca tohto roku vyhovel ústavnej sťažnosti mesta Košice, svojvoľný verdikt o zrušení medzitýmneho rozsudku
zrušil a vrátil vec krajskému súdu na ďalšie konanie.

Po odchode všetkých troch jeho sudcov medzičasom do dôchodku rozhodol v júni senát v úplne novom zložení právoplatne, že zmluva je
absolútne neplatná.
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Exprimátor neodpovedal, či sa neobáva stíhania

Raši týmto verdiktom utŕžil po prehratých župných voľbách ďalšiu veľkú politickú porážku. Roky totiž odmietal riešiť právnou cestou
dôvodné podozrenie, že je zmluva neplatná.

Ako sme už uviedli, v decembri 2017 pritom nabádal mestských poslancov, aby schválili ukončenie vzťahu s EEI hoci aj prelomením jeho
veta. On nechcel takéto uznesenie podpísať, lebo sa obával jeho nezákonnosti a aj prípadného trestného stíhania. Takýto postup
obhajoval tým, že zmluva je platná.

A tak nás zaujímalo, či sa teraz zas neobáva trestného stíhania za zneužitie právomoci verejného činiteľa, lebo podpísal zmluvu v
rozpore so zákonom a napriek upozorneniam nepodnikol za dlhé roky žiadne kroky, aby sa zrušila.

Raši na to Korzáru neodpovedal. Súčasný poslanec Národnej rady SR za Hlas sa nijako nevyjadril ani k aktuálnemu verdiktu súdu a ani k
tomu, či sa za tento nezákonný počin i spôsobený chaos nehodlá Košičanom ospravedlniť.

Súčasné vedenie mesta na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý) zatiaľ nekomentovalo, či zvažuje podanie trestného
oznámenia na svojich predchodcov. Prisľúbilo, že sa k tomu vyjadrí do dvoch týždňov.

Oslovili sme aj troch aktivistov, bojujúcich proti platenému parkovaniu v réžii súkromnej firmy EEI, z ktorých sa v komunálnych voľbách v
novembri 2018 stali mestskí poslanci a dvaja i starostami mestských častí.

Majú úplne jasno v tom, že by mal Raši voči sebe vyvodiť politickú zodpovednosť. O tej trestno-právnej by mali podľa nich rozhodnúť
orgány činné v trestnom konaní (viac v súvisiacom rámčeku).

Sudkyňa: Bude to ešte pomerne zložité dokazovanie

Po júnovom správoplatnení medzitýmneho rozsudku o neplatnosti zmluvy musí ešte samosudca Okresného súdu Košice I meritórne
rozhodnúť o ďalšej časti žaloby mesta - o vyprataní parkovacích miest a o zaplatení finančnej náhrady za bezdôvodné obohatenie zo
strany EEI.

Verdikt o tom padne až po tom, ako desaťročná zmluva teraz na konci júla vyprší, takže s vyprataním parkovísk by nemal byť problém.

Ten najväčší aj tak videla predsedníčka senátu krajského súdu Zdenka Kohútová počas odôvodňovania potvrdzujúceho rozsudku v
určení vzájomných finančných plnení, ktoré si majú obe strany sporu navzájom vydať ako bezdôvodné obohatenie.

„Žalobca (mesto Košice – pozn. red.) už v žalobe vypočítal odhadom vo finančnom vyjadrení, čo má ktorá strana ktorej vrátiť po
vzájomnom započítaní. Ten rozdiel má vyplatiť EEI mestu Košice. To bude ešte predmetom pomerne zložitého dokazovania, ak sa obe
strany nedohodnú. Preto je namieste vydanie medzitýmneho rozsudku, ktorý vytvorí pevný základ, aby sa mohol súd pustiť do zložitého
dokazovania o týchto dôležitých otázkach pre rozhodnutie vo veci samej,“ naznačila Kohútová náročnosť ďalšieho pokračovania súdneho
sporu.

