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Spravodaj c 168 

Motto 68: „Poslúcham pravdu slovenskej reči, ktorá ma chráni, živí a lieči.“  
Alexander Kormoš: Jazyk 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
- 30.12.2011,  18.00, Ev. kostol na Legionarskej ulici, Organovy koncert, Vladimír Kopáčik, 
Juraj Slovík http://www.youtube.com/watch?v=enhFYE71UI0 
http://www.youtube.com/watch?v=SxeJu5udELE 
http://www.razus.sk/ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

- 10. januára 2012, t. j. v utorok, o 17,00 hod. v Kultúrnom centre "Fontána" na Ožvoldíkovej ul. v Dúbravke 

(zástavka MHD "Saratov") bude prednáška prof. Ing. Milana Šikulu, DrSc. na tému „Globálna kríza a výhliadky 

Slovenska", spojená s besedou s občanmi. Organizuje Miestny odbor  v Dúbravke. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE 
M u l t i f u n k č n é  k u l t ú r n e  c e n t r u m 
J A N U Á R    2 0 1 2 
Streda, 11. 1., 17.30 h 
CUZCO A MACHU PICCHU 
Prednáška Kamily Polákovej - Hermannovej 
o pamiatkach hlavného mesta Inkov, komplexe Machu Picchu 
a dejinách, mýtoch, duchovnom aj každodennom živote 
výnimočnej civilizácie 
Seminárna sála, Klariská 5 
Usporiadatelia: 
Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO 

Kultúrna asociácia Nová Akropolis 
Cyklus prednášok sa uskutočňuje pri príležitosti 
40. výročia podpísania Dohovoru 
o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 
Štvrtok, 12. 1., 14.00 h 
RICHARD STRAUSS: SALOME 
DVD prezentácia opery 
pre členov Klubu priateľov opery SND 
Seminárna sála, Klariská 5 
Usporiadatelia: 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum 
Klub priateľov opery Slovenského národného divadla, 
člen Medzinárodnej asociácie operných klubov FEDORA 
Utorok, 17. 1., 19.00 h 
ZÁHRADA 
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť štrnásta 
Téma: 
Chvála bláznivosti  
(šialenstvo a tvorivosť) 
Marek Debnár, básnik, filozof 
Anton Heretik ml., psychológ 
Ladislav Fančovič, hudobník 
Koncepcia a moderovanie: 
Peter Michalík, Zuzana Tkáčiková 
Súčasťou podujatia bude ochutnávka čajov v podaní čajmajstrov z Tea4u 
Prednášková sála, Ventúrska 11 
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Usporiadatelia: 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum 
Umelecká agentúra Slovkoncert 
Vstupenky sú pre verejnosť k dispozícii v piatok, 13. 1., 
v čase 14.00 h – 18.00 h vo Výstavnej sále, Michalská 1 
Rezervácia: zahrada.ulib@gmail.com 
Štvrtok, 26. 1., 17.00 h 
HISTORIA MAGISTRA ... 
Stretnutie s pracovníkmi Historického ústavu SAV 
na tému „Dlhé“ 19. storočie a prvá svetová vojna 
Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Dušan Kováč, 
Elena Mannová, Peter Macho 
Moderuje Eva Kowalská 
Seminárna sála, Klariská 5 
Usporiadatelia: 
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 
Univerzitná knižnica v Bratislave 
Štvrtok, 27. 1., 13.00 h 
HOLOKAUST 
Stretnutie s Monikou Vrzgulovou 
pri príležitosti Medzinárodného dňa 
spomienky na obete holokaustu 
Seminárna sála, Klariská 5 
Usporiadatelia: 
Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO 
Dokumentačné stredisko holokaustu 

Nadácia Milana Šimečku 
 
P r o d u k c i a   M F K C 

+421 2 5980 4105, +421 2 5980 4106, 
+421 2 5980 4520, fax: +421 2 5980 4314 
produkcia.mfkc@ulib.sk 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vianočné zvyky na Slovensku 
www.gympaba.sk/materialy/prezentacia_vianocne_zvyky.ppt 

Sloveneké národné zvyky 

http://www.zoznam.sk/katalog/Zabava-volny-cas/Vianoce/   

 vianočné zvyky   

http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi?a=search&fsearch=&co=svet&s=viano%E8n%E9%20zvyky&scop
e=all&  

 http://vianoce.sk/  

 http://sk.wikipedia.org/wiki/Vianoce  

 http://vianocezvyky.szm.com/  
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 http://vianocezvyky.szm.com/VianocneZvyky/indexZvyky.htm  

 http://www.vysoketatry.com/vianoce/  

 http://vianocesk.ic.cz/  

 http://www.youtube.com/watch?v=0Q0iEEUYIhw  

 http://www.vasevianoce.sk/  

 http://www.infovek.sk/predmety/etika/tradicie/vianoce/001vianoce/001vianoce.php  

 http://www.slovakiasite.com/sk/sviatky.php  

 http://referaty.aktuality.sk/vianoce/referat-1921  

http://referaty.aktuality.sk/vianoce-a-zvyky-vo-svete/referat-13879  

 Počasie na Vianoce 

http://weather.vija.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=40  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Prosim o upresnujucu  

informaciu o planovanej navsteve Bendikta XVI. 

 Z pomerne hodnovernych zdrojov som sa dozvedel,  

ze v buducom /marianskom/ roku 2012 by mal navstivit iba Slovensko, 

a nasledujuci 2013, spaty s vyznamnym jubileom cyrilometodskym, 

IBA Moravu /CR/, s vynechanim Slovenska,  

co ma dost zarazilo a prekvapilo.  

Ak by to bola pravda, hoci nevylucujem ze ista zaujmova skupina by sa aj 

o taketo /zredukovane/ zacielenie misijnej cesty mohla usilovat,  

dufam, ze vcas dojde ku korekcii aj zo strany SR...?! 

Dakujem za /akukolvek/ odpoved     V. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Slovenské národné noviny 
http://www.matica.sk/user-data-matica.sk/gallery/pdf/SNN2011/51_52.pdf 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Predmet: ad UPN/Petransky 

http://www.upn.gov.sk/aktuality/reakcia-predsedu-spravnej-rady-upn-ivana-a--petranskeho-na-zavadzajuce-tvrdenia-
mariana-balazsa/ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Najdite si cas a vypocujte si tu nadheru... 
    Přeposílám vám odkaz na mladičkou operní pěvkyni   v   závěru zpívá píseň dokonce    se Sarah Brigthman, 
která ji původně zpívala s A. Bocellim. 
  Přeju vám hezkou a   příjemnou  chvílí s malou Jackie.Evancho, která je   opravdu zázračným talentem 
  Udělejte si čas a dívejte se, myslím si, že ke konci, až se   objeví  Sarah a začne zpívat s tou 
  dívenkou,nezůstane jedno oko suché 
Jackie Evancho, ma slovensky povod!!! 
  http://www.youtube.com/watch?v=E__3xqxvFgo 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://www.sns.sk/aktuality/jan-slota-je-to-tu-konkretne-poziadavky-na-autonomiu-su-na-stole-dame-si-vziat-kus-slovenska/ 
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Ján Slota: Je to tu, konkrétne požiadavky na 
autonómiu sú na stole, dáme si vziať kus Slovenska? 

21.12.2011 | Počet prečítaní: 264  

Bratislava, 21. decembra 2011 – Zarazili nás informácie o tom, že skupina právnikov Okrúhleho stola 
slovenských Maďarov vypracovala komplexný návrh na riešenie situácie slovenských menšín – v 
zmysle návrhu by domáce menšiny v otázkach, ktoré sa ich dotýkajú, mohli rozhodovať sami o sebe. 
Navyše, zákon o právnom postavení národnostných menšín a samosprávach počíta s vytvorením 
republikových, regionálnych a miestnych samospráv. Je to tu, konkrétne požiadavky na autonómiu sú 
na stole. Budeme ďalej mlčať? 

SNS na tieto zámery Maďarska a jeho predstaviteľov upozorňuje už dávno a nestačím sa čudovať, že 
slovenská politická reprezentácia sa síce neustále vyškiera do kamier, ale závažné problémy nerieši. 
Tento je jedným z tých najvážnejších a najakútnejších, pretože hoci Maďarsko už celé desaťročia robí 
nenápadne krok za krokom ku krádeži rozsiahlych území susedných štátov, dnes sa tým už ani netaja a 
hovoria o autonómiách otvorene. Na Slovensku majú na realizáciu týchto svojich cieľov a 
spochybňovanie trianonského usporiadania strednej Európy úplný raj: súčasnú vládu, ktorá im s 
otvorenou náručou ponúkne aj vlastnú večeru, a navyše ide o lukratívne územie južného Slovenska, 
kde im bývalý člen vládnej koalície SMK a dnešná súčasť vlády Híd vybudovali nadštandardne oproti 
ostatným slovenským oblastiam infraštruktúru, ale najmä ide o rozsiahle územie, ktoré je zdrojom 
pitnej vody a kvalitnej ornej pôdy, čiže Maďari veľmi dobre vedia, čo chcú a o čo im ide.  

Slovensko nutne potrebuje novú vládu, ktorá ochráni záujmy Slovenska, slovenského národa a 
nebudeme pôsobiť pre hociktorého agresora ako nesvojprávny národ, ktorý ponúkne svoje územie 
komukoľvek, kto prejde okolo našej hranice, alebo si lieči traumu z histórie. Prestaňme sa konečne 
pred niekým skláňať a podceňovať a hrdo dvíhajme hlavy hore, sme suverénny národ v srdci Európy s 
krásnou krajinou a hodnotnými ľuďmi. 

 
časť Cirkvi je v strašnom rozklade, urobili si z toho teatro mundi... Ja som bol pri tom, keď pán kard. Korec odpovedal 
Havlovi na žiadosť odslúžiť sv. omšu počas jeho návštevy Nitry. Pán kard. mu napísal, že veľmi rád, ale najskôr musí V.H. 
preukázať, že je aktívny veriaci katolík. Liberalizmus devastuje dvetisícročnú tradíciu a z učenia, zapísaného v evanjeliách a 
listoch apoštolov, si robí trhací kalendár  
 
 
Sme svedkami cez všade prítomné média ako "bratia" opäť píšu históriu - platiť bude tá pravda, ktorá sa bude učiť o 50 
rokov.  No a o tom ako "demokraticky" posadili do basy poslanca Sládka počas volby  V. Havla za prezidenta Česka a ako 
bol V. Havel následne "demokraticky" zvolený poslancami za prezidenta práve o ten jeden (v base sediaci) hlas o tom sa už 
časom nebude písať ani hovoriť!! To je tá pre nás "jediná správna demokracia" ovládaná majetnými vlastníkmi médií v 
praxi... 
Prečítajte si článok na vlákne: 
http://peterchovan.blog.sme.sk/c/283842/Za-Vaclavom-Havlom-ani-Kim-Cong-ilom-smutit-nebudem.html 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana? 

Článek ve Zvědavci (http://www.zvedavec.org) 

URL adresa článku: 
http://www.zvedavec.org/pohledy/2011/12/4742-symbolika-havlovy-smrti-aneb-komu-zvonila-
hrana.htm  
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Richard Král (19.12.2011) 

Exprezident Havel zemřel v době, kdy se jeho jediné a skutečné dítě – česká kleptokracie s prvky 
dědičné monarchie – nachází před kolapsem. Jak dlouho může naše parodie na demokracii a vláda 
postkomunistických elit přežít svého otce? 

Česká média bezmezně spoléhají na to, že drtivá většina českých ovčanů má paměť tak maximálně k 
posledním volbám. Bohužel pro Václava Havla existují ještě lidé, kteří neztratili paměť. Morální 
vyplundrování a ekonomické vytunelování země do kapes komunistických nomenklaturních kádrů 
nese značku Made by Václav Havel. Stín Václava Havla a sametové tragédie nás bude provázet ještě 
dlouho. V atmosféře fanatického oslavování a uctívání Havlovy ikony je vhodné krátce připomenout, 
co všechno dobrého nám Vašek i jeho soudruzi disidenti přinesli.  

Václav Havel byl dlouho jen figurkou (byť vlivnou a mocnou) v ruce komunistického režimu, pečlivě 
pěstovanou a opatrovanou, vozící se v Mercedesu do trutnovského pivovaru, která v pravé chvíli 
provedl předem připravený tah spočívající ve změně politického systému při současném zachování 
ekonomické a tím i faktické moci v rukách komunistických elit. Již samotný pojem „sametová 
revoluce“ je nesmyslem a etablovaným mýtem vzhledem k tomu, že o skutečnou revoluci v žádném 
případě nešlo, ale o poklidné přidání moci okořeněné cinkání klíči na náměstích zmanipulovanými 
davy.  

Václav Havel jako jedna z hlav disentu žil za komunismu životem, o kterém se drtivé většině 
tehdejších občanů ani nesnilo. Již v sedmdesátých letech jezdil v novém Mercedesu z Tuzexu, vlastnil 
rozlehlý byt v Praze na nábřeží, stejně jako usedlost Na Hrádečku. V jeho nemovitostech se prakticky 
nerušeně konala dostaveníčka „disidentů“, a komunistů tzv. „osmašedesátníků“, páté kolony 
komunistického režimu. Tehdejší režim měl bezpochyby možnosti, aby se Havla zbavil nebo umlčel a 
přestěhoval do hlídané garsonky v paneláku. Neučinil tak. Ponechal mu jeho nemovitosti, ponechal mu 
tuzexové konto, nechal ho stýkat se zahraničními osobami. Pro vytvoření disidentského mýtu si 
odseděl i nezbytné roky ve vězení, které však připomínalo podle výpovědí tehdejších spoluvězňů spíše 
hotel. Zatímco Pavla Wonku příslušníci StB na vazbě v Hradci Králové ubili, Václava Havel přijímal 
návštěvy a měl zvláštní stravu. 

Po roce 1989 bylo do očí bijící jeho přátelství a spolupráce s vysokým komunistou Mariánem Čalfou, 
kterého dosadil na místo předsedy vlády, stejně jako s dalšími vysokými komunisty. Byl to on, kdo 
zamítl myšlenky zákazu komunistické strany, byl to on, kdo pod heslem „nejsme jako oni“ odmítl 
potrestání vysokých funkcionářů komunistického režimu a zločinecké organizace StB. Byl za to 
bohatě odměněn. Přestože byla jeho rodině znárodněna většina majetku ještě před rokem 1948, který 
byl hranicí pro restituce, byly mu vydány rozsáhlé majetku v hodnotě miliard korun. Jeho tajemné 
restituce se nikdy neodvážil zpochybnit ani rozporovat žádný novinář. 

Havel se neštítil ani spolupráce s agenty KGB. Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku 
objevuje jméno Miloše Červenky, miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent 
moskevského MGIMO (aneb „Akademie KGB“) Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval 
jako Havlova „peněženka“. Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem 
ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené 
agentem StB Václavem Junkem.  

Havlův svazek v StB a zejm. KGB bohužel asi nikdy nebude zveřejněn. Václav Havel byl symbolem 
podvodu na občanech, kteří věřili, že rok 1989 je rokem změn a konce komunistické nadvlády. Je jeho 
zásluhou, že český národ zapadl po pokřivené „sametové revoluci“ do ještě většího morálního balastu.  

Česká parlamentní kleptokracie nemůže svého stvořitele dlouho přežít. Věčný zůstane snad jen jeho 
příspěvek do dějin neohumanismu a proslulé „humanitární bombardování“, které propagoval proti 
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bezbranné Jugoslávii. Havlovy „humanitární bomby“ tak zabíjely Srby ve vlacích, ve školách, na 
ulicích a v televizi.  

Doufejme, že s Havlem odejde i jeho éra. Éra, kdy se nemorálnost stala dobrými mravy, kdy zákony 
platily jen pro ty bojácné a hloupé, kdy bylo vyplundrováno naše hospodářství a země zadlužena. 
Uctívání Havla formou stalinského kultu osobnosti je cestou do morální pasti pokrytectví a bahna 
falešnosti.  

 
© 2011-1999 Vladimír Stwora 
Článek je možno dále šířit, pokud bude uveden odkaz na původní zdroj 
a autor. 
http://zvedavec.org/send_print.php?clanek_id=4742&status=print 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
preposielam ....  
 