Aktivisti: Za chaos je zodpovedný Raši

Predsedu Klubu aktivistov a nezávislých (KAN) pri mestskom zastupiteľstve v Košiciach Ladislava Strojného teší, že pravda vychádza na
povrch a spravodlivosť víťazí.

„Zmluva s EEI bola podpísaná v rozpore so zákonom a to bol základný problém, na ktorý sme stále poukazovali. Spolu s kolegami
Henrichom Burdigom, Ladislavom Lörincom a ďalšími sme nebojovali len za to, aby príjmy z parkovania patrili mestu a jeho obyvateľom,
ale aj za to, aby sa už právo v meste Košice neohýbalo v prospech toho, kto je aktuálne pri moci,“ komentoval právoplatný verdikt o
neplatnosti zmluvy s EEI.

Za chaos, ktorý sprevádza platené parkovanie v Košiciach už niekoľko rokov, je podľa neho zodpovedný hlavne ten, kto podpísal zmluvu
v rozpore so zákonom, teda exprimátor Raši.

„Silne pochybujem o tom, že by bol schopný vyvodiť sám od seba akúkoľvek politickú zodpovednosť. Či bude nasledovať aj
trestno-právna, nechám na orgány činné v trestnom konaní,“ odpovedal Strojný.

Mestský poslanec z toho istého klubu a starosta Sídliska KVP Lörinc tvrdí, že rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach len potvrdilo ich
desaťročný boj.

„Od roku 2012 tvrdím, že zmluva je neplatná. Bola uzatvorená v čase, kedy zákon takéto zmluvy neumožňoval obciam uzatvárať. Stojím
si za týmto názorom spoločne aj s mojimi kolegami (Trnka, Karol Labaš, Burdiga, Strojný) konštantne a dlhodobo aj napriek tomu, že
sme boli spochybňovaní, napádaní, prenasledovaní a čelili sme rôznym vyhrážkam.“
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Monitora s. r. o. | monitora.sk 33

Pokračoval, že Košičania teraz už reálne vedia zhodnotiť, kto mal odvahu, osobnú integritu a bol ochotný postaviť sa za pravdu s čistým
svedomím a kto, naopak, vystupoval populisticky podľa aktuálnej situácie, menil svoje stanoviská, postoje, názory a nehájil záujmy
obyvateľov mesta Košice.

„Zodpovednosť určite na sebe nesie vtedajšie vedenie mesta Košice, za ktorého sa zmluva podpísala. Poznali platné zákony a mali k
dispozícii dostatočný odborný aparát na to, aby vyhodnotili, že takúto zmluvu mesto uzavrieť nemôže,“ zdôraznil.

Lörinc tvrdí, že politickú zodpovednosť by mali voči sebe vyvodiť aj všetci tí poslanci, ktorí za toto hlasovali opakovane a aj počas
protestov obyvateľov.

„Dlhé roky sme počúvali niektorých populistov bez názorovej integrity, ktorí EEI priamo a verejne obhajovali alebo skákali vo
vyhláseniach raz áno, raz nie, inokedy spoločný podnik, či účelovo zahlcovali verejnú diskusiu podružnými problémami, aby sa pozornosť
nevenovala podstatným faktom. Jednoducho, zmluva je neplatná a zodpovednosť za celú kauzu nie je na tých, ktorí povedali pravdu a
otvorili Košičanom oči, ale na tých, ktorí to pripustili a odhlasovali. Košičania by mali vedieť, kto bol na ich strane a kto kopal za iný tím,"
uzavrel.

Aj nezávislý mestský poslanec a starosta Starého Mesta Igor Petrovčik pociťuje verdikt súdu ako zadosťučinenie.