Všetkým spriazneným médiám, správcom stránok, autorom blogov, firmám, materským centrám, občianskym združeniam i 
samotným občanom, 
 
ospravedlňujem sa za nevyžiadaný e-mail, ale je treba konať čo najskôr a treba, aby čo najviac ľudí priložilo ruku k dielu, 
preto si dovoľujem napísať Vám takto hromadne, hoci rozposielanie hromadných nevyžiadaných mailov nemám vo zvyku. 
 
Ospravedlňujem sa tiež, ak ste už túto informáciu dostali od niekoho iného, resp. viac než 1x odo mňa. 
 
Prosím Vás, aby ste na svojich webových stránkach na čo najlepšie viditeľnom mieste zverejnili a svojim 
známym/priateľom/príbuzným rozposlali nasledujúci oznam (ohraničený tromi hviezdičkami): 
 
* * * 
 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dalo 12.XII.2011 (v pondelok) do ZRÝCHLENÉHO pripomienkového 
konania novelu očkovacej Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení. 
 
Hlavným účelom tejto novely je (žiaduce) zrušenie plošného povinného očkovania proti tuberkulóze od 1.I.2012, avšak 
ministerstvo chce do vyhlášky zákerne prepašovať takto narýchlo a v predvianočnom období (kedy by sotva kto čakal 
podraz takýchto rozmerov) povinnosť všetkých detských lekárov hlásiť regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
(RÚVZ) všetky odmietnutia povinného očkovania a tiež viesť si evidenciu odmietnutí povinného očkovania. 
 
Vo výsledku to znamená, že podľa tejto novely, LEKÁRI SA MAJÚ POVINNE STAŤ eštébáckymi UDAVAČMI rodičov, 
ktorí sa po dôkladnom, zodpovednom a informovanom zvážení rozhodli nedať svoje deti očkovať niektorým z očkovaní, 
vyhlásených práve touto vyhláškou za "povinné". 
 
Podobnosť s komunistickou totalitou spred 22 rokov NIE JE NÁHODNÁ. Sú to presne tie isté praktiky, ktoré robili za 
"vedúcej úlohy jednej strany" (Komunistickej strany Československa) zo všetkých, čo nedržali hubu a krok, štvanú 
zver. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Nedopustite, prosím, hroziaci návrat novej verzie eštébáckej totality! 
 
Podporte, prosím, hromadnú pripomienku Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania k novele tejto vyhlášky. Podrobný 
návod tu: 
http://www.slobodavockovani.sk/news/surne-hromadna-pripomienka-k-novelizacii-ockovacej-vyhlasky-mz-sr-c-585-2008-z-
z-o-podrobnostiach-o-prevencii-a-kontrole-prenosnych-ochoreni/ 
 
Na podporu hromadnej pripomienky je čas len do utorka 20.XII.2011 (vrátane), tzn. v čase písania tohto e-mailu len 3 dni a 
pár hodín.  
 
VOPRED ĎAKUJEME. 
 
* * * 
 
 
Za akúkoľvek Vašu pomoc pri ochrane SLOBODY občanov Slovenska vopred srdečne ďakuje 
-- 
za petičný výbor "Petície za slobodnú voľbu v očkovaní" 
Ing. Marián FILLO 
* * * * * * * * * * * * 
Ak chcete našu činnosť podporiť, môžete poslať ľubovoľný obnos na 
účet č.: 520700-4200920643/8360 (mBank / BRE Bank) 
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IBAN: SK19 8360 5207 0042 0092 0643 
BIC/SWIFT: BREXSKBX 
* * * * * * * * * * * * 
http://slobodavockovani.sk/peticia 
sloboda.v.ockovani@gmail.com 
* * * * * * * * * * * * 
poštová adresa: Jaseňová 26, 01007 ŽILINA 
tel./SMS/MMS: 0904 827 031 (prenesené do O2  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
VÁCLAV HAVEL viac ako na 30 tich fotografiách v knihe 1989 NEZNÁ REVOLÚCIA - VELVET REVOLUTION aj S 
Ladislavom Chudikom atd 
--  
Jozef Mytny   
www.photomytny.sk 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
20.12.2011 

POHLED DO HISTORIE: 

"Václav Havel už nemluví s nikým, kdo mu klade 

nepříjemné otázky..." 

Lidové noviny 

Václav Havel už nemluví s nikým, kdo mu klade nepříjemné otázky...  

21.05.2001 

Názory - Autor: Jaroslav Plesl - Strana: 10 

Václav Havel už nemluví s nikým, kdo mu klade nepříjemné otázky... 

PŘÍMÝ ÚDER 

...stále má sice plná ústa odpovědnosti a občanské společnosti, ale na pořádné 

tiskové konferenci už nevystoupil několik let. 

K Havlovi se v posledních letech dostanou jen novináři, kteří se před stárnoucím 

hrdinou plazí po zemi a u nichž nehrozí, že by ješitného státníka konfrontovali 

například s jeho pochybnými kšefty. 

Servilita a strojenost stříká ze všech televizních rozhovorů s"Panem Prezidentem". 

Absurditu spojení voleného úřadu s havlovsky monarchistickým vystupováním často 

podtrhuje prostředí, v němž prezident vposledních letech poskytuje televizní 

rozhovory. Zatímco "normální" politici chodí za novináři do televizního studia, Václav 

Havel je přijímá na Pražském hradě nebo na zámku v Lánech. Novináři usazení v 

pohodlných křeslech pak jako by vůbec nebyli schopni položit Havlovi jakoukoli 

tvrdší otázku. 
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A je úplně jedno, zda s prezidentem mluví redaktoři z jeho oblíbené České televize 

nebo kolegové z Primy. S Novou - jak známo - se Havel nebaví. 

Stanici Vladimíra Železného prezident nemůže odpustit, že se až příliš často šťourá v 

jeho soukromí. "Neustále sháněli, co by na nás kdo práskl," postěžoval si prezident v 

sobotním rozhovoru pro deník Právo. Ale to je úděl demokratického politika, který se 

musí smířit s tím, že diváky a čtenáře zajímají informace z jeho života. Tento rozměr 

otevřené občanské společnosti však prezident zjevně nechápe. 

Ani v nejnovějším rozhovoru pro Právo se čtenář nedočkal žádných tvrdých otázek. 

Přitom stačilo Havlovi připomenout jeho úžasný kšeft s dnes už zkrachovalou 

společností Chemapol Group. 

Počátkem roku 1997 se Václav Havel rozhodl prodat svou polovinu pražského paláce 

Lucerna. Část lukrativní nemovitosti nakonec za 200 milionů korun odkoupil už tehdy 

velmi zadlužený Chemapol. O druhou půlku Lucerny přitom velmi usilovala také 

prezidentova švagrová Dagmar. 

Havel se však zachoval jako malé uražené dítě - chtěl svých 200 milionů. Rok se s 

rokem sešel a Chemapol Group zkrachoval. Konkursní správce Chemapolu Lucernu v 

roce 1999 prodal prezidentově švagrové. Ta však za ni zaplatila jen tržní cenu 145 

milionů korun. 

Havel dostal od Chemapolu o 55 milionů korun víc. To se dá nazvat prezidentovým 

podílem na vytunelovaných českých bankách. Takže jedna z nepříjemných otázek pro 

Václava Havla zní: Kdy tyto peníze vrátíte státu? Zkuste se prezidenta zeptat 

prostřednictvím tiskového mluvčího Ladislava Špačka a dostanete stejnou odpověď 

jako já v květnu 2000. Špaček mi napsal, že prezidenta tato otázka neinspiruje k 

odpovědi. Vskutku příkladná odpověď demokratického státníka. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
20.12.2011 

Odsun Václava Havla do historie 

Jiří Jírovec 

Napadla mě taková věc: Kolik z těch lidí, kteří teď oplakávají Havla, zapalují svíčky, kde 

se dá a slzí nad články bulváru (pro ten je smrt oživením zisku) má příbuzného, který by 

přivítal, kdyby ho právě teď někdo držel za ruku ve chvílích z posledních? To je ale spíš 

námět pro Jana Paula. 

Odchod Václava Havla by měl vést k zamyšlení nad tím, jak se zase bude falšovat 
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historie. Havel byl nepochybně velmi rozporuplný člověk. Snažíme-li se dopátrat toho, 

co vlastně udělal, dostaneme se ke známému rčení Radia Jerevan "v zásadě to je 

pravda, ale..." 

 

Máme věřit tomu, že Václav Havel pozval Klause do OF. To lze chápat například tak, že 

Havel zvedl telefon a volal: Vašku, honem sem přijeď zakládáme OF a ty jako ekonom 

nesmíš chybět. Nejspíš to je pravda s tím rozdílem, že, jak media naznačují, se Klaus do 

vznikajícího OF vetřel a tak mu možná Havel řekl, no, když už jsi tady, tak zůstaň. 

Máme věřit, že nás Havel dostal do NATO. V zásadě to je pravda, s tím rozdílem, že 

původně sliboval, že již nikdy do žádného mocenského seskupení nepůjdeme a bylo-li 

ono konstatování pravdivé, tak musel být svými americkými a jinými západními 

sponsory lámán, aby svůj názor změnil. 

Máme věřit tomu, že Klaus si Havla vážil již od šedesátých let . To je jistě pravda, když 

to říká, tedy s tím rozdílem, že alespoň podle medií nemohl Havla vystát. Nepochází 

termín havlismus z Klausových kruhů? 

Máme věřit tomu, že Havel jako slušný člověk zanechal svoji stopu v české politice. 

Tedy zase s tím rozdílem, že to není nikde vidět. 

Máme věřit tomu, že Havel byl povýšen nad hmotné statky. To může být pravda s tím 

rozdílem, že je neodmítal příspěvky ze zahraničí ani restituce majetku zabaveného jeho 

údajně kolaborantské rodině před rokem 1948. Havel údajně řekl, že mu byl restituce 

čert dlužen . Proč ty restituce neodmítl? 

Máme věřit tomu, že Havel inspiroval amerického presidenta Obamu . Jenže k čemu? K 

další válce o suroviny a v této souvislosti k ještě lepšímu obkroužení Ruska? Havel, 

pravda, pronesl mnohou frázi o demokracii, ale americkým presidentům pomohl 

otevřenou podporou bombardování (proruského) Srbska a války v Iráku. 

Máme věřit tomu, že Havel nadevše miloval pravdu a svobodu. Je to jistě pravda s tím 

rozdílem, že si tu a tam pomohl dvojím metrem. Co nechtěl vidět, to neviděl a nikdy 

neřekl nic, co by mu mohlo uškodit. Proto nikdy nekritizoval porušování lidských práv 

ve sférách amerických zájmů. Proto se v podstatě nikdy neudělal nic pro vylepšení 

české politické scény. 

Erik Best, americký novinář žijící v Praze, se v souvislosti s Havlovým odchodem ptá: 

Trápily Václava Havla výčitky svědomí? Zde je podstatná část Bestova blogu, který se 

svou přímostí silně liší od uslzenosti a servilnosti českých médií. 
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"Mám pocit, že mám i já jisté právo Havlovo úmrtí komentovat, neboť moje vláda 

pomohla Václava Havla „vytvořit". Kdyby jeho jméno nezaznívalo tak často z Hlasu 

Ameriky a Rádia Svobodná Evropa, nemuselo být jeho zvolení do funkce prezidenta po 

pádu železné opony takovou samozřejmostí. Stejně tak nemusela Česká republika 

zaujmout tak laxní přístup k vyrovnávání se s minulostí, který sloužil zájmům Spojených 

států i Ruska. Studená válka byla vždy tak trochu hrou mezi velkými mocnostmi, za 

kterou obyčejní lidé zpravidla platili nejvyšší cenu. […] 

Ve výsledku je česká společnost bohužel kontrolována z velké části stejnými lidmi - 

nebo přinejmenším stejnými typy lidí - jako před rokem 1989. Pro většinu Čechů to 

není zas taková novinka, ale co by pro většinu z nich mohlo být novinkou, je 

skutečnost, že stejná sorta lidí vládne i v ostatních zemích. Ukazují nám to finanční a 

ekonomické krize i celosvětový rozmach nejrůznějších protestních hnutí, která na tuto 

situaci reagují. 

Havel si zvolil hrát na stejném hřišti s těmito lidmi. Rozhodl se přidat k té sortě, které 

coby disident tak vehementně oponoval. Když se Havlovi připisuje zásluha za pomoc 

při integraci České republiky mezi západní země, měla by mu rovněž být dávána 

částečná vina za negativní důsledky, jež tato integrace s sebou přinesla. Mám tím na 

mysli zásadní civilizační problémy, jako je diktát mezinárodních bankéřů, globalizace 

korupce a „humanitární" bombardování zemí s režimy, které nehrají podle stejných 

pravidel jako Západ. 

Novinář Jan Petránek se v Mladé frontě 10. prosince zmínil o tom, že je mu Havla líto, 

neboť si podle něj nyní uvědomuje, co všechno neuhlídal. „Ti, kteří udělali ten samet 

podle hesla Nejsme jako oni, jako by měli klapky na očích, že za rétory je hrstka 

pragmatiků, kteří rozkradou, co můžou," dodal. 

Petránka velmi obdivuji a rád bych věřil, že má pravdu. Havel se rozhodl, do jakého 

klubu chce patřit, a dlouze a tvrdě bojoval, aby do něj byl přijat. A když se tak stalo, 

musel hrát podle pravidel. Znamenalo to, že si nejen užíval dočasných vítězství a slávy, 

ale že také musel žít s nevyhnutelnými důsledky svého rozhodnutí. Pokud měl na 

sklonku svého života výčitky svědomí, je jen škoda, že to nedal více najevo." 

Za pár dní bude Havlův pohřeb. Je škoda, že se neodhodlal odejít v tichosti bez pompy. 

A tak, jak se sluší přijedou papalášové s paničkami či milenkami a budou si natřásat 

peříčka a klást věnce. Nová moc to nedělá kvůli Havlovi, ale kvůli sobě. Dokonce i 

použití pohřebních rekvizit z doby TGM je dobře vymyšlené. Lid si popláče, pak se 

postaví nějaká ta socha, přejmenuje to či ono a bude od něj pokoj. 

Bude to absurdní divadlo, na které si vláda nějakou tu miliardu ráda půjčí. Bude to 
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důkaz, že Havel musí i v epilogu hrát podle pravidel klubu, který ho přijal a nechá se 

dobrovolně odsunout do neobtěžující historie. Havel mohl podle neznámého vojína z 

Krylovy písně říct "nasrat, jo nasrat" a tím zůstat symbolem pro boj se zvrhlostmi 

současné české i světové politiky. Jenže Havel není náš, ale jejich, a proto s ním 

zametou pod honosný náhrobek. 

Havel byl zrcadlovým obrazem na Moskvu orientovaných politiků. Jeho jednosměrná 

orientace na USA samozřejmě nedává žádný smysl, pokud budeme Havla považovat za 

filosofa. 

Havel byl nepochybně muž dvou tváří nebo, chcete-li, dvojího metru. Co nechtěl vidět, 

to neviděl a nikdy neřekl nic, co by mu mohlo uškodit. Proto nikdy nekritizoval 

porušování lidských práv ve sférách amerických zájmů. Proto se v podstatě nikdy 

neudělal nic pro vylepšení české politické scény. 

Na Havlově osudu je zajímavé, že ačkoli pocházel - podle komunistů - kolaborantské 

rodiny, totalitní režim mu umožnil poměrně zajímavou kariéru. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vážený priatelia, 

 posielam niekoľko ohlasov na Havlové úmrtie, sú kritické ale oveľa pravdivejšie ako tie čo nám nanucujú média, autormi sú 
českí občania, mi na Slovensku máme dôvod byť ešte kritickejší. 

Bol to "intelektuál a humanista", ktorý mohol konkurovať aj Karolovi Bacílkovi, ktorý bol tiež export z Čiech. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana? 

Richard Král( více o autorovi > ) 

19.12.2011 

Exprezident Havel zemřel v době, kdy se jeho jediné a skutečné dítě – česká kleptokracie s prvky 
dědičné monarchie – nachází před kolapsem. Jak dlouho může naše parodie na demokracii a vláda 
postkomunistických elit přežít svého otce? 