„Aktivisti tvrdili už pred rokmi, že zmluva s EEI nebola v poriadku a na dlhé roky spôsobila v Košiciach parkovací chaos. Ako vtedajší šéf
petičného výboru som rád, že aj keď to trvá dlho, za pravdu nám dávajú súdy a postupne sa parkovacia politika i príjmy z nej vrátia tam,
kam patria, do rúk mesta Košice. Určite by sa mali za toto všetko zodpovedať tí, ktorí situáciu spôsobili, ale veľmi pochybujem, že sa toho
dožijeme.“

Za veľmi dôležitú teraz považuje precíznu prípravu parkovacieho systému pod taktovkou mesta po definitívnom odchode EEI na konci
júla tak, aby sa z príjmov stavali nové parkovacie miesta, prípadne parkovacie domy a aby Košičania postupne na vlastnej koži pocítili
výrazné zlepšenie komfortu parkovania.

„Skrátka, aby vedeli, že nielen platia, ale späť dostávajú kvalitnú službu od mesta," zdôraznil Petrovčik.

Autor: Peter Jabrik
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Raši sa obával stíhania z nesprávneho dôvodu. Vyvrátil to definitívne súd  
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ZMLUVA S PARKOVACOU FIRMOU EEI MU SPÔSOBILA POLITICKÉ DEBAKLE. OBHAJOVAL JEJ PLATNOSŤ A ROKY
IGNOROVAL PODOZRENIA I KRITICKÉ HLASY

Chaos sprevádza platené parkovanie v Košiciach už niekoľko rokov. Rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach len potvrdilo náš
desaťročný boj, hovoria tí, ktorí zmluvu mesta s parkovaciu firmou EEI od začiatku kritizovali.

KOŠICE. Potvrdzujúcim rozsudkom Krajského súdu v Košiciach v spore mesta Košice a parkovacej spoločnosti EEI sa 22. júna
definitívne rozlúskla jedna z najväčších politických tém košickej samosprávy.

Takmer desať rokov spochybňovaná nájomná zmluva o prevádzke plateného parkovania súkromnou firmou je naozaj neplatná.

Je to len prvý krok. Súdy sa budú musieť ešte vysporiadať s tým, či a ktorá strana je v tomto spore poškodenou a či a aká finančná
náhrada jej za to patrí.

Mesto podalo žalobu za zastupujúceho primátora Martina Petruška (Smer) v novembri 2018. Požaduje v nej od EEI zaplatenie finančnej
náhrady za bezdôvodné obohatenie. Vyčíslilo ju na 3,8 milióna eur, keď od dovtedy odhadnutého príjmu firmy z parkovného odrátalo jej
preukázané investície do parkovacieho systému.

Poškodená sa však cíti aj žalovaná spoločnosť a ihneď po rozsudku avizovala, že si vyčísli všetky vlastné právne nároky ako
kompenzáciu škôd, ktoré jej mesto „svojou protiprávnou činnosťou a prípravou neplatnej nájomnej zmluvy spôsobilo“.

Je tu teda aktuálna tiež otázka, kto má za neplatnú zmluvu i spôsobené škody niesť politickú a prípadne aj trestno-právnu zodpovednosť.

Pochybnosti o platnosti zmluvy sú skoro desaťročie

Nájomnú zmluvu uzavrel s EEI 30. júla 2012 so súhlasom mestského zastupiteľstva vtedajší primátor Richard Raši (vtedy Smer, teraz
Hlas).

Už krátko nato začali na verejnosť prenikať upozornenia a aj rozsudky súdov o zrušení pokút. Súviseli s tým, že viaceré slovenské mestá
prenechali platené parkovanie súkromným spoločnostiam v rozpore s cestným zákonom, ktorý to v tom čase nedovoľoval.

Vyslovene sa totiž v zákone uvádzalo, že výber parkovného je príjmom obce a ak tá chce spoplatniť parkovacie miesta, musí predtým
vydať všeobecne záväzné nariadenie (VZN).