 

Česká média bezmezně spoléhají na to, že drtivá většina českých ovčanů má paměť tak maximálně k 
posledním volbám. Bohužel pro Václava Havla existují ještě lidé, kteří neztratili paměť. Morální 
vyplundrování a ekonomické vytunelování země do kapes komunistických nomenklaturních kádrů 
nese značku Made by Václav Havel. Stín Václava Havla a sametové tragédie nás bude provázet ještě 
dlouho. V atmosféře fanatického oslavování a uctívání Havlovy ikony je vhodné krátce připomenout, 
co všechno dobrého nám Vašek i jeho soudruzi disidenti přinesli.  

Václav Havel byl dlouho jen figurkou (byť vlivnou a mocnou) v ruce komunistického režimu, 
pečlivě pěstovanou a opatrovanou, vozící se v Mercedesu do trutnovského pivovaru, která v pravé 
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chvíli provedl předem připravený tah spočívající ve změně politického systému při současném 
zachování ekonomické a tím i faktické moci v rukách komunistických elit. Již samotný pojem 
„sametová revoluce“ je nesmyslem a etablovaným mýtem vzhledem k tomu, že o skutečnou revoluci v 
žádném případě nešlo, ale o poklidné přidání moci okořeněné cinkání klíči na náměstích 
zmanipulovanými davy.  

Václav Havel jako jedna z hlav disentu žil za komunismu životem, o kterém se drtivé většině 
tehdejších občanů ani nesnilo. Již v sedmdesátých letech jezdil v novém Mercedesu z Tuzexu, 
vlastnil rozlehlý byt v Praze na nábřeží, stejně jako usedlost Na Hrádečku. V jeho nemovitostech 
se prakticky nerušeně konala dostaveníčka „disidentů“, a komunistů tzv. „osmašedesátníků“, páté 
kolony komunistického režimu. Tehdejší režim měl bezpochyby možnosti, aby se Havla zbavil nebo 
umlčel a přestěhoval do hlídané garsonky v paneláku. Neučinil tak. Ponechal mu jeho nemovitosti, 
ponechal mu tuzexové konto, nechal ho stýkat se zahraničními osobami. Pro vytvoření disidentského 
mýtu si odseděl i nezbytné roky ve vězení, které však připomínalo podle výpovědí tehdejších 
spoluvězňů spíše hotel. Zatímco Jiřího Wonku příslušníci StB na vazbě v Hradci Králové ubili, 
Václava Havel přijímal návštěvy a měl zvláštní stravu. 

Po roce 1989 bylo do očí bijící jeho přátelství a spolupráce s vysokým komunistou Mariánem Čalfou, 
kterého dosadil na místo předsedy vlády, stejně jako s dalšími vysokými komunisty. Byl to on, kdo 
zamítl myšlenky zákazu komunistické strany, byl to on, kdo pod heslem „nejsme jako oni“ odmítl 
potrestání vysokých funkcionářů komunistického režimu a zločinecké organizace StB. Byl za to 
bohatě odměněn. Přestože byla jeho rodině znárodněna většina majetku ještě před rokem 1948, který 
byl hranicí pro restituce, byly mu vydány rozsáhlé majetku v hodnotě miliard korun. Jeho tajemné 
restituce se nikdy neodvážil zpochybnit ani rozporovat žádný novinář. 

Havel se neštítil ani spolupráce s agenty KGB. Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku 
objevuje jméno Miloše Červenky, miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent 
moskevského MGIMO (aneb „Akademie KGB“) Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval 
jako Havlova „peněženka“. Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem 
ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené 
agentem StB Václavem Junkem.  

Havlův svazek v StB a zejm. KGB bohužel asi nikdy nebude zveřejněn. Václav Havel byl symbolem 
podvodu na občanech, kteří věřili, že rok 1989 je rokem změn a konce komunistické nadvlády. Je jeho 
zásluhou, že český národ zapadl po pokřivené „sametové revoluci“ do ještě většího morálního balastu.  

Česká parlamentní kleptokracie nemůže svého stvořitele dlouho přežít. Věčný zůstane snad jen jeho 
příspěvek do dějin neohumanismu a proslulé „humanitární bombardování“, které propagoval 
proti bezbranné Jugoslávii. Havlovy „humanitární bomby“ tak zabíjely Srby ve vlacích, ve 
školách, na ulicích a v televizi.  

Doufejme, že s Havlem odejde i jeho éra. Éra, kdy se nemorálnost stala dobrými mravy, kdy zákony 
platily jen pro ty bojácné a hloupé, kdy bylo vyplundrováno naše hospodářství a země zadlužena. 
Uctívání Havla formou stalinského kultu osobnosti je cestou do morální pasti pokrytectví a bahna 
falešnosti.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Havel 

Vladimír Stwora( více o autorovi > ) 

18.12.2011 
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Přemýšlel jsem nad tím, zda má vůbec cenu psát o Havlově smrti. Jen zběžný pohled na titulky na 
iDnes naznačuje, že v následujících dnech budeme vystaveni orgiím oficiálních i neoficiálních 
komentářů, oslavných článků, nekonečných vzpomínek a únavné glorifikace této tragikomické 
figurky. Kult osobnosti nebyl zrušen.  

 

Kdyby psal dnes Mňačko znovu svou knihu Jak chutná moc, klidně by mohl nahradit Klementa 
Gottwalda Václavem Havlem, aniž by děj příliš utrpěl. Proti Gottwaldovi je na tom ovšem Havel 
smutně lépe. Gottwalda oslavovali povinně jen v Československu, Havla paradoxně uznává celý 
rozpadající se a potápějící západní svět. Havel je ikonkou Západu pro jakýsi „boj za demokracii“ nebo 
jak tomu říkají.  

Havel byl nedílnou součástí podivné neviditelné, ale o to citelnější struktury moci, byl zřejmě 
chráněncem jistých velmi vysokých kruhů, o jejichž existenci se jen šeptá. Nikdy se patrně nedozvíme 
pravdu o jeho vzestupu k moci. 

Bylo pro mě osvěžující číst občas vzpomínky chartistů, kteří Havla znali osobně. Naposledy jsem 
takovou vzpomínku četl před měsícem v knize Terezy Boučkové Indiánský běh: 

Luna si vezme Alfu k sobě do Švýcarska. Ale léčení je strašlivě drahé. Musíme za každou cenu sehnat 
někoho, kdo by na ně mohl přispět. 

Luna s Paprskem sháněli Monologa. Poslali mu telegram, nechali vzkaz v kanceláři. Stal se slavným a 
milovaným hrdinou revolučních dnů. A svět mu za jeho statečný postoj uděluje ceny. A ceny, to jsou 
také peníze. Kdyby dal něco na Alfino léčení, kdyby dal kousíček z těch částek za vzpomínku na 
bláznivou lásku 

… Neozval se. 

Nedobrý prezident, mizerný spisovatel a dramatik, po lidské stránce někdo, komu bych nejspíše 
nepodal ruku.  

Dalo by se ještě psát, ale to jistě v následujících týdnech udělá placená klaka jeho obdivovatelů v 
takové míře, že nám z toho bude zle. Havel odešel. Podivná pachuť pokřivených, dříve ušlechtilých 
hodnot po něm ještě dlouho zůstane.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

České servery autocensurně zrušily diskuse pod oznámeními o smrti Václava Havla 

18.12.11 

Česká republika: Ihned po oznámení smrti Václava Havla autocensurně zablokovala naprostá většina 
portálů v České republice diskuse. 
 
 
Určitě bude zajímavé sledovat, zda to samé učiní servery v samozvané entitě Kosova, kterou Havel 
pomáhal rozdmýcháním válek odtrhnout od jím nenáviděné Jugoslávie, která se na Havlovi provinila 
zejm. tím, že mu ještě v době Železné opony a Studené války na svém uzemí vydávala knihy a uváděla 
jeho velkolepá dramatická díla. 
 
Zdroj: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-52291940-zemrel-vaclav-havel 

Klasifikace: kuriozity,politika,polit.korekt,zdravi,krimi,zvirata,pravo 
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Zprávu vložil/a MoUdrostrak 

.. "laska a pravda" zvitezila. Nejlepsi by bylo - vsechny cechy postrilet (preventivne). A srovnat se 
zemi. - "v duchu odkazu" ceskeho velikana .. 

Svoboda slova (hujers | 18.12.11 16:44) 

Demokratická společnost se opět projevuje.Mluvte a pište svobodně ale zveřejním to jen pokud s tím 
budu souhlasit.  
Váš demokratický cenzor. 

na Aktualnu (baba_Blažková, babaBlazkova (zavináč) atlas (tečka) cz | 18.12.11 18:23) 

se ještě diskutuje, ale maj to propojeno krz FB. Mně je to jedno, mně už VB udělal leccos, teď mi 
může... Takže jsem tam hodila link  
http://rucka.blog.idnes.cz/c/232283/Z-projevu-Vacl... 
Schválně, jak dlouho tam vydrží. 

(Luxor | 18.12.11 22:16) 

Už se těším až bude vyhlášen den státního smutku a já v práci řeknu přede všemi: "Smrt vlastizdrádce 
pro mě není dnem smutku, proto přijdu do zaměstnání a budu normálně pracovat bez nároku na 
odměnu" 
Na prvního máje jsem taky do průvodu nechodil, takže nevím proč bych měl dodržovat další podobná 
stádní nařízení. 
Na připomenutí dva nejznámější články: 
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8043-... 
 
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/5553-...  

Srovnání (Vanguard | 19.12.11 09:24) 

Vždyť na zvědavci se osobní útoky a nadávky cenzurují taky, tak v čem je problém? 

Je to potěšitelné (Vopice | 19.12.11 10:38) 

Potěšitelné, ale morálku národu to již nevrátí. Doufám, že to hovado slyší, co si o něm lidi říkají. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Zomrel Václav Havel 

18.12.11 

Česká republika: Pre mnohých ikona, pre mnohých kontroverzná postava plná rozporov. 
Každopádne, nech je zem ľahká poslednému československému prezidentovi.  

Zdroj: http://www.sme.sk/c/6186502/zomrel-cesky-exprezident-a-drama... 

Klasifikace: politika 

Zprávu vložil/a Expresser 

lahka? (mt-svk | 18.12.11 16:26) 
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Nie, dufam, ze bude za svoje skutky na druhom svete patricne "odmeneny".  
 
Mimochodom, ako spravny obcan upozornujem, ze Havlovi musi byt udelena Nobelova cena in 
memoriam a niekolko statnych vyznamenani v statoch ako Srbsko, Irak, ale aj Rusko a Cina, kde na 
neho s laskou spominaju :D 

Havel byl prolhanej cynickej zmdr (Pavel -Čert- Němec | 18.12.11 17:05) 

ale nemel nastesti tolik moci, aby napachal vetsich skod. Ve srovnani s humanitarne bombardujicim 
Obamou by si tu cenu snad i zaslouzil ;) 

Jak tak sleduji to divadlo kolem... (leo69 | 18.12.11 17:38) 

... jak se všichni vyjadřují, teď mluví i Duka (který ho snad navrhne na svatořečení). Lidem na ulicích 
tečou slzy, soudružky z lidu lomí rukama, každej blb z rohu ulice má pocit, že byl jeho kamarádem. Na 
vánoce budeme z důvodu jeho pohřbu snad bez pohádek a estrádních programů, protože bude státní 
smutek, jako když umřel kdysi Andropov. Koncem roku začne všelidová sbírka na výstavbu Havlolea 
ve tvaru chobotnice...  

pravda a láska (ar_649 | 18.12.11 17:41) 

"Pravda a láska zvítězila." ... ikdyž se zpožděním 22 let. Mlýny by touto dobou už měly mlít rychleji. 

Teď je na řadě... (leo69 | 18.12.11 17:55) 

... ještě krvavá Madla a Schlafenberg aby si neprodleně mohli dát se šajtánem v pekle mariáš... 

(haban, drhaban (zavináč) email (tečka) cz | 18.12.11 18:03) 

Třeba nás konečně přejde ta "blbá nálada". Teď bysme potřebovali nějakou pozitivnější vizi.  

haban, (mt-svk | 18.12.11 18:43) 

pozitivnejsiu viziu najdes v mainstreame,vid ody na havla :D 

Moralka (Expresser | 18.12.11 18:56) 

Takisto som Havla za jeho faloš a prešlapy nemal a nemám v láske. Ale do mrtvoly sa nekope ... 

Tak snad jakousi takovou upřímnou soustrast (Andrew Siddur | 18.12.11 19:30) 

že ano 

Slušovice (haban, drhaban (zavináč) email (tečka) cz | 18.12.11 22:25) 

http://www.youtube.com/watch?v=AKeWdY2XIOU 
"Krajně temné slušovické žilky nenápadně prorůstají celým naším potravinářstvím." 
 
Proč mu tak záleželo, aby ihned po "revoluci" zlikvidoval to jediné, co tady za "socializmu" doopravdy 
fungovalo?  

(haban, drhaban (zavináč) email (tečka) cz | 19.12.11 01:14) 

Třeba nás konečně přejde ta "blbá nálada". Teď bysme potřebovali nějakou pozitivnější vizi.  
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O mrtvých jen dobře, (hluban | 19.12.11 06:20) 

proto není vůbec nic, co bych mohl napsat. 

Nejlepším důkazem o Venci Lahváči Veškrnů (MoUdrostrak | 19.12.11 08:10) 

Nejlepším důkazem o charakteru Vency Lahváče Veškrnů je zhroucení Euro-Atlantického "světa", 
kterému V.-L-V. zaprodal nejen(!) sebe sama.  
 
Vsadil osud svůj i svých naivních spolu-oVčanů odvěké kriminálnické spodině vabank.  
 
Přesto agónii stačil nebývalou podlostí a válečným štvaním odvrátit jen na čas, který byl vyměřený i 
jeho vlastnímu prostopášnému a neřestnému životu. 
 
Již za několik málo let bude navždy zapsán do skutečné historie jako jedna z nejpodlejších, 
nejvěrolomnějších a nejodpornějších postav XX. a XXI. století.  

K. H. Borovský - KŘEST SVATÉHO VLADIMÍRA (vj66 | 19.12.11 10:18) 

"TAK TO CHODÍ NA TOM SVĚTĚ, KAŽDOU CHVÍLI JINAK. JEDNOU CTÍ TĚ "PÁNEM 
BOHEM", PODRUHÉ JSEŠ "SVIŇÁK" " 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Václav Havel je tragikomická karikatura všeho, co hlásá 
Daniel Veselý 
10.10.2011 
15. konference Fórum 2000: 
 
Letos se 15. ročníku Havlovy konference Fórum 2000, kde vystupují „přední světoví myslitelé a 
politické osobnosti“, zúčastní gruzínský prezident Michail Saakašvili, který na domácí půdě 
nedemokratickými způsoby potlačuje gruzínský disent a před třemi lety napadl Jižní Osetii, a tím 
podle zprávy EU zahájil „neoprávněnou válku s Ruskem“. Dalším pozvaným je prezidentka 
problematického státu Kosovo Atifete Jahjagaová, kde jsou vrcholní představitelé včetně stávajícího 
premiéra namočeni do obchodu s lidskými orgány. Forum 2000 tak pokračuje v tradici plejád 
různých válečných zločinců a podobných existencí. 
 

Mezinárodně respektovaná nadace“ Forum 2000 vznikla v roce 1997 z popudu bývalého českého 
prezidenta Václava Havla, japonského filantropa Y. Sasakawy a nositele Nobelovy ceny za mír Elieho 
Wiesela. Posláním nadace má být „identifikace klíčových problémů lidské civilizace a hledání 
možností předcházet eskalaci náboženských, kulturních nebo etnických konfliktů.“  

Tento vznešený cíl měly v uplynulých létech propagovat osoby, jež mají na svědomí nevylíčitelné 
utrpení nezměrného počtu lidí na celém světě – bývalý americký prezident Bill Clinton, jenž je 
zodpovědný hlavně za usmrcení statisíců iráckých dětí do pěti let věku genocidními sankcemi atd., 
bývalá ministryně zahraniční Spojených států Madelaine Albrightová – totéž, bývalý ministr zahraničí 
USA Henry Kissinger je plně zodpovědný za zavraždění několika milionů lidí, a to především 
v Indočíně. Izraelský prezident Šimon Peres nese vinu za zabití 106 Libanonců ukrývajících se 
v budově označené logem OSN atd., nebo izraelský ministr obrany Ehud Barak, který je spoluviníkem 
masakru 1 400 Palestinců v Gaze atd.  

Během 15. ročníku Fora 2000 budou „identifikovat klíčové problémy lidské civilizace“ také gruzínský 
prezident Michail Saakašvili a kosovská prezidentka Atifete Jahjagaová. Gruzie pod Saakašvilim je 
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příkladně organizací Human Rights Watch stále peskována za to, že porušuje lidská práva a že tamní 
policie nepřiměřeně zasahuje proti mírumilovným protestům. V souvislosti s rusko-gruzínským 
konfliktem HRW v roce 2009 uvedla: „Mezinárodní společenství by mělo donutit Gruzii a Rusko, aby 
před spravedlnost poslaly ty, kdo porušili válečná pravidla, a způsobili tak úmrtí a zranění civilního 
obyvatelstva, rozsáhlou destrukci civilního majetku během krátkého, ale vražedného konfliktu 
z minulého léta.“ Ano, vinu Ruska netřeba připomínat, od toho je tu přece mainstream a Forum 2000. 
V řadách Havlových stoupenců by jistě propukl nelíčený rumrajch, kdyby na konferenci pozval 
Vladimíra Putina, aby pohovořil o rusko-gruzínském konfliktu nebo palčivých problémech dnešního 
světa.  

Prezidentka amerického narkoteroristického protektorátu Kosovo Atifete Jahjagaová (v Kosovu se 
nachází obří americká základna Camp Bondsteel, kde byli v minulých letech vězněni a mučeni lidé 
podezřelí z terorismu) řídí stát, který se stal vstupní branou přílivu drog do Evropy a zároveň tečnou 
jejich pašování. Z údajů HRW dále vyplývá, že se kosovská vláda chová represivně k romské menšině, 
která byla válkou vyhnána z domovů a nějaký čas žila v táborech kontaminovaných olovem. Kosovský 
premiér Hashim Thaci je bývalý velitel Kosovské osvobozenecké armády, která se během války 
v Kosovu dopouštěla válečných zločinů, aniž by dosud byly uspokojivě odsouzeny.  

Světlou výjimku letošního Fora 2000 představuje světoznámý ekonom a nositel Nobelovy ceny za 
ekonomii Joseph Stiglitz, který se dlouhodobě zabývá i stavem české ekonomiky. Stiglitz už v debatě 
o finanční krizi stačil elegantně vyškolit Václava Moravce v jeho nedělním pořadu, společně 
s neoliberálními ekonomy včetně Jana Švejnara.  

Václav Havel je znám svou až patetickou povolností, přijde-li na přetřes role Spojených států ve světě, 
zejména porušování lidských práv. Pokud je bývalý prezident při smyslech, tak si jistě musí 
uvědomovat planetární rozdíl mezi rozsáhlými zločiny Bílého domu a tím, co sám hlásal a stále hlásá. 
Havel dokonce podepsal takzvaný dopis osmi (vedle Aznara a Berlusconiho atd.), čímž de facto 
legitimizoval Bushovu ilegální invazi do Iráku v roce 2003, a to je mnohem závažnější počin než jím 
podporované „humanitární bombardování“ Jugoslávie o několik let dříve. Václav Havel se tak 
v průběhu let stal směšnou figurkou hájící globální a destruktivní zájmy hrstky neokonů v Bushově 
administrativě, pro něž láska a pravda nikdy nemohla existovat – a díky tomu se stal tím, proti čemu 
dříve vystupoval – tragikomickou karikaturou toho, co hlásal a hlásá, aniž by si dokázal zachovat 
chladnou hlavu a soudnou mysl.   

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Preposielam - INFO L.N. 
Posledný prezident Československého štátu V. Havel. 
Z toho, čo o ňom píšu, nejdem nič popierať - všetko je to do nejakej miery aj v obraze, ktorý som si o ňom vytvoril ja. Skôr 
mám potrebu doplniť o ňom zopár bodov, z ktorých každý by vydal na samostatnú diskusiu: 
- pripomínam odstavenie Dubčeka po r. 1989 
- dramatik? - pre mňa nie 
- alkoholik, nikto ma nepresvedčí, že je to izolovaná vlastnosť, ktorá ostatné kvality človeka neznižuje 
- samoľúby, obklopoval sa obdivovateľmi 
- nezodpovedné užívanie cudzích peňazí 
- často dokázal veľmi dobre vystihnúť skryté veci a podstatu - to je klad, ktorý mu neupieram 
- prial by som každému chorému, aby sa na neho poskytlo tiež toľko ako na Havla 
- chýbať nebude, lebo už mu nerozumeli, pretože nezdieľali jeho hodnoty 
- nešťastná amnestia - dala by sa možno odpustiť, ale neoľutoval ju 
- nešťastné opustenie zbrojných trhov a nezamestnanosť  - dali by sa možno odpustiť, ale neoľutoval to, ani to neuskutočnil 
absolútne 
- jeho epizóda v Bratislave 14.marca je buď prejavom neznalosti (neverím), alebo dráždením (tak potom prečo?) 
Všetky jeho minulé činy a postoje sú však v mojom dojme prekryté tým najsilnejším nedávnym: 
- humanitárne bombardovanie  
prial by som mu túto humanitu osobne zažiť; vrchol zvrátenosti je žiadať preňho Nobelovu cenu mieru; kvôli tomuto 
Havlovmu schvaľovaniu bombardovania civilov a nevojenských cieľov  nerozumiem dalajlámovmu vzťahu k nemu. Pre mňa 
sa Havel stal ideovým vrahom civilov zahynutých v jeho "humanitárnom bombardovaní". 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Havel meral inak v Česku a inak na Slovensku 

Doba Václava Havla skončila. Smrťou tohto politika sa kniha jeho 
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skutkov uzavrela. Môžeme ju teda hodnotiť. O jeho úlohe pri zmene 

režimu v roku 1989 nemôžeme pochybovať. Stal sa symbolom a právom bol 

vo svete za tento príbeh disidenta väzneného komunistickým systémom 

oceňovaný až do konca svojho života. 

Horšie to už bolo v praktickej politike, ktorá sa nezakladá na 

symboloch, ale na vecných riešeniach. A tie často chýbali, alebo boli, 

naopak, v protiklade so symbolikou slobody. Václav Havel patrí právom 

medzi české osobnosti. Riešenia praktickej politiky sa však ukázali 

ako nezvládnutá úloha. Tieto dve veci budú iste historici onedlho 

rozlišovať. 

Na Slovensku z vysokého stupňa popularity prepadol na samé dno, keď sa 

ukázalo, že tieto jeho nezvládnuté úlohy zakladali vysokú 

nezamestnanosť a prepad životnej úrovne. Bola to v podstate nebezpečná 

politika, lebo zhoršenie sociálnych istôt u ľudí právom vyvolávali 

reminiscencie za býlavým režimom. 

Pre Slovákov sa jediným východiskom stalo budovanie vlastného štátu. 

Zrazu sa nenaplnili ídey o tom, ako kolenačky prídeme naspäť do Prahy 

s prosíkom, aby nás vzali po rozdelení do pol roka späť. Naopak, za 

vlády Vladimíra Mečiara bola dokonca slovenská koruna silnejšia, než 

koruna česká. A to Česká republika začínala na úplne inej štartovacej 

čiare ako Bratislava. 

Okrem toho, že si v Prahe ponechali bývalé federálne symboly, akými 

bola vlajka, či niektoré ďalšie aj obchodné značky, mali na svojom 

čele devízu v podobe mena Havel. Pre český národ bol skutočne 

prínosom, aj keď v priebehu času sa aj tam proti nemu zdvihla vlna 

kritiky, a to nielen za fakt, že sa stal druhýkrát hlavou štátu vďaka 

uväzneniu jedného z jeho odporcov. Tento fakt bol skôr akousi 

synekdochou pars pro toto, teda časťou za celok obrazu, aký sa začal 

doma o Hlavovi vytvárať. 

 

Slovensko na tieto odlišnosti pri hodnotení života a politického diela 

Havla nezabudlo. Jednoducho bol dobrý v boji proti totalite, ale v 

praktickom živote sa jeho tzv. nepolitická politika neosvedčila. Resp. 

osvedčila akurát pre dobro vlastného českého národa, čo je v zásade v 

poriadku, keby sa toto dobro nevytváralo nerovnosťou. Fakt, že 

riešenia boli často na úkor slovenského národa však správne vystihol 

Vladimír Mečiar porovnaním, že na osud Slovenska v spoločnom štáte mal 

Havel zásadne iný pohľad ako občania, ktorí patria do slovenského 

národa. 

Stanislav Háber 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Smrad z cudziny má u nás prednosť 

V prípade postupujúcej krízy zaznamenávame ďalšie jóbové zvesti, ktoré 

žiadneho z občanov nenechávajú chladných. Od Noveho roku začne nielen 
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bláznivý energetický rast cien, ktorý trebárs v takom plyne vytiahne z 

peňaženiek občanov určite aj viac ako sto eur ročne, veď plyn 

nezdražie len domácnostiam, ale očakáva sa oveľa vyššia inflácia. 

Dôvod je jednoduchý – nemáme dostatok lacných domácich potravín. 

 

Slovensko sme nechali prešpikovať ako špíz obchodnými reťazcami skrz – 

naskrz, ktoré nemajú domácich vlastníkov. Toľko vysmievaná tvorba 

Mečiarovej kapitálovej vrstvy sa nám len vo výrobe potravín spätne 

vracia v neuveriteľnom raste základných potravín. Veď zahraničné 

reťazce dovážajú lacné potraviny z vlastnej proveniencie, slovenské 

výrobky skôr potláčajú, než by ich preferovali. A vďaka nedomyslenému 

postupu pri dotáciách slovenských farmároch sa stav slovenskej výroby 

potravín ešte zhoršuje. 

 

Ponuku Vladimíra Mečiara a Tibora Cabaja v prípade zákona o 6 

percentnej DPH na predaj potravín z dvorov poslala neschopná vláda 

Ivety Radičovej medzi prvými zrušenými zákonmi po voľbách v roku 2010 

do koša. Pritom znížená daňová sadzba na predaj z dvorov začínala 

vytvárať obchodným reťazcom akú – takú domácu protiváhu. Celá 

demokratická Európa je na takomto predaji postavená. Kým napr. v 

Rakúsku, vo Francúzsku, či v Taliansku je produkcia mlieka postavená 

na regionálnej spotrebe, teda tam, kde sa mlieko dorobí, tam sa aj 

vypije a to v neuveriteľných percentách 60 až 80 percent vlastnej 

domácej produkcie, my mlieko kupujeme lacné z hypermarketov. 

 

A predaj mlieka z automatov predstavuje zanedbateľné množstvo percent 

domácej produkcie v tomto obrovskom mliečnom biznise, ktorý už raz u 

nás zaznamenal vďaka zníženým výkupným cenám neskutočnú krízu. Tú 

zažehnal minister za ĽS-HZDS Vladimír Chovan vďaka uzatvoreniu 

odbytových zmlúv s dodávateľmi a odberateľmi, ale o spokojnosti na 

slovenskom vidieku nemožno hovoriť, keďže pri predaji z dvorov sme 

zase popoluškami v rámci celej únie. 

 

A tak je to so všetkým, čoho sa dotýka poľnohospodárstvo, keďže náš 

minister financií Ivan Mikloš už takmer dvadsať rokov v politike sníva 

svoj sen o tom, že si lacné potraviny dovezieme, nemusíme ich doma 

vyrábať. Len potom Slovensko, ktoré má najvyšší počet obyvateľov v EÚ 

žijúcich na vidieku nemá doma dostatok práce. Lacných potravín v kríze 

niet, akurát iné štáty riešia svoje schodky na náš účet. A tak je to 

so všetkým, čo smrdí cudzinou, to má u nás nezmyselnú prednosť. A to 

doslova, ak vezmeme do úvahy kvalitu dovážaných potravín. 

Stanislav Háber 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Nesúhlasíme s postupom Simona v prípade Tokaja 

Vždy, keď je Zsolt Simon ministrom pôdohospodárstva, má Slovenská 

republika problém s maďarským štátom v prípade značkového vína Tokaj. 

A zakaždým chce Simon, aby sa na Slovensku vinohradnícka oblasť Tokaj 

územne znížila. Preto Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 

má podozrenie, že Simon nekoná v záujme slovenskej verejnosti. 

 

Tento fakt podčiarkuje aj skutočnosť, že k dohode s vinohradníkmi zo 

Slovenska má dôjsť do konca tohto roku, o čom minister Simon dobre 

vedel už na začiatku roka 2011. Lenže rokovať so slovenskými 

vinohradníkmi začal až na sklonku roka, teda v časovej tiesni. Ako 

minister pôdohospodárstva mal dôsledne hájiť záujem Slovenskej 

republiky a teda konať oveľa skôr. 

 

Nakoniec, samotní slovenskí vinohradníci nechápu ako minister 

pôdohospodárstva SR Zsolt Simon mohol znížiť vo svojich návrhoch 

výmeru Tokaja na slovenskom území z historických 908 hektárov na 565 

hektárov. Práve tento fakt v ĽS-HZDS vzbudzuje presvedčenie, že Simon 

nekoná v záujme Slovenskej republiky. Naopak, akoby sa takto nepriamo 

priznával k práci v rozpore so záujmami SR. Zníženie rozlohy Tokaja na 

slovenskej strane na 565 hektárov teší totiž akurát maďarských 

politikov. A to je viac ako znepokojujúca skutočnosť. 

 

Stanislav Háber, 

Riaditeľ Odboru verejnej mienky 

ĽS-HZDS 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 21 

 

Aby to tak zle nevypadalo, pripájam aj ďaľšie mosty,  Nový most a Apollo most v Bratislave, ako 
i most Márie-Valérie v Štúrove. 

Najnovší most, ktorý sme na Slovensku postavili sa volá Most-híd, má spájať Slovákov s Maďarmi, 
jeho nosnosť je však neznáma, niektoré zlé jazyky hovoria, že je to len lávka a nie most. Dúfajme 
však, že tento most/lávka svojmu zaťaženiu odolá a splný bravúrne svoj účel. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Architektonicky úchvatný most na Slovensku 

Tenhle báječný most stojí nedaleko slovenského Zvolena.  

Ve Vígľaši přemostili říčku Slatinu pomocí nepoužívaného železničního vagónu. Hravě 
jím prý projede Škoda 105, v této oblasti pořád oblíbený vůz. 

Autoři jsou anonymní a nejspíš takovými zůstanou.  

A propos, most je jedinečným výsledkem improvizačních schopností, které se projevují 
zvláště v zemích, kde lidi jistá materiální nouze nutí k originálnímu myšlení.  

Každý přece dobře ví, že génius (nebo tvořivost) se pozná až v omezujících 
podmínkách:  

 

není umění stavět rekordně vysoké mrakodrapy v Dubaji a dláždit je zlatem, to dokáže 
architekt s průměrnou fantazií, ale kumštem je poradit si tam, kde je toho míň než málo. 
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Potom se stane zázrak, Slatinu překročíte suchou nohou a v dešti na vás nespadne ani 
kapka! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
aj Havel, pacifista voči slovenskému zbrojárskemu priemyslu, ale vyzývateľ na bombardovanie Juhoslávie a dorazenie 
zvyškov odporu v Líbyii, hľadal inde, Janko. Tak hľadajte spolu. 
  
http://www.cas.sk/clanok/213038/posledne-foto-havla-dalajlama-chcel-aby-zil-este-10-rokov.html 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Tak toto je fakt postreh. To nedokaze nikto na Slovensku. Citajte!                 I. 
  

Absurdní vzpomínka na den, kdy zemřel „Největší Čech“ aneb Jak jsem šel zapálit svíčky k poctě Václava 
Havla 

 

Václav Havel byl milovníkem a tvůrcem absurdních divadelních, filmových a literárních děl, proto věřím, že by 
ho moje absurdní vzpomínka na den, kdy zemřel, neurazila. A dost možná by ho i pobavila. 

Poté, co VM v pořadu OVM oznámil smrt Václava Havla, jsem chvíli přemýšlel, co budu dělat po zbytek dne. Po 
chvilce přemýšlení jsem zavolal jedné své nové kamarádce, kterou jsem znal teprve pár dnů, jestli by se třeba 
nešla někam projít. 