Košice pritom nielenže nemali žiadne takéto VZN, ale navyše umožnili firme EEI brať všetky tržby za parkovanie. Mestu za to platila len
pevný paušál bez ohľadu na to, koľko od vodičov v skutočnosti zinkasovala.

Zákonnosť nájomnej zmluvy s EEI napadol v auguste 2013 protestom aj prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach.

V novembri toho istého roka ju označil za nezákonnú na tlačovej konferencii aj vtedajší predseda poslaneckého klubu SDKÚ pri
miestnom zastupiteľstve mestskej časti Staré Mesto a súčasný košický župan Rastislav Trnka (nezávislý). Zároveň vyzval vodičov, aby
neplatili parkovné a jeho strana odovzdala mestu i petíciu, ktorá požadovala túto zmluvu zrušiť.

Raši v roku 2013: Žiaden problém už nemôže byť

Raši a spol. nepodnikli žiadne kroky, aby toxickú zmluvu s EEI zrušili a prípadne uzavreli novú až po zmene legislatívy. Vydali sa inou
cestou.

Smer presadil v Národnej rade SR cez poslanecký návrh novelu cestného zákona, ktorá už umožnila obciam zveriť platené parkovanie aj
súkromným firmám.

Podmienkou bolo prijatie VZN, ktoré ustanoví podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest i spôsob určenia odplaty poverenej
právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach potom schválilo takéto VZN v decembri 2013.

„My stále tvrdíme, že my máme platnú zmluvu s firmou EEI a po novelizácii zákona už žiaden problém s ňou ani nemôže byť. Čiže dnes
je predložené VZN a preto aj odporúča mesto, aby sme protestu prokurátora vyhoveli, aby sme aj pre budúcnosť odstránili posledný
právny nesúlad právnych názorov mesta a prokuratúry,“ ubezpečoval Raši poslancov i verejnosť o zákonnom postupe na záver rozpravy
pred hlasovaním o VZN.
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Odovzdanú petíciu preto považoval za bezpredmetnú.

Súd: Zmluva je v rozpore s celým radom predpisov

Senát krajského súdu to v aktuálnom rozsudku o neplatnosti zmluvy vidí presne opačne ako Raši, čím zároveň potvrdil všetky Trnkom
verejne prezentované dôvodné podozrenia.

„V čase uzatvárania predmetnej nájomnej zmluvy v roku 2012 nebolo všeobecne záväzným nariadením obce možné, aby určila
jednotlivé úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie tak, že ich prenajme tretej osobe a tento príjem z parkovania by nebol
príjmom obce, ale v tomto prípade EEI. To bolo možné až novelou cestného zákona od 1. 12. 2013. Táto novela však nezhojila absolútnu
neplatnosť nájomnej zmluvy z roku 2012,“ konštatovala predsedníčka senátu krajského súdu Zdenka Kohútová 22. júna tohto roku pri
verejnom vyhlásení a odôvodňovaní rozsudku.

Zdôraznila, že táto zmluva bola navyše v rozpore s celým radom ďalších právnych predpisov.

A keďže nebola zmluva platná, nemohol byť podľa nej platný ani dodatok č. 2 k nej, ktorým sa od 1. júla 2016 rozšírilo platené parkovanie
aj do 10 rezidentských lokalít v okolí centrálnej mestskej zóny v mestských častiach Staré Mesto a Juh.

Odvolací súd potvrdil správnosť aj ďalších argumentov o nezákonnom postupe pri angažovaní EEI, ktoré priniesli i výsledky kontroly
Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

Raši to opäť nielenže odignoroval, ale ešte podal v marci 2017 dve neúspešné žaloby na NKÚ voči výsledkom kontroly a na ochranu
dobrého mena mesta.

Aktivista Henrich Burdiga za tým videl len snahu vedenia mesta zabrániť zverejneniu protokolu o kontrole pred novembrovými župnými
voľbami, ktorý obsahoval okrem iného aj zistenie NKÚ, že je zmluva neplatná od samého začiatku.