  V neděli obvykle chodím někam na procházku, abych vyvětral hlavu a osvěžil plíce mírně jedovatým 
a lehce karcinogenním pražským vzduchem. Původně jsem přemýšlel o procházce v Kunratickém lese 
nebo někde jinde v parku, kde je alespoň pár stromů a tudíž i trochu nižší koncentrace CO2 a jemných 
prachových karcinogenních částic, ale moje nová kamarádka, zjihlá ze smrti „Největšího Čecha" 
navrhla procházku na Hradčany, kde chtěla na Hradě zapálit svíčku k poctě bývalého prezidenta. To 
samozřejmě ještě ani netušila, koho nepřímo zve k tomuto pietnímu aktu a že toho bude nejspíš hořce 
litovat. 

Na Hradčanech jsem již dlouho nebyl, tak jsem nakonec po krátkém váhání souhlasil ovšem jen pod podmínkou, 
že pojedeme autem, poněvadž v autě mám alespoň osvěžovač vzduchu. Pražský vzduch je bohužel i jedenadvacet 
let po „sametové revoluci" smradlavý a jedovatý tak, že mi hlavně na podzim a v zimě rozežírá sliznici horních 
cest dýchacích natolik, že se na ní viry a bacily cítí jako jetel v kompostu. 

Zaparkoval jsem před bývalým pražským sídlem Reinharda Heidricha dnes Karla Schwarzenberga a hned po 
výstupu z auta mnou projela podivná studená až mrazivá vlna, přicházející z Černínu. Mohla to však být jen jistá 
forma alergické reakce. Na ten barák mám totiž lehkou alergii, od dob, co jsem v něm cca 5 let pracoval, nebo jak 
by napsal Václav Havel „přikuloval". Teda ani ne tak na ten barák, jako spíše na lidi, kteří po revoluci Černín a 
ostatně celou Českou republiku jako svoji kořist nemilosrdně obsadili a od té doby jí drancují tak, že by jim i 
Braniboři mohli jen slepě závidět. 

Cestou na Hrad jsme s kamarádkou lehce konverzovali, neřkuli kecali, abych tak řekl o všem, samozřejmě i o 
Havlovi. Ani si již nepamatuji, co všechno jsem napovídal, ale musel to být pro kamarádku asi šok, protože když 
jsme konečně dorazili na Hrad, kamarádka vytáhla svíčku, ale místo zapálení a položení ke stovkám dalších ji 
hodila do koše. Škoda svíčky pomyslel jsem si. Mohl jsem někde cestou koupit láhev vína a ještě by posloužila. 
Bohužel při vystupování z mého auta před jejím domem, se mě kamarádka místo pozvání k sobě jen lakonicky 
zeptala, jak že se to jmenujou ty naše stránky. „Czechfreepress", odpověděl jsem a raději hned odjel. Z 
kamarádky asi nic víc než kamarádka nebude, ale alespoň se možná další „duše" probudila z masové hypnózy, ve 
které dnešní mainstreamová média lidi udržují. 

No a co se týče mediální prezentace smutku národa ze smrti Václava Havla, chybí mi v televizi již jen masové 
sebevraždy truchlících Čechů skokem z Nuselského mostu. I Václav Havel, jako milovník absurdního divadla, by 
možná trnul hrůzou nad tímto absurdním představením, vytvářeným českými médii, kdy se mikrofony strkají 
pod nos i šestiletým dětem, aby světu popsaly svůj nepopsatelný zármutek nad smrtí bývalého prezidenta, na 
kterého se nemůžou ani pamatovat, natož aby pořádně chápaly co je to smrt nebo prezident. Je mi smutno, 
ovšem ne ze smrti VH (ostatně musíme tam dříve či později všichni), ale z vytváření nového nekritického kultu 
osobnosti, který, počítám, vyústí ve vztyčení jeho sochy v nadživotní velikosti na Letné. Kdyby Havel jen tušil, 
jak trapná a bizardní mediální show se strhne po jeho smrti, tak by snad raději ani neumřel. 
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Komentáře   
  
0#8 JirkaS 2011-12-21 14:14  
To OndrejL: Vynechám zdali si to zaslouží nebo ne. Ale kdyby si tu poctu zasloužil měl se ji dožít. Už mu jek 
ničemu. A nevím, zrovna tohle mi jako uctění památky nepřijde, neustále dokola omývat, už spíš přímo 
vnucovat, jedno a to samé. Ano přinést svíčky, shromáždit se na náměstí či vložit do televizního programu 
nějaký vzpomínkový dokument? fajn, ale rušit vánoční programy na náměstí a podobně mi přijde trochu 
moc...... 
Citovat 
  
+4#7 Denis Janík 2011-12-21 00:30  
To OndrejL : Ale no tak, všichni dělají, jako bychom si bez něj všichni museli říkat soudruzi, revoluce by byla, 
tak či onak. A co se týká jeho polistopadové aktivitě, no, každý kdo čte něco jiného než novinky.cz MF, LN atp. 
ví, že to byl jen další patolízal USA, která pod záštitou dobrých vztahů s USA podporoval "mírové" 
bombardování Jugoslávie. 
Citovat 
  
-1#6 ms 2011-12-20 23:54  
Děkuji za komentáře. O VH určitě ještě něco napíšu, ale až opadnou emoce. ms 
Citovat 
  
+3#5 zenyt 2011-12-20 20:51  
...pěkné čtení,samozřejm ě naprostá většina lidí pravdu zná stejně jako vy,jen si to neuvědomují nebo snad 
nechtějí?? 
Citovat 
  
-9#4 OndrejL. 2011-12-20 17:24  
Je mi Vás líto. Nedokazete si vazit ani sami sebe, natoz pak osobnosti ceske sceny, která je ve světovém 
měřítku už tak dost malá. Když se všude ve světě, v Indii, v Turecku, v Iránu, v USA, v Číně nebo Argentině 
zeptáte jestli znaji aspon jednoho cecha. Vetsinou vsichni reknou ne Bata, ale Havel. A proto si myslim ze to byl 
jeden z nejvetsich cechu. Jak jinak bychom meli uctit smrt jednoho z nejvetsich cechu soucastnosti? Jednou 
zprávou v novinach, nebo v televizi? Jednou minutou ticha? Skromnym pohrbem na olsanech a to je vse? Tak 
to teda ne. Za to co pro nas tento velky vlastenec udelal bych drzel smutek i tyden a ne jen tri dny a vsichni kdo 
na nej ted, poslednich par dnu, po smrti, hned hazi vsechnu spinu a rikaji ze to vlstne takovej borec nebyl. To 
jsou podle me jen pokrytci nevazici si vlastni svobody. 
Citovat 
  
+2#3 k. 2011-12-20 12:43  
také by mě zajímalo to vyprávění... napište o tom:) 
Citovat 
  
+11#2 Marti 2011-12-20 08:39  
Dekuji za clanek, jen me mrzi, ze jsem se nemohla zucastnit prochazky a poslechnout si take ta vypraveni. 
Citovat 
  
0#1 Ron 2011-12-20 08:26  
Asi by se pozvracel,šlyše t některé slušné,poctivé, pravdomluvné politiky jak si ho berou do huby........ 
Citovat 
Obnovit seznam komentářů 
RSS informační kanál kometářů k tomuto článku. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AKO BY SA MOHLO SPRÁVAŤ SLOVENSKO POČAS RECESIE EURÓPY, EURÓPSKEJ 

ÚNIE A EUROZÓNY (Námetová úvaha) 
18. decembra 2011 

(Príspevok do Stálej konferencie Panslovanskej únie) 
www.pansu.sk  

 
Ešte sme sa celkom nespamätali zo šoku, ktorý v nás vyvolal kolaps hypotekárnej krízy 

v ďalekej Amerike (2007). A iba postupne sme pochopili, že kríza  a jej priebeh ukazuje vznikajúcu 
zmenu geopolitických potenciálov. Kým väčšinová časť tzv. atlantickej hemisféry strácala dych 
a najmä rástla jej zadlženosť, tak pacifická hemisféra na čele s razantnou Čínou ukázala nie len vyššiu 
krízuvzdornosť, ale aj spôsobilosť urýchlene  zväčšovať tzv. vnútorný odbyt, ktorý lepšie čelí hrozbe 
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straty masovej zamestnanosti i odbytu. Pokúšali sme sa, tak ako väčšina ohrozených malých 
a stredných ekonomík  vytvárať stimuly pre vonkajší rozvojový kapitál. Chvíľu to akoby vydržalo 
a kolísavý vývoj striedal krátke periódy nádejí a sklamaní. Tak či tak tušili sme, že prichádzajú do 
globálnej ekonomiky „klimatické zmeny“ a a treba priznať, že zotrvačnosť myslenia aj našich elít, aj 
nášho plebsu „kopírovala“ osvedčené „triky“ ale je stále zrejmejším, že jednak treba „prepriahať“ a to 
nie len v zmysle národohospodárskych a podnikohospodárskych poučiek, ale v zmysle gruntovnej 
prípravy na „postkonzumistickú ekonomiku“. Tzv. osvedčené hodnoty prestávali byť osvedčenými 
hodnotami a „matadori“ a „guru“ konzumnej ekonomiky a ukázali ako – mierne povedané - šarlatáni. 
Epidemický výskyt disfunkcií ekonomík v EÚ a dokonca aj v atlantickej a pacifickej hemisfére 
ukazuje, že celá slovenská štátna i podnikateľská sféra musí prejsť na tzv. krízový manažment, aby 
izolovala kontaminované  oblasti a aby po konsolidačnej terapii ich vrátila do ozdravujúceho 
prostredia medzinárodnej deľby práce v EÚ, v Eurozóne a v svetovej ekonomike. Je zaujímavé, že 
práve všetky ozdravné a oživujúce programy sú účinné, len keď sú decentralizované. Krízový 
manažment musí využívať všetky finesy  lavírovania a to  jednak vytváraním tichých  neformálnych 
i formalizovaných ozdravovacích koalícií s umiernenými silami a jednak využívaním všetkých 
 fínesov vyhýbania sa  radikalizujúcim kruhom. Hrať sa v kríze na „euroskeptikov“ a „eurofóbov“ je 
 bohapustým ľahtikárstvom a oportunizmom.  Dokonca aj niektoré obranné mechanizmy vrodeného 
správania (pokusu uzavrieť sa do „vlastnej ulity“), alebo pokusu o bezzásadové  „prispôsobovanie sa 
panujúcim realitám“ sa ukázalo ako málo účinné. Zrejme budeme musieť začať si ctiť „vytváranie 
nových mozgových trastov“ a hlavne vyhnúť sa na míle „falošným radcom“, „celebritám“ i „tárajom „ 
a „omieľačom zaručených právd konzumizmu“. Či sa nám to páči, alebo nie bude treba doslova 
vytvárať nie len „krízový národohospodársky“ a „podnikohospodársky manažment“, ale aj „krízový 
manažment“ na riadenie „lokálnych projektov“ a „krízový manažment na masové preškoľovanie ľudí“ 
a  „krízový manažment na skľudňovanie spanikárených más“. Čo je však dôležité, to je vytváranie 
tímov na nové redigovanie aj poučiek ktoré sa pokúsia o provizórnu ekonomickú vedu príhodnejšiu 
novým postkonzumným pomerom. Kľúčovými sa musia stať nové provizórne poučky“ ako do 
ekonomiky vrátiť  nové kvalitatívne i kvantitatívne kritéria. Bude treba rozpracovať tzv. šaržovanie 
a „kalibráciu“ a „kontigentáciu“ regulovaných hodnôt, a riadiacich veličín. Na štátnej, regionálnej, 
a miestnej úrovni sa musia stať určujúcimi nové diferencované kritéria „verejného záujmu“ (štátu, 
regiónov a lokalít). Na úrovni podnikateľskej sa musia presadiť hodnotenia udržateľnej ekonomiky 
a jej rentability. Jedným z kľúčových kritérií bude „veličina pridanej hodnoty“, kde sa novo bude 
kalkulovať i evidovať a vyhodnocovať systém „stimulačných (bonifikačných) príplatkov“ za 
žiaduce smerovanie rastu pridanej hodnoty a „systém sankčných (penalizačných) odpočtov“. Z toho 
vyplýva, že bude sa zrejme viesť nové hodnotenie   všetkých“ hodnototvornych činiteľov“ teda : 
„práce“, „hmotnoenergetických vstupov“ a „strojových prostriedkov“. Zároveň sa bude viesť aj 
analytický a syntetizačný spôsob plánovania, kalkulovania, organizovania, evidovania a štatistického 
vyhodnocovania kalibrovaných a šaržovaných veličín. 

Je pravdepodobné, že v novej udržateľnej ekonomike bude aj fyzického kvotovania a jeho 
zučtovania, ako aj systém viacerých podôb platidiel s rozdielnou mierou zameniteľnosti. Zrejme sa 
bude počítať s tým, že bude obiehať viac druhov obeživa a to iné  krízové, bonifikačné a penalizačné 
obeživo, ako aj obeživo s tzv. núteným  pohybom. Asi ako viacvrstevný súbeh tých „tovarovodov“, 
„prácovodov“ a „peňazovodov“, ktoré budú pod „karanténnym“ riadením a kde sa budú využívať 
rôzne formy samofinancovania a tie oblasti ktoré budú vystavené  plnej zameniteľnosti platidiel (na 
vrchole s Eurom). Aj samotná „kontaminácia“ bude určujúca pre osobitný režim, pretože aj Únia, aj 
štáty, aj regióny a municipality a aj rôzne firmy musia mať iný režim pre „zdravé priebehy a pre 
„nezdravé“ priebehy.  Spomínané vyzerá ako čudný mix obiehajúcich platidiel z éry voľného trhu a 
 socialistického dirigizmu, ale to sú všetko platidlá ktoré už teraz fungujú. Musíme v relatívne krátkej 
dobe ozubadliť rast zadlžovania cez viacplatidlové priebehy. Veď aj teraz v časoch „vševlády Eura“ 
fungujú všakovaké „stravenky“,  „konzumné bonusy“, „knižné, alebo tovarové poukážky, organizujú 
sa burzy predaja emisných kvót a pod. Všetku túto ekvivalentnú rozmanitosť vidíme ako svojské 
overovanie v rôznych ekonomikách sveta. Dokonca sa skúšajú „moslimské typy vnútrofiremných 
a medzifiremných bánk“, kde u preferovaných komodít je nulová úroková sadzba. S postupným 
sprísnením zbytočných protismerných prepráv sa už teraz na všetkých kontinentoch skúšajú s 
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počítačovou podporou „tzv. vyťažovacie strediská“, ktoré za socializmu šetrili vzácne pohonné 
energie. Rýchla záchrana a „“stopnutie“ krízy bude vyžadovať diferencovaný krizis manažment.   