Magistrát v júni 2017 v reakcii pre Korzár klamal, keď tvrdil, že sa žaloby nijako netýkali zmluvy s EEI.

Aj ďalšie vtedajšie zistenia kontrolórov o nezákonnostiach, ktoré sa vzápätí aj tak dostali na verejnosť, súd teraz právoplatne potvrdil.

„Ďalším dôvodom pre vyslovenie neplatnosti zmluvy je rozpor s ustanovením Občianskeho zákonníka, podľa ktorého každý právny úkon,
teda aj uzavretie zmluvy, musia strany urobiť slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne. Slová určite a zrozumiteľne neboli pri uzatváraní
tejto zmluvy rešpektované,“ vyhlásila Kohútová.

V nájomnej zmluve neboli totiž konkrétne určené vyhradené plochy na platené parkovanie aj s číslami parciel a výmerami, teda čo
konkrétne mesto Košice ako svoje vlastníctvo prenajalo firme EEI.

„Boli tam len špecifikované ulice a počty parkovacích miest na týchto uliciach, ale nebolo zakreslené ani nijako bližšie identifikované, čo
môže žalovaný (EEI – pozn. red.) využívať pre svoje podnikanie,“ poznamenala predsedníčka senátu.

Raši v roku 2017: EEI musí skončiť

Raši bojoval za zotrvanie EEI v meste napriek masívnemu odporu aktivistov, časti verejnosti i hŕstke miestnych opozičných politikov a
petícii s vyše 17-tisíc podpismi až do župných volieb v novembri 2017.

Utrpel vtedy prvú veľkú politickú porážku, keď v súboji o post košického župana pre mnohých prekvapujúco prehral ako nominant
najsilnejšej politickej strany Smer o 875 hlasov práve s Trnkom. Toho predtým Raši verejne zosmiešňoval a znevažoval najmä kvôli
kritike parkovania.

Na najbližšom mestskom zastupiteľstve po volebnom fiasku už sám priznal, že dostal politickú aj osobnú nakladačku.

„Nemôžem to dokázať, ale myslím si, že keby EEI neexistovala, voľby asi vyhrám,“ vyhlásil.

Poslancov vyzval, aby čo najrýchlejšie vyriešili kauzu EEI vypovedaním celej zmluvy, ale pripúšťal aj to, aby firma zostala len v centre
mesta.

Vysvetlil im tiež, že aj keby schválili rozhodnutie, ktoré by nebolo v súlade s legislatívou, on to síce podpísať nebude môcť, ale jeho veto
môžu prelomiť a uznesenie by sa stalo aj tak platným.

„To viete, pretože ako štatutár mesta beriem zodpovednosť na seba... Pretože súdu je jedno. Nemal to podpísať,“ naznačil obavu, že by
mohol byť trestno-právne stíhaný pre konanie v rozpore so zákonom.

Prisľúbil tiež poslancom pomoc magistrátu pri vyčísľovaní, čo by to mesto stálo, ak by sa firma obrátila po vypovedaní zmluvy na súd.
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Naďalej odmietal riešiť túto kauzu štandardne, teda že by samotné mesto podalo žalobu, v rámci ktorej by súd rozhodoval aj o neplatnosti
zmluvy.

„Mesto ide riešiť alternatívy vypovedania zmluvy, lebo podanie na súd považuje za zbytočné, keďže zmluva je podľa právnikov mesta
lege artis (v súlade so zákonom – pozn. red.),“ stále nepripúšťala akékoľvek pochybenie pri zverení plateného parkovania súkromnej
firme vtedajšia hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

UPJŠ: Mesto vytvorilo na zákone nezávislé právo

Ešte aj vo februári 2018 podsunul magistrát mestským poslancom právnu analýzu, ktorú si nechala vypracovať samotná parkovacia
firma. Podľa nej nebolo možné očakávať, že ak by súd o celej veci v budúcnosti rozhodoval, že by akceptoval rozpor s cestným zákonom
ako dôvod neplatnosti zmluvy medzi mestom a EEI.