Teraz v „telegrafickej“ skratke tézovito popíšeme tzv. prierezové – poznatky udržateľnej 
ekonomiky. Ekonómia sa zapodieva hospodárskou činnosťou. Ona zahrnuje problematiku 
opakovaného získavania hmotných, energetických a informačných zdrojov, ich pracovného 
pretvárania do úžitkových hodnôt a ich dislokovania do miest konečnej spotreby. Stupňovanie 
úžitkovosti vytvorených hodnôt sa dosahuje tzv. pridanou hodnotou. S ohľadom na rastúcu vzácnosť 
zdrojov a potrebu zhodnotenia ľudskej práce majú byť vodiace veličiny „formácie udržateľného 
vývoja“ dlhodobo nastavené tak aby stimulovali nárast podielu nehmotnej a energetický menej 
náročnej pridanej hodnoty a aby sankcionovali nárast nerecyklovateľnej resp. ťažko 
recyklovateľnej a energetický náročnej  pridanej hodnoty. Na súmeranie výmenných transakcií sa 
môže zaviesť spomenutý  vejár platidiel poskytujúcich všeobecný ekvivalent výmennej hodnoty a od 
nich odvodených ale kontrovaných   cenín. Na sledovanie pomerovania ekologických dôsledkov 
(metabolitov) vyvolaných tvorbou a konzumáciou úžitkových hodnôt treba regulovať vzájomný 
vzťah tzv. kladnej synergie (prevažovania výhod z hospodárskej činnosti) a tzv. zápornej synergie 
(prevažovania nevýhod z hospodárskej činnosti). Pochopiteľne hranice výhod a nevýhod musia byť 
pohyblivé, lebo rastie vzácnosť zdrojov a tzv. recyklovateľné náklady. Tvorba a spotreba úžitkových 
látok pre rastúcu vzácnosť zdrojov musí byť nastavené na to aby trvale miniaturizovala aj 
technológiu tvorby úžitkových hodnôt a komprimovala  ich vedeckú nasýtenosť abstraktným 
poznaním - vedou. Úžitkové hodnoty  vytvárane cyklickou činnosťou budú mat situačne podmienenú 
diferencovanú jednak materializovanú a jednak   nemateriálnu podobu poznatkov („know how“, 
patentov a licencií) a k nim diferencovaný vejár nemateriálnych (výmenných) ekvivalentov (peňazí 
a cenín). Všetky úžitkové hodnoty môžu mať povahu buď tovarov (ak sú predmetom trhovej 
výmeny), alebo verejných statkov (ak sú predmetom verejného – netrhového rozdeľovania. Celý 
hospodársky systém sa člení na a) produkčné a distribučno-sprostredkovacie systémy 
materializovaných úžitkových hodnôt, na b) peňažno-ceninové systémy a na c) znalostnné systémy.  
Tieto potom vytvárajú tomu primerane  tzv. reálnu ekonomiku, ceninovú ekonomiku a  znalostnú 
ekonomiku. Ceninová a znalostná ekonomika sa spolu označujú ako nehmotná ekonomika. 
Vzájomné proporcie medzi reálnou, ceninovou a poznatkovou ekonomikou vyjadria nie len 
kontingentáciu nerecyklovateľných zdrojov, ale aj stav komprimácie abstraktnej vedy vo výrobku a aj 
stav kultúrny- civilizačného a ekologického pokroku. Už teraz sa v svetovej ekonomiky objavujú 
kontingentácie tzv. metabolitov – napríklad určovanie kvót na nežiaduce a a nebezpečné splodeniny, 
na kontingentáciu výlovu rýb, na geopolitické kontingentovanie zdrojov, na prísne represívne 
blokovanie rôzneho typov ilegálneho obchodovania, drog, „bieleho mäsa“ a pod.  
Práve tak je zrejme, že bude treba obnoviť vybalansovanie  tzv. verejného záujmu (osobitne štátneho, 
regionálneho a miestneho) a na vybalansovanie „súkromného záujmu „ vrátane ochranných proporcií 
medzi monopolmi, kartelmi, megareťazcami a drobnými a strednými podnikateľmi. Už nebude možné 
pod plachtou neregulovaného trhu skrývať stále globálnych žralokov“ a najmä bude treba novo 
regulovať „svetových špekulantov“, nový spôsob deľby práce  tzv. prohibitívnych systémov, proti 
organizovanému zločinu, proti prerastanie zločinu, lobizmu a korupcie. Treba priznať, že 
v neregulovaných ekonomikách (ako to zdôrazňuje Nositeľ Nobelovej ceny J. Stiglitz došlo k  zjavu 
privatizácie verejných záujmov. Do verejných záujmov musí byť zahrnutá ochrana 
nerecyklovateľných zdrojov. Na udržanie a využitie individuálnej i súkromnej iniciatívy treba chrániť 
a zveľaďovať to súkromné vlastnenie ekonomík , ktoré udrží potrebnú mieru sebaaktivizácie. Preto 
treba spresniť  uplatňovanú mieru privlastňovacieho práva a to rozlíšením jednak privátnej, jednak 
verejnej, alebo zmiešanej (združenej)  podoby privlastenia. Na riadiace, dohľadové a  regulačné 
zvládnutie celej hospodárskej činnosti a na využitie iniciačného potenciálu spoločnosti bude naďalej 
väčšina hospodárskej činnosti organizovaná trhovo a preto treba  spresniť na všetkých úrovniach od 
lokálnej až po medzinárodnú tzv. správcovstvo trhu. V neregulovaných trhoch buď absentuje 
správcovstvo trhu, alebo je „zakrpatené“. Stratégia rozvoja hospodárskej činnosti s ohľadom na 
poznanie, že hospodárske záujmy v súťaživom prostredí vzájomne kolidujú a s ohľadom na poznanie 
že energia vypotrebovaná kolíznymi konfliktami je zmarenou energiu, musí správcovstvo trhu 
napomáhať k minimalizácii kolízie a k harmonizácii záujmov. Úspech pôsobenia vyváženej stratégie 
nie je meraný víťazstvom, ale maximalizáciou prieniku záujmov (kompromisom ako optimom). 
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Pripomeňme si že aj v súčasnosti sú ekonomiky viac, alebo menej regulované a sú doslova priepastné 
rozdiely v tzv. sociálnych disfunkciách kriminality, korupcie a vnútornej spokojnosti verejnosti. Ak 
posúdime napríklad len dištančné mierky v geografickom hodnotení európskych ekonomík tak 
môžeme nesporne konštatovať že je úplne iná miera aj kontaminácie prostredia ilegalitou, zadlžením 
a pociťovaním kvality života (napríklad posúdením škandinávskych, stredno-východno-,západno 
a južnoeurópskych ekonomík). Je neodškriepiteľné, že správacie podoby súčasne panujúcej 
spoločenskej formácie odrážajú určitú evolučnú a ekonomickú inklináciu buď k ranším podobám , 
alebo k neskorším podobám štadiálneho vývoja. Úroveň, kvalita života a  miery rizík v štadiálnom 
vývoji naznačujú, či vývoj ide progresívnym, alebo regresívnym  spôsobom. Nemôžeme odstrániť 
zákonitosť životného cyklu. Môžeme však predlžiť a skvalitniť fázy životného cyklu a uľahčiť 
„prepriahanie“ t.j. prechod z jedného životného cyklu spoločenskej formácie do druhého, 
následníckeho cyklu. Práve preto podľa  miery únosného stupňa voľnosti v rozhodovaní, podľa 
tradícií, stavu ekologických i spoločenských disponibilít, prípustnej iniciatívy, prejavu ilegálnych 
aktivít a vyskytujúcich sa disfunkcií i úrovne mravných hodnôt môžeme konštatovať či sme vstave 
nájsť revitalizačné východiská. V každej doteraz sa vyskytnutej  spoločenskej formácii boli a  sú v nej 
vyskytujúce sa systémy podrobované tlaku tak ekologickej ako ekonomickej i spoločenskej  
nevyhnutnosti . Cyklickosť vplyvových faktorov a miera seba reflexívnosti vyžaduje  stále 
premyslenejšie terapeutické zásahy. Pripomínam, že aj miera iných foriem emancipácie ukázala, že aj 
v relatívne malých spoločenstvách sa dalo dosiahnuť v minulosti viacero emancipačných cieľov. 
Napríklad  Slovenská spoločnosť  riešila svoje vývojové manká vždy vtedy, keď sa vonkajší 
operačný priestor dostal do krízy. Doslova na poslednú chvíľu sme nastupovali na „emancipačný 
vlak“ formovania moderných národov v 19. storočí. Zachránili sme slovenské historické vedomie 
a  jeho zvrchovaný komunikačný prostriedok – spisovnú slovenčinu. Začiatkom 20. storočia sme 
využili krízu vyvolanú prvou svetovou vojnou tak, že sme provizórne akceptovali  derivované právo 
na sebaurčenie (ako submisívna  provincia  prvej ČSR). Slovenské elity totiž ustúpili od federálnej 
podoby  koexistencie s Čechmi a po zmarení Clevelandskej dohody pristúpili na Pittsburskú dohodu, 
ale status autonómnej provincie dosiahli až po 20. ročnom odďaľovaní (1918-1938).Po nástupe 
európskeho revanšizmu slovenské elity zachránili Slovensko pred parcelizáciou medzi susedov tým, že 
vajatajúc zvolili záchrannú loďku vlastného štátu vazalsky viazaného cez tzv. Ochrannú zmluvu 
s dominujúcou veľmocou. Porážka expanznej veľmoci garantujúcej prvú slovenskú štátnosť viedla 
k tomu, že víťazné veľmoci vrátili štátotvorne status quo a Slovensko muselo vratne akceptovať 
provinčný status v obnovenej ČSR . Prísľub federatívnej participácie Slovenska bol však znova 
formálne splnený s vyše 20. ročným oneskorením (1945-1968). Povojnový vývoj vytvoril v Európe 
dva bloky – pluralitno-demokratický a totalitný. Neskoršiu krízu totalitného bloku využila slovenská 
spoločnosť tak že riešila  svoju štátotvornú dilemu kompromisným dojednaním z českým partnerov vo 
forme vzniku dvoch paralelných samostatných štátov (1993). Oba štáty paralelne istili svoje štátnosti  
vstupom do rovnakých nadštátnych štruktúr v ktorých boli aj naši susedia, aby susedia nezískali 
pozičnú prevahu. Treba však zdôrazniť, že vývoj celej ekonomickej formácie a s ňou prepojeného 
stavu uspokojovania potrieb bol závislý nie len na ekonomických seba formačných postulátoch, ale aj 
na stave civilizačného a geopolitického vývoja v Európe, v atlantickej a pacifickej hemisfére 
i v globále. Nemali by sme zabúdať, že veľmoci sú vstave vyvíjať v svojom veľmocenskom silovom 
polí veľmi výrazný vplyv a tlak. V našich priestoroch riadili našu transformáciu do trhových 
podmienok sily víťazných atlantických elít a ich pomocníci. Transformácia a začlenenie Slovenska 
ktoré nadobudlo druhú štátnosť nebolo ani zadarmo, ani bezbolestné. V tom štádiu bolo však dôležité, 
aby sa Slovensko zbavilo svojho provinčného štatútu a aby obnovilo svoju štátnosť i svoju územnú 
integritu a aby mohlo vo zvyšnej fáze globálnej konjunktúry (po skončení studenej vojny) priamym 
partnerstvom na medzinárodnej deľbe práce kompenzovať aspoň časť „transformačnej ceny“, ktorú 
muselo platiť. Slovensko v krátkom časovom rozpätí  muselo zmeniť svoju odbytovú orientáciu 
a muselo previesť svoju novú menu do „ pásma konvertibilných mien“. To nebolo ani ľahké ani 
bezbolestné, ale Slovensko to dosiahlo. Bol to dôkaz životaschopnosti SLOVENSKA. To že sme boli 
životaschopní, ešte neznamená, že sme boli počas „trhovej transformácii“ imúnni voči špekulačným 
kontaminátom. Samotný fakt, že väčšina neregulovaných sústav sa častejšie ocitá v krízových 
turbulenciách ukazuje, že ukončenie studenej vojny neznamenalo príchod permanentnej stability. 
Krízy, kolapsy a bankroty naopak prebiehajú rýchlejšie a častejšie. Osvietená verejnosť vo všetkých 
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geopolitických oblastiach stále intenzívnejšie pociťuje, že mravno-kultúrny a civilizačný pokrok 
zaostáva za vedecko-technickým pokrokom a že  opakovanie správacích atavizmov na všetkých 
úrovniach a po celom planetárnom teritóriu ukazujú, že ani svet, ani Európa a ani Slovenská 
republika nevystačia zotrvávaním v  tradičnom systéme riadenia. Navyše je nesporné že 
neregulárnosti transformácie boli vo všetkých bývalých sovietskych sférach vplyvu síce veľmi 
podobné, ale napríklad miera verejného vlastnenia v strategických potenciáloch je viditeľne rozdielna 
napríklad v Českej republike a na Slovensku. Česká republika si udržala  strategickú participáciu 
verejného vlastníctva napríklad cez ČEZ a Slovensko si participovanie verejného vlastnenia podstatne 
obmedzilo. Bohužiaľ ranné obdobia najmä  tzv. kupónovej privatizácie zaviedli tunelovanie maniery 
podľa „importovaného“ systému tzv. Harvardských fondov. Aj  neskoršia privatizácia a dnešné formy 
tzv. verejných obstaraní sú zaplienené korupciou a klientelizmom nad všetky únosné miery. To všetko 
má pochopiteľne vplyv na verejnú klímu a odráža sa citeľnejšie aj v dôsledkoch súčasnej recesie na 
ozdravovacie schopnosti slovenskej spoločnosti. Avšak práve tlak recesie nás nevyhnutne vedie 
k tomu, aby slovenská spoločnosť napriek politickej rozcapartenosti musí sa pokúsiť zomknúť a prejsť 
v všetkých sférach na  tzv. krízový manažment. Dokonca krízový manažment musí do seba vstrebať 
sofistiku antikatastrofickej terapie.   Hoci ľudstvo vstúpilo do dvadsiateho prvého storočia, 
húževnatosť hegemoniálnych praktík a prienik sveta ilegalitity do sveta legality je tak  výrazný, že 
kolaps antlantickej i pacifickej hemisféry sa stáva reálnou hrozbou. Kolízia záujmov celkového 
silového poľa planéty je nekorigovateľná takým malým a periférnym potenciálom ako je slovenský 
hospodársky systém. Avšak multiplikačný efekt úsilia malých a stredných európskych systémov 
môže pomáhať ozdravovať a harmonizovať priestor EÚ, Eurozóny a tak  súčinnostné 
pacifikovať havarovaný svetový ekonomický systém. Musíme preto v  slovenskom krízovom 
manažmente reaktivovať  naše vôľové i mravné rezervy, ktoré dekontaminujú slovenský ekonomický 
priestor a tak prispejú ku ozdravovacej konsolidácii EÚ a Eurozóny. Je našou domácou povinnosťou 
 chrániť  slovenské štátne záujmy a ozdravením slovenskej ekonomiky prispievať 
k ozdravovaniu ekonomiky EÚ. Slovenské elity musia  sa snažiť umným spôsobom získavať 
„spojencov“ a prispievať k spojenectvu umiernených a civilizovaných síl v európskom i svetovom 
prostredí. Nemôžeme mať nižšie ciele ako ozdravenie slovenskej ekonomiky uprostred ekonomiky EÚ 
a podľa možnosti aj uprostred ozdravujúcej sa Eurozóny. Slovenská terapia musí však riešiť 
dekontamináciu a revitalizáciu po častiach a vo vydelených „mimoriadnych – či už depresiou 
zasiahnutých, alebo zaostávajúcich oblastiach“. Lokálne ozdravovanie v „osobitných oblastiach“ nie 
je žiadna novota, ale veľmi stará ľudská múdrosť. Napríklad zdevastované alebo tatárskym vpádom 
vyplienené oblasti horného Uhorska  boli vyhlásené za osobitné kolonizačné oblasti (mestské práva 
pre saských baníkov, valašské práva pre revitalizátorov pastierstva, „Šoltýske a slobodnícke práva“ 
a pod.) pomohli revitalizovať život. Tak isto Čína (samozrejme vo väčšej veľkostnej mierke obrovskej 
Činy“) vytvorila „Osobitné oblasti“ („kópie Hongkongov) a cez ich dočasné benefity rozbehli 
eskaláciu rozvoja. Takto musíme aj my vytvoriť lokálne revitalizačné projekty pre „uzavreté priestory“ 
ktoré sa dajú  inovovať na nové pomery nových generácii  miniaturizovaných technológií idúcich 
v ústrety ekonomike udržateľného rozvoja (Lit.2, 3, 5,6, 9, 11, c,). Totiž nejde o to aby sme liečili 
kontaminovanú ekonomiku iba „pôstom“, ale aby sme stimulovali vydelené regióny k rýchlejšiemu 
ozdraveniu cez akceptovateľné benefity pre vonkajší rozvojový kapitál. Vlastné zdroje bohužiaľ 
nestačia na revitalizáciu slovenských regiónov. Napriek tomu Slovensko nie je tak zadlžené ako iné 
ekonomiky a teda môže najmä pomocou budovania „projektov revitalizačných a rekuperačných 
lokálnych oblastí“  presvedči domácu zneistenú verejnosť, aby sa zúčastnila na vydávaní takýchto 
lokálnych, ale Národnou bankou Slovenskej republiky kontrolovateľných a garantovateľných 
dlhopisov dá sa zmobilizovať úsporný potenciál obyvateľstva na rozbeh takýchto projektov.  
Pochopiteľne V prvom rade treba zdôrazniť, že je v koexistenčnom záujme Slovenska, aby 
považovalo konsolidáciu a stabilizáciu Európy za najvyšší cieľ. Historická skúsenosť nás učí, že kým 
Európa  bola polarizovaná, tak rivality veľmocí a o veľmocenský status ašpirujúcich mocností viedla 
k trvalej konfliktnej destabilizácii Európy a k opakovaným atavistickým správaniam súperiacich 
mocnosti. Vznik Európskej únie a v nej postupne vznik Eurozóny sú v bytostnom záujme Slovenskej 
republiky. Hrozba rozpadu či iného zániku EÚ a Eurozóny je teda existenčnou hrozbou väčšiny 
európskych národných štátov. Pri hľadaní námetov na vymaňovanie sa slovenskej ekonomiky 
z krízovej destabilizácie síce pochopiteľne musíme používať „slovenskú optiku“, ale musíme  mať 
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stále na zreteli  teritoriálny kontext Európy a Európskej únie, ktorej je Slovenská republika  členským 
partnerom. Európa je síce relatívne malý kontinent, ale už niekoľko tisícročí patrí v antropologickom 
slova zmysle k najintenzívnejším priestorom sveta. Európa  bola síce vždy súťaživým priestorom, ale 
antropologická i etnická dlhovekosť Európy a jej civilizačných podôb je autentická a kontinuitná. Ani 
antropomorfne, ani etnotvorne nie je väčšina obyvateľstva Európy „novousadlíkmi". Moderná analýza 
DNA ukázala medzi iným aj odvekú autochtónnosť väčšiny Slovenských i európskych populácií. 
Napríklad výskum  genetickej homogenity súčasných slovenských populácií uskutočnený genetikom 
Ferákom v prvej dekáde tohto storočia  ukázal, že súčasné slovenské generácie  vykazujú  cez 84 % 
zhody s genetickým substrátom fosílii našich  predkov, ktorí tu žili už od mladšieho paleolitu (pred 20 
až 50 tisíc rokmi) (Lit. 4). Novšie celoeurópske výskumy distribúcie Y-chromozomov podľa tzv. 
etnotvornych haploskupin v r. 2009-2010 ukázali, že tzv. haploskupina R1a, ktorá zahrnuje balto-
slovanské a mykénsko-makedonské genetické konfigurácie dokazujú, že Slovensko v nej participuje 
42 %. Logika slovenského európskeho „previazania“ má teda veľmi hlboké, antropo i etnogenetické 
korene a z logiky hĺbky tohto kontinua musíme posudzovať aj náš solidárny postoj k Európe 
všeobecne a k Európskej únii osobitne (Lit.7,). Náš pozitívny postoj k Európe a EÚ nie je teda 
stimulovanými chvíľkovou oportunitou, ale hlbokými koexistenčnými väzbami, ktoré mali aj svoj 
sociálno-ekonomický, aj svoj etnicko-kultúrny kontext (Lit.5.). Naša európska i etnická autenticita 
však musí akceptovať nie len hĺbku našej participácie na civilizačnej koexistencii, ale aj sebakritické 
vnímanie európanstva, ktoré síce dalo vznik európskemu príspevku k rozvoju modernej civilizácie, 
ale bolo aj pôvodcom vzniku dvoch horúcich svetových vojen a jednej studenej svetovej vojny. 
V Európe vznikli aj utopické ideológia triednych totalít a novo pohanské ideológie šovinistického 
rasizmu a revanšizmu. Nesieme v seba aj oprávnenú hrdosť na civilizačné úspechy a kontinuum 
prastarej identity, ale  aj sebakritickú pokoru a ľútosť nad európskymi neúspechmi. Je preto 
pochopiteľné že skúsenosť z tejto apokalyptickej traumy viedla k pokusu  o nové sceľovanie Európy 
a to najprv cestou hospodárskeho sceľovania (EHS) a neskôr aj cestou úniového 
(konfederatívneho) sceľovania – EÚ. Druhá polovica minulého storočia – napriek zúriacej studenej 
vojne bola úspešnou sociálne-ekonomickou konsolidáciou Európy. Dokonca po „zamatovom“ 
skončení studenej vojny skončila bloková rivalizácia Európy. S víťazstvom západného reálneho 
kapitalizmu nad sovietskym reálnym socializmom bohužiaľ došlo k bezstarostnému doregulovaniu 
trhového hospodárstva, ktoré viedlo k bezuzdnej špekulácii, k narušeniu proporcii a k separácii 
špekulatívnej ceninovej ekonomiky od reálnej ekonomiky. Formálne síce   v priestoroch 
 postsovietskeho bloku došlo k zavŕšeniu tak  štátotvorného sebaurčenia ako k demokratizácii 
politických systémov, ale rozbujnená neregulovaná špekulácia zamaskovala svoju dominačno-
hegemoniálnu podstatu do hávu „neviditeľnej ruky trhu“. Tradičný ekonomický hegemonializmus 
vlastne ešte uľahčil využívanie uzurpačného syndrómu na „zamaskovaný diktát“ mocných. 
Parlamentarizmus  rozvojom špekulácie, klientelizmu a korupcie i dravým prienikom zločinného 
podsvetia do trhových transakcií, postupne derivoval „rovnosť ľudí“ a tento demokratický 
a kvalitatívny ideál bol ekonomický „vytunelovaný“. Takmer vo všetkých smeroch a úrovniach  
dochádza k roztváraniu nožníc medzi silnými a slabými, vzdelanými a nevzdelanými, bohatnúcimi 
a chudobnejúcimi, mravnejšími (altruistickejšími) a hedonistickejšími, etnický privilegovanými 
a neprivilegovanými, právne chránenými a bezprávnymi. Parlamentarizmus dokázal  vytesniť 
z európskeho priestoru väčšinu politických totalít, ale nedokázal vytesniť ilegalitu, kapitálovú 
špekuláciu a prepletenosť kmotrovstva, lobizmu a korupcie s mocou. Práve v tradične etablovaných 
parlamentarizmoch sa v demokracii vytvára priestor pre oligarchiu a plutokratizmus. Slovenská 
republika ako mladý a malý štát pri svojej trhovej transformácii bola silno poznačená práve tými 
deformáciami , ktoré zasiahli aj renomované a tradičné parlamentné demokracie. Napriek tomu 
všetkému treba projekt  Európskej únie považovať za perspektívne riešenie, ktoré má šancu 
ozubadliť  smutne známe formy sociálneho darvinizmu (machaivelizmu) t.j. hegemoniálny 
šovinizmus a revanšizmus. Hrozba rozpadu je však reálnou hrozbou. Musíme vzdorovať nie len 
„starým démonom“ uzurpačného hegemonizmu, radikalizmu a parazitizmu, ale aj „zamaskovaným 
novším formám“ centralizmu, ktoré sú pokusom rozložiť demokraciu. Treba jasne povedať, že 
centralizmus (v tom aj „bruselocentrizmu“ a tzv. “federalizmus“) sú štrukturálne správacie atavizmy 
a treba ich zatláčať a vytesňovať. Nie je pravda, že „federalizmus“ je podmienkou úspešnej 
racionality. Práve federálny centralizmus USA napríklad nezabránili kontaminačnému 
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znehodnocovaniu dolára , hypertrofii štátneho i individuálneho zadlženia a vzniku nie len 
„kapitálových bublín“, ale aj  vzniku „čiernych dier strát“. Preto by Slovensko malo bez demagógie 
a bez „hrania sa na radikálnych Euroskeptikov a Eurofóbov“ upozorňovať, že centralizácia je 
degeneračno-derivátový spôsob. Musíme však ostať realistami. Totiž  v stave ohrozenia 
ekonomickej i politickej stability je pravdepodobne nevyhnutné prijať dočasne mimoriadne 
a teda aj centralizačné opatrenia.  Treba pripustiť, že preklenovacie dočasné opatrenia bude 
treba prijať. Bolo by však vhodnejšie, keby slovenská reprezentácia radšej pripustila dočasné 
„krízové riadenie“ centralizovanejšej kontroly rozpočtovej disciplíny a  dočasnej brzdy pri 
zadlžovaní , než prijatie rozhodnutí o korekcii Lisabonskej zmluvy. Slovenská reprezentácia by 
mala presadzovať, aby centralizačno-sankčné opatrenia boli prijímané bez zmeny status quo 
v Lisabonskej zmluve. Treba slovenským demokratickým predstaviteľom a odborníkom odporúčať, 
aby EÚ nesmerovala k „super štátu“ a ku „federácii“, ale aby využívala  pri „centralizovaných“ 
rozhodnutiach „gremiálne“ štruktúry  a tzv. „management by committee“ a aby len v prípade krízy, 
alebo kolapsu užívala centralizované podoby fungovania. Súhrne : treba usilovať o decentralizáciu, 
o konfederalizmus a v krajnom prípade o zmiešanú podobu dvojtvaru konfederatívno-
federatívnych podôb (podľa možnosti len v krízových obdobiach). Treba  aj v rokovacích kuloároch 
zdôrazňovať, že demokratické podmienky možno dlhodobo uplatňovať len vyslovene statusovým 
pravidlom subsidiarity, t.j. pravidlom, že kompetencie sa majú odvíjať „zdola nahor“ (Bottom 
up“) na nie „zhora nadol“ (Top down). Egoizmus je silná zotrvačnosť, ale treba zastaviť roztváranie 
nožníc medzi „super bohatnúcimi a super chudobnejúcimi“. Práve nedostatok umiernenosti vytvoril aj 
v minulosti priestor pre tzv. radikálnych revolucionárov. Zároveň treba argumentovať tým, že 
inteligibilita zložených systémov je závislá nie na monopolárnom centre ale na „dislokovanej 
inteligencii“ t.j. na  deľbe kompetencií. Simulačné modely preukázali že paralelne zálohovanie 
a decentralizovaná inteligencia sú vždy „inteligibílnejšie“ a čím je viac centralizmu v rozhodovaní tak 
rastie „debilizácia“ (hlúpnutie systému). Mozaikovo dislokované kompetencie sú najvhodnejším 
modulárnym systémom organizovania ľudských štruktúr. Treba zároveň viesť vnútro slovenský 
i vnútroeurópsky dialóg , že ide nám o demokratickú EÚ a teda decentralizovanú EÚ ako úniu 
zvrchovaných štátov. Samozrejme treba jedným dychom povedať, že národné zvrchované štáty 
nemôžu si vynucovať princíp „urezávania zo záväzkov spoločnej solidarity“, ktorú musia s EÚ zdieľať 
všetky členské štáty. Často sa preháňa  právo  zmenšovať väzby na EÚ ako celok v podobe principus 
„pozitívnej diskriminácie“, ktorá vyžaduje aby malé štáty dostávali  „nadproporčnú podporu“ 
z celoúniových zdrojov. Podpornú solidaritu možno uplatňovať aj bez „pozitívnej diskriminácie“. 
Treba veľkým a rozvinutým ekonomikám v EÚ pripomenúť, že pristúpenie väčšieho množstva nových 
členských štátov rozšírilo odbytový priestor pre bohaté európske ekonomiky. Práve oni 
permanentne inkasujú odbytové benefity. Veľké ekonomiky doslova automatický profitovali 
z úniového  rozšírenia odbytového priestoru. Navyše odbúravanie privilégií pôvodných členov EÚ 
prebieha oneskorujúco  a znevýhodňuje konkurencieschopnosť novo pristúpených členských štátov. 
Vyrovnávanie hladín nie je teda len jednosmerný pohyb ale pohyb obojsmerný a teda solidárno-
ekvivalentný. Zvyšovanie konkurencieschopnosti sa nedosiahne centralizáciou. 