Mestskí poslanci zrejme aj pod týmto dojmom prijali uznesenie, aby mesto ukončilo prenájom parkovacích miest tejto spoločnosti len v 10
rezidentských lokalitách, ale v centrálnej mestskej zóne by naďalej zostala.

Zvrat nastal až o mesiac neskôr po Rašiho predčasnom odchode z postu primátora do vlády Petra Pellegriniho (vtedy Smer, teraz Hlas).

Košické opraty prebral až do komunálnych volieb v novembri 2018 jeho stranícky kolega a viceprimátor Martin Petruško.

Rozhodol sa dať vypracovať právnu analýzu Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorá mala navrhnúť ďalšie právne alebo faktické kroky
mesta voči EEI v prípade neplatnosti zmluvy a zhodnotiť i z toho vyplývajúce vzájomné nároky oboch strán.

Analýza fakulty z júna 2018 potvrdila dôvodné pochybnosti o platnosti nájomnej zmluvy práve pre neurčitosť nájmu a rozpor s cestným
zákonom, ktorý v tom čase nedovoľoval jej uzavretie a neumožňoval ani zvolený spôsob, akým k tomu došlo.

Právnici z UPJŠ konštatovali, že si mesto začalo vytvárať „na zákone nezávislé právo“ a zmluvu označili za absolútne neplatnú.

Až Petruško urobil, čo mal Raši spraviť už dávno

V novembri 2018 napokon po súhlase mestského zastupiteľstva podal Petruško za mesto voči EEI žalobu na súd o vypratanie
prenajatých mestských parkovacích miest a zaplatenie finančnej náhrady podľa postupu, ako mu odporučila univerzitná analýza.

Samosudca Okresného súdu Košice I Pavol Varga najprv medzitýmnym rozsudkom zo 16. októbra 2019 rozhodol, že nájomný vzťah
medzi mestom a EEI nie je (zmluva je neplatná).

Následne mal vyniesť verdikt už len o vyprataní parkovacích miest a o zaplatení finančnej náhrady mestu za bezdôvodné obohatenie
(vyberaním parkovného) zo strany EEI, ktoré samospráva vyčíslila na takmer 3,8 milióna eur.

Senát Krajského súdu v Košiciach s predsedom Vladimírom Hríbom a členmi Drahomírou Brixiovou i Gabrielou Varhalíkovou však
vyhovel odvolaniu EEI, uznesením z 11. augusta 2020 rozsudok zrušil a vrátil prvostupňovému súdu na opätovné rozhodnutie.

Ústavný súd SR však 16. marca tohto roku vyhovel ústavnej sťažnosti mesta Košice, svojvoľný verdikt o zrušení medzitýmneho rozsudku
zrušil a vrátil vec krajskému súdu na ďalšie konanie.

Po odchode všetkých troch jeho sudcov medzičasom do dôchodku rozhodol v júni senát v úplne novom zložení právoplatne, že zmluva je
absolútne neplatná.

Exprimátor neodpovedal, či sa neobáva stíhania

Raši týmto verdiktom utŕžil po prehratých župných voľbách ďalšiu veľkú politickú porážku. Roky totiž odmietal riešiť právnou cestou
dôvodné podozrenie, že je zmluva neplatná.

Ako sme už uviedli, v decembri 2017 pritom nabádal mestských poslancov, aby schválili ukončenie vzťahu s EEI hoci aj prelomením jeho
veta. On nechcel takéto uznesenie podpísať, lebo sa obával jeho nezákonnosti a aj prípadného trestného stíhania. Takýto postup
obhajoval tým, že zmluva je platná.

A tak nás zaujímalo, či sa teraz zas neobáva trestného stíhania za zneužitie právomoci verejného činiteľa, lebo podpísal zmluvu v
rozpore so zákonom a napriek upozorneniam nepodnikol za dlhé roky žiadne kroky, aby sa zrušila.