Podľa údajov  MF SR a bruselských zdrojov z novembra 2011 Slovensko vyčerpalo vyše 2,5 
mld. Eur z európskych fondov. Preliminár za posledné dva roky zo sedemročného programovaného 
obdobia tvoril podľa uvedených informácií 11, 7 mld. Eur. To znamená, že čerpanie sa pohybuje na 
22,36 % prelimináru. To dokazuje jednak oneskorovanie čerpania, ale pravdepodobne aj sklon 
bruselských orgánov brzdiť rýchlosť tokov z Bruselu na Slovensko. Slovenskí predstavitelia by mali 
intenzívnejšie zdôrazňovať voči centrále EÚ, že trvale existuje diskrepancia medzi odvodovými 
záväzkami členských štátov voči centru EÚ, ktoré sú „nespochybniteľné“ a „neoddialiteľné“ 
a záväzkami centra EÚ voči  Slovensku, ktoré sú „podmienečné“ a „zadržateľné“. Dochádza taktiež 
k asymetrii záväzkov ktoré zobrala na seba EÚ v spoločnej agrárnej politike vymedzenej na roky 2014 
až 2020, kde sa zaviazala „vyrovnať výšku podpôr medzi „novými“ a „starými“ členmi EÚ. Slovensko 
bolo v minulosti sebestačné v základných produktoch a dnes je odkázané na dovoz viac ako 50 % 
potravín. Takéto „asymetrie“ vzťahov sú viaceré a bolo by z dlhodobého hľadiska  choré, keby neboli 
vyriešené. Treba aby perspektívne uvažujúci verejní činitelia vyzvali politické strany, aby buď prijali 
písomnú dohodu  o spojitosti vnútroslovenskej a vnútroeurópskej solidarity, alebo aby spoločným 
vyhlásením o solidarite počas krízy  zobrali „vietor z plachiet“ politických demagógov a dobrodruhov. 
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S ohľadom na daný stav exportnej závislosti Slovenska voči EÚ je stále pre nás výhodnejšie byť 
členom aj EÚ, aj Eurozóny. Je pochopiteľne, že Slovensko musí mať aj svoj „plán B“ pre všetky 
eventuality, ale je v slovenskom štátnom záujme  podporovať prežitie spoločnej meny, Eurozóny 
a aj EÚ.  V každom prípade by sme mali sa pridŕžať tých silnejších ekonomík, ktoré aj doteraz 
dokázali strážiť proporcie svojho zadlžovania a konvertibilitu svojich záväzkov a rezerv. Keďže sme aj 
nositeľmi historickej skúsenosti, tak musíme vedieť, že rozpad EÚ i Eura by vybudil všetky susedské 
atavizmy a preto naša solidarita je aj realistická aj žiaduca. Napokon nesieme obavy aj o európsku 
budúcnosť a o Európu ako náš prastarý existenčný priestor. Zhrnujúco povedané musíme vyvinúť 
veľké úsilie o zachovanie EÚ a Eurozóny a pri tom musíme dôrazne, ale neškandalizujúco 
a neradikalizujúco upozorňovať, že je ďaleko vhodnejšie  chrániť a upevňovať EÚ a Eurozónu 
vyťažením najmä decentralizačných foriem a vyhýbaním sa centralizačným formám.  