Raši na to Korzáru neodpovedal. Súčasný poslanec Národnej rady SR za Hlas sa nijako nevyjadril ani k aktuálnemu verdiktu súdu a ani k
tomu, či sa za tento nezákonný počin i spôsobený chaos nehodlá Košičanom ospravedlniť.
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Súčasné vedenie mesta na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý) zatiaľ nekomentovalo, či zvažuje podanie trestného
oznámenia na svojich predchodcov. Prisľúbilo, že sa k tomu vyjadrí do dvoch týždňov.

Oslovili sme aj troch aktivistov, bojujúcich proti platenému parkovaniu v réžii súkromnej firmy EEI, z ktorých sa v komunálnych voľbách v
novembri 2018 stali mestskí poslanci a dvaja i starostami mestských častí.

Majú úplne jasno v tom, že by mal Raši voči sebe vyvodiť politickú zodpovednosť. O tej trestno-právnej by mali podľa nich rozhodnúť
orgány činné v trestnom konaní (viac v súvisiacom rámčeku).

SUDKYŇA: BUDE TO EŠTE POMERNE ZLOŽITÉ DOKAZOVANIE

■ Po júnovom správoplatnení medzitýmneho rozsudku o neplatnosti zmluvy musí ešte samosudca Okresného súdu Košice I meritórne
rozhodnúť o ďalšej časti žaloby mesta - o vyprataní parkovacích miest a o zaplatení finančnej náhrady za bezdôvodné obohatenie zo
strany EEI. Verdikt o tom padne až po tom, ako desaťročná zmluva teraz na konci júla vyprší, takže s vyprataním parkovísk by nemal byť
problém. Ten najväčší aj tak videla predsedníčka senátu krajského súdu Zdenka Kohútová počas odôvodňovania potvrdzujúceho
rozsudku v určení vzájomných finančných plnení, ktoré si majú obe strany sporu navzájom vydať ako bezdôvodné obohatenie. „Žalobca
(mesto Košice – pozn. red.) už v žalobe vypočítal odhadom vo finančnom vyjadrení, čo má ktorá strana ktorej vrátiť po vzájomnom
započítaní. Ten rozdiel má vyplatiť EEI mestu Košice. To bude ešte predmetom pomerne zložitého dokazovania, ak sa obe strany
nedohodnú. Preto je namieste vydanie medzitýmneho rozsudku, ktorý vytvorí pevný základ, aby sa mohol súd pustiť do zložitého
dokazovania o týchto dôležitých otázkach pre rozhodnutie vo veci samej,“ naznačila Kohútová náročnosť ďalšieho pokračovania súdneho
sporu.