Je nesporné, že tak ako vo vývoji iných zložitých systémov, aj v hospodárskych systémoch sa 
čas od času hromadia nie len úspechy, ale aj neúspechy, disfunkcie, zlyhania, kolapsy a zániky. Bolo 
pozoruhodné že korifeji tzv. slobodného (neregulovaného) trhu zvaľovali vinu za ekonomické 
neúspechy na hlavy odporcov ekonomického samospádu. Bolo pozoruhodné , že deregulácia trhov 
západného typu išla ruka v ruke s centralizáciou a monopolizáciou moci vo verejnom 
i súkromnom sektore a naopak bolo zaujímavé že v čínskej ekonomike kde je vysoká 
monopolizácia štátnej moci došlo k decentralizácii ekonomickej moci a k zvyšovaniu  
autonómnosti napríklad vytváraním tzv. mimoriadnych oblastí. V atlantickej hemisfére sa 
deregulácia spájala s centralizáciou aj vo verejnej, aj v súkromnej sfére.  Po nástupe thatcherizmu 
, raegonomiky  a clintonovskej deregulácie sa v celej atlantickej hemisfére, vrátane EÚ objavili tzv. 
novátorske finančné nástroje a ich tvorcovia sľubovali dokonca  samo obnovujúcu konjunktúru 
hospodárstva. Joesph Stiglitz, ktorý absolvoval vlastné preporodenie z obhajcu trhového samospádu 
ku dôslednému kriticizmu teórií neregulovaných ekonomík, konštatuje : „Novátorské finančné 
nástroje, ako boli deriváty a tzv. credit-default swapy umožnili rozprestretie rizika do celej ekonomiky. 
Dnes vieme, že propagátori klamali nie len zvyšok spoločnosti, ale aj sami seba“ (Lit.11,a, b, c,). ). 
Deregulácia trhu viedla k zrýchleniu disfunkcií a kolapsov. Príčiny tohto zjavu sú však nevysvetliteľné 
len ekonomickou teóriou. Hospodárska činnosť je totiž  tak zložitá, že ju nemôže vysvetliť, ani 
zdokonaliť len sama ekonomika. Treba do poznávania , pozorovania a diagnostikácie hospodárskych 
systémov zapojiť celú evolučnú antropológiu a tzv. porovnávaciu  behavioristiku 
(vrátane behaviorálnej ekonomiky), aby sa našli nie len príčiny disfunkcií, ale aj ozdravovacie terapie. 
Práve evolučná antropológia odhalila , že na dosiahnutie vyššieho vývojového štádia, treba často 
využívať úplne protichodné princípy než aké v ranších štádiách zabezpečili rast inteligencie ľudí. 
Napríklad G. Becker, vedec v oblasti paleopsychológie a behavioralizmu , odhalil tzv. 
sebaprekračujúcu silu altruizmu iba vďaka tomu, že zistil že od rozvíjania druhej signálne sústavy 
človek sa stále častejšie vzoprel vlastným inštinktom  sebectva a presadil v svojom správaní 
partnerskú družnosť a dôverčivosť. Tieto správacie postoje vzdorujúce základnému inštinktu 
človeka (pudu egoizmu) stáli u kolísky družnosti a kooperatívnosti ľudí. Vedci „odchovaní 
darvinovským racionalizmom“ sprvu odmietali tzv. altruistické vodiace veličiny. Napríklad C. S. 
Lewis, evolučný antropológ tvrdohlavo   konštatoval, že „priateľstvo je ekonomický, biologický  
a civilizačne zbytočný vzťah“ (Lit.5.). Nuž ale  symbióza a kooperácia sú v základoch všetkých 
kolektívnych súčinnosti vzniku kultúr a civilizácií. Bez družnej kooperácie by nikdy nevznikol žiaden 
trvalý odberateľsko-dodavateľský vzťah. Dnešní evoluční antropológovia rekonštrukčne dokázali, že 
sám človek, ktorý cez prvú signálnu sústavu získal inštinktívnu inteligenciu, predsa vznikom druhej 
signálnej sústavy musel do svojho sebareflexného vedomia zapojiť úplne protichodné vlastnosti. 
Napríklad vznikol útlm (potlačenie) inštinktívneho správania práve preto, aby človek posilnil svoje 
vedomie nad inštinktívnym podvedomím a rozhodol sa utlmovať a vytesňovať inštinktívne sklony 
a miesto nich prejsť na vzory družnej kooperatívnosti. Družnosť a kooperatívnosť patria medzi 
najvyššie vodiace veličiny evolúcie. Preto takéto  vodiace veličiny  treba presadiť do aparátu a 
mechanizmu slovenskej udržateľnej ekonomiky. Navyše evolučný výskum ľudského vedomia 
ukázal, že až rozvojom druhej signálnej sústavy sa dostavila komunikačná kompetencia ľudí, ktorá im 
umožnila pomocou jazyka  nie len nastoliť kontrolu podvedomia vedomím, ale dokázala partnerom 
vysvetliť dôvody nových vodiacich veličín v správaní. V ďalšom námetovo bude naznačené o aké 
vodiace veličiny v slovenskej ekonomike pôjde. Bolo by veľmi účelné, keby slovenskí reprezentanti 
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pre podobné modifikovanie vodiacich veličín postupne získavali aj iné partnerské ekonomiky EÚ. 
Predmetom dialógového hľadania účinných antikrízových veličín musia byť práve tieto témy aj 
v kontaktoch slovenských reprezentantov a ich partnerov v ostatných štátoch EÚ a v centru EÚ. 
V súčasnosti sa treba „združene“ sústrediť jednak na hľadanie ozdravenia  spoločnej meny , jednak na 
spresnenie Eurozóny  a jednak na prepracovaný program diferencovaného umorovania dlhov. 
Nesmieme spanikáriť a musíme naliehať na európske kruhy aby obmedzili (doslova „ozubadlili“ 
tie špekulačné kruhy, ktoré paniku využívajú na „kurzové lúpenie“.  
V závere okrem opatrení krízového manažmentu treba  zvážiť novú stratégiu združeného úsilia EÚ a 
členských štátov o udržateľnú ekonomiku. Napokon by bolo vhodné zvážiť či by Slovenská republika 
nemala vypracovať svoj program prehlbovania európskej a vnútroštátnej solidarity a ochrany 
slovenských štátnych záujmov, ochrany štátnej i úniovej integrity a obrany proti bezbrehej 
multikulturalite. Ak by sa nepodarilo udržať Eurozónu a EÚ, tak Európa neprestane geografický 
existovať, ale znova by v nej prevládli rivalizácie veľmoci a revanšistických dobrodruhov.  Ohrozilo 
by to aj osirotené národné štáty a v neposlednej miere aj Európu a svet. Nezobúdzajme že vo svojom 
kolektívnom vedomí nesie v sebe každý národný štát i Európa vnútorných démonov nesvornosti 
a pažravosti. O to viac by sme mali v sebe nájsť silu i vôľu vytvoriť kultivačný priestor pre 
dobrých duchov  etnickej dlhovekosti v Slovenskej republike i v Európskej únii a to s využitím 
dobrých duchov kresťanskej solidarity a družnosti. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pripájame sa k tomuto tichému vianočnému pozdravu a pridávame: 

Želáme Vám pokoj a radosť a bohatstvo v duchu -  

aby Vás obohatilo želanie a spevy,  ktoré počúvali betlehemskí pastieri,   

aby betlehemská radosť a nádej,  ktorú oznamujú a prinášajú  aj naše vianočné spevy, sprevádzala Vaše budúce kroky,  

aby táto betlehemská nádej, istota a sila zotrvala vo Vás aj vtedy, keď by Vás stretli nepríjemnosti nášho pomýleného veku.  

Á Vsetkym vam, i vasim rodinam, zelam stastny novy rok 2012 ; aby ste ho prezili v zdravi a v 
dusevnej a telesnej sviezosti. Hoci nie sme materialisti, pozitkari, zelam vam co najplnsi mesec, lebo 
ten sa v dnesnom svete rychlo vyprazdnuje. Tym co podnikaju (ale nie su “podnikatelia”) zelam 
uspech v cinnosti a co najviac dobrych zakaznikov a co najmenej reklam. A tym, ktori este oslavuju, ci 



 32 

inak si pripominaju sviatky detstva – Vianoce, zelam vesele prezitie Vianoc v kruhu milujucej sa 
rodiny. 

 Pozdravujem vas vsetkych z celeho srdca, 

 Vam oddany 

 (Dr) Jan Zvalo 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
posielam srdečné pozdravenie so žičením požehnaných a milostiplných vianočných sviatkov pre Vás i celú Vašu rodinu i 

všetkých Vašich drahých, aj v mene nás všetkých z knižnice v Považskej Bystrici.   Srdečne E. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pravda ! Prečítaj do konca...... 

> Je piatok poobede a ty sa autom vraciaš domov. Ladíš rádio. Správy 

>  

> Hovoria o nejakej bezvýznamnej veci : v nejakej ďalekej dedine zomreli traja 

>  

> Ľudia na nejakú neznámu chrípku, o ktorej nikto nikdy nepočul. Nevenuješ 

>  

> Tejto správe veľa pozornosti 

>  

> V pondelok, keď sa zobudíš, počuješ, že mŕtvi už nie sú len 

>  

> traja, ale 30 tisíc ľudí už zomrelo vo vzdialených krajoch Indie. Kontrolný 

>  

> medicínsky úrad Spojených štátov vysiela ľudí, aby to tam skontrolovali 

>  

> V utorok sa to stáva najdôležitejšia správa prvých strán 

>  

> všetkých novín pretože sa to už netýka iba Indie, ale aj Pakistanu, Iránu a 

>  

> Afganistanu. 

>  

> Správa vychádza vo všetkých denníkoch. Volajú ju "tajomná 

>  

> chrípka" a všetci sa pýtajú : "Ako ju dostaneme pod kontrolu?" 

>  

> V Európe nastáva panika a hranice sa zatvárajú. Vo večerných Správach 

> počuješ správy z Francúzska, kde redaktorka hovorí o jednom mŕtvom mužovi, 

> ktorý zomrel v nemocnici na tajomnú chrípku. 

> Správy hovoria, že keď máš tento vírus, týždeň si ani neuvedomíš, že ho máš. 

> Potom máš štyri dni hrozné bolesti a potom zomrieš. Aj Veľká Británia 

> zatvára hranice, ale je neskoro. Na druhý deň Prezident Spojených štátov 

> zatvára hranice, aby sa vyhli nákaze, až kým nebude nájdený liek... 
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> Nasledujúci deň sa ľudia zhromaždia v kostoloch, aby sa modlili za Liek keď 

> niekto vstúpi a hovorí : "Zapnite rádio a počúvajte správy!" Dve ženy 

> zomreli v New Yorku. Zdá sa, že chrípka zasiahla celý svet. 

>  

> Vedci pokračujú v hľadaní protilátky, ale zdá sa, že nič nezaberá. 

> Čoskoro príde dlho očakávaná správa : Bol rozlúštený kód DNA vírusu. 

> Môže sa vyrobiť protilátka. Je však potrebná krv niekoho, kto nebol 

> nakazený. 

> A hneď sa šíri výzva, aby všetci utekali do najbližšej nemocnice a dali si 

> urobiť krvné testy. Z vlastnej vôle tam ideš s celou rodinou, spolu so 

> susedmi, a pýtaš sa : "Čo sa stane? 

> Toto bude koniec sveta?..." 

> V nemocnici, po testoch, vyjde jeden lekár a vyvoláva jedno meno. 

> Najmenší z tvojich detí je blízko pri tebe, ťahá ťa za kabát a hovorí : 

> "Ocko! To je moje meno!" Skôr ako sa spamätáš, vezmú ti tvojho syna a ty 

> kričíš : "POČKAJTE!" 

> A oni odvetia : "Všetko bude dobré, jeho krv je čistá, jeho krv je čistá. 

> Veríme, že má správnu krvnú skupinu." 

>  

> O päť minút lekári vyjdú von, smejú sa a kričia. Je to po prvý raz po 

> týždni, čo vidíš niekoho smiať sa. 

> Najstarší lekár sa priblíži k tebe a hovorí : Ďakujeme, pane, krv vášho syna 

> je čistá, môžeme vyrobiť protilátku..." 

> Správa sa šíri všetkými smermi, ľudia plačú a kričia od radosti. 

> Vtedy znova k tebe i tvojej manželke príde lekár a hovorí : 

> "Môžeme s vami chvíľu hovoriť?... Ide o to, že sme nevedeli, že darca bude 

> dieťa. 

>  

> Potrebujeme, aby ste podpísali papiere na darovanie krvi. Zatiaľ čo Čítaš 

> papiere, uvedomíš si, že nie je špecifikované množstvo krvi, a pýtaš sa : 

> "Koľko krvi?..." 

> Lekárov úsmev zmizne a on odpovie : "Nevedeli sme, že to bude dieťa. 

> Neboli sme na to pripravení. Potrebujeme použiť všetku krv!..." 

> Neveríš tomu a snažíš sa oponovať : "Ale... Ale..." Lekár pokračuje a 

> nalieha : "Nerozumiete, hovoríme o lieku pre celý svet! 

> Prosím vás,podpíšte, potrebujeme všetku krv. Pýtaš sa : "Ale nemôžete 

> spraviť transfúziu?" 

> A odpoveď : "Ak nájdeme ďalšiu čistú krv, urobíme to... 

> Podpíšete? Prosím! 

> Podpíšte!!!...! 

> V tichosti, bez toho, aby si si cítil prsty na ruke, ktorá zoviera pero, 
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> PODPISUJEŠ. Pýtajú sa ťa : "Chcete vidieť vášho syna?" 

> Kráčaš do sály prvej pomoci, kde sedí tvoj syn a pýta sa ťa : 

> "Ocko! Mamka! 

> Čo sa deje?" Berieš jeho ruku do svojej a hovoríš mu : "Synček, tvoja matka 

> a ja ťa veľmi veľmi ľúbime, ľúbime ťa a nikdy nedovolíme, aby sa ti stalo 

> niečo, čo nie je nevyhnutné. Rozumieš tomu?" 

> A keď sa lekár vráti, hovorí :"Je mi ľúto, ale musíme začať, ľudia na celom 

> svete zomierajú..." 

>  

> Odišiel by si? Mohol by si sa otočiť a nechať tvojho syna tam, zatiaľ čo on 

> ti hovorí : "Ocko? Mamka? Prečo ma nechávate samého?" 

>  

> Týždeň na to, zatiaľ čo pochovávaš tvojho syna, jeden je doma a spí, ďalší 

> neprišli, lebo sa chceli ísť radšej prejsť alebo sa pozrieť na futbalový 

> zápas, ďalší prídu na pohreb s falošným úsmevom a tvária sa, že ich to 

> naozaj zaujíma. 

> Chcel by si všetko zastaviť a kričať : "Môj syn zomrel kvôli vám!!! 

> Zaujíma vás to vôbec?..." 

>  

> Často je to presne to, čo Boh chce povedať nám : "Môj syn zomrel pre vás a 

> vy nedokážete pochopiť, ako vás milujem?" 

> Je zvláštne vidieť, ako ľahko ľudia odmietajú Boha a potom sa pýtajú, prečo 

> svet je na tom čoraz horšie. 

> Je zvláštne vidieť, ako veríme všetkému, čo píšu noviny, ale Neustále 

> pochybujeme o tom, čo hovorí Biblia. 

> Je zvláštne, ako sa deň čo deň namáhame, aby sme mali čo najväčší majetok na 

> zemi, a nevenujeme ani minútu tomu, aby sme si nahromadili poklady v nebi. 

> Je zvláštne, keď niekto hovorí : "Verím v Boha", ale svojimi skutkami 

> dokazuje, že má iné úmysly. 

> Je zvláštne, ako posielame tisíce "žartov" mailom, ktoré sa hneď rozšíria 

> ako oheň... ale keď pošleme mailom niečo, čo sa týka Boha, ľudia si dvakrát 

> rozmyslia, či o tom budú hovoriť iným. 

> Je zvláštne, ako kruté, vulgárne a obscénne scény sa slobodne pohybujú vo 

> virtuálnom priestore, zatiaľ čo rozhovor o Ježišovi je v školách a na 

> pracoviskách ututlaný. 

> Je to zvláštne, však? 

> Oveľa však oveľa zvláštnejšie vidieť kresťana, ktorý je taký horlivý v 

> nedeľu, ale neviditeľný po celý zvyšok týždňa. 

> Je zvláštne, že keď dočítaš túto správu, necítiš potrebu poslať ju mnohým z 

> tých, ktorých máš v zozname priateľov; jednoducho preto, lebo si nie si 

> istý/á, v čo veria alebo čo si o tebe pomyslia. 
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> Je zvláštne, že sa viac staráme o to, čo si pomyslia ľudia, ako o to, čo si 

> BOH myslí o nás. 

> Neboj sa. Pošli túto správu. 

> Nech Ťa Boh žehná 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Trvá len 1 minútku,  prečítať si toto   

Počas grilovania sa Ingrid potkla a spadla. 

Bolo jej ponúknuté zavolať 

záchranku, ale ona každého ubezpečovala,    

že je jej dobre a že sa   potkla kvôli svojim novým a nerozchodeným topánkam. 

Pretože bola bledá a chvela sa, pomohli jej očistiť sa a posadili ju  k stolu s jedlom. 

 

Celý zvyšok večera bola Ingrid usmiata a veselá. 

Ingridin manžel neskôr zavolal a oznámil všetkým, že jeho manželka bola 

hospitalizovaná. 

 

O 23:00 zomrela  

 

Pri grilovačke utrpela totiž mozgovú porážku. 

Keby jej priatelia vedeli, ako sa dajú rozpoznať znaky mŕtvice, mohla 

Ingrid ešte žiť. 