AKTIVISTI: ZA CHAOS JE ZODPOVEDNÝ RAŠI

■ Predsedu Klubu aktivistov a nezávislých (KAN) pri mestskom zastupiteľstve v Košiciach Ladislava Strojného teší, že pravda vychádza
na povrch a spravodlivosť víťazí. „Zmluva s EEI bola podpísaná v rozpore so zákonom a to bol základný problém, na ktorý sme stále
poukazovali. Spolu s kolegami Henrichom Burdigom, Ladislavom Lörincom a ďalšími sme nebojovali len za to, aby príjmy z parkovania
patrili mestu a jeho obyvateľom, ale aj za to, aby sa už právo v meste Košice neohýbalo v prospech toho, kto je aktuálne pri moci,“
komentoval právoplatný verdikt o neplatnosti zmluvy s EEI. Za chaos, ktorý sprevádza platené parkovanie v Košiciach už niekoľko rokov,
je podľa neho zodpovedný hlavne ten, kto podpísal zmluvu v rozpore so zákonom, teda exprimátor Raši. „Silne pochybujem o tom, že by
bol schopný vyvodiť sám od seba akúkoľvek politickú zodpovednosť. Či bude nasledovať aj trestno-právna, nechám na orgány činné v
trestnom konaní,“ odpovedal Strojný. Mestský poslanec z toho istého klubu a starosta Sídliska KVP Lörinc tvrdí, že rozhodnutie
Krajského súdu v Košiciach len potvrdilo ich desaťročný boj. „Od roku 2012 tvrdím, že zmluva je neplatná. Bola uzatvorená v čase, kedy
zákon takéto zmluvy neumožňoval obciam uzatvárať. Stojím si za týmto názorom spoločne aj s mojimi kolegami (Trnka, Karol Labaš,
Burdiga, Strojný) konštantne a dlhodobo aj napriek tomu, že sme boli spochybňovaní, napádaní, prenasledovaní a čelili sme rôznym
vyhrážkam.“ Pokračoval, že Košičania teraz už reálne vedia zhodnotiť, kto mal odvahu, osobnú integritu a bol ochotný postaviť sa za
pravdu s čistým svedomím a kto, naopak, vystupoval populisticky podľa aktuálnej situácie, menil svoje stanoviská, postoje, názory a
nehájil záujmy obyvateľov mesta Košice. „Zodpovednosť určite na sebe nesie vtedajšie vedenie mesta Košice, za ktorého sa zmluva
podpísala. Poznali platné zákony a mali k dispozícii dostatočný odborný aparát na to, aby vyhodnotili, že takúto zmluvu mesto uzavrieť
nemôže,“ zdôraznil. Lörinc tvrdí, že politickú zodpovednosť by mali voči sebe vyvodiť aj všetci tí poslanci, ktorí za toto hlasovali
opakovane a aj počas protestov obyvateľov. „Dlhé roky sme počúvali niektorých populistov bez názorovej integrity, ktorí EEI priamo a
verejne obhajovali alebo skákali vo vyhláseniach raz áno, raz nie, inokedy spoločný podnik, či účelovo zahlcovali verejnú diskusiu
podružnými problémami, aby sa pozornosť nevenovala podstatným faktom. Jednoducho, zmluva je neplatná a zodpovednosť za celú
kauzu nie je na tých, ktorí povedali pravdu a otvorili Košičanom oči, ale na tých, ktorí to pripustili a odhlasovali. Košičania by mali vedieť,
kto bol na ich strane a kto kopal za iný tím," uzavrel. Aj nezávislý mestský poslanec a starosta Starého Mesta Igor Petrovčik pociťuje
verdikt súdu ako zadosťučinenie. „Aktivisti tvrdili už pred rokmi, že zmluva s EEI nebola v poriadku a na dlhé roky spôsobila v Košiciach
parkovací chaos. Ako vtedajší šéf petičného výboru som rád, že aj keď to trvá dlho, za pravdu nám dávajú súdy a postupne sa
parkovacia politika i príjmy z nej vrátia tam, kam patria, do rúk mesta Košice. Určite by sa mali za toto všetko zodpovedať tí, ktorí situáciu
spôsobili, ale veľmi pochybujem, že sa toho dožijeme.“ Za veľmi dôležitú teraz považuje precíznu prípravu parkovacieho systému pod
taktovkou mesta po definitívnom odchode EEI na konci júla tak, aby sa z príjmov stavali nové parkovacie miesta, prípadne parkovacie
domy a aby Košičania postupne na vlastnej koži pocítili výrazné zlepšenie komfortu parkovania. „Skrátka, aby vedeli, že nielen platia, ale
späť dostávajú kvalitnú službu od mesta," zdôraznil Petrovčik.

Od augusta už by malo za parkovanie inkasovať len mesto.

FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ

Richard Raši ešte ako primátor na mestskom zastupiteľstve v decembri 2017 po prehre vo voľbách župana apeloval na poslancov, aby
odhlasovali koniec parkovacej firmy EEI v Košiciach.

FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ
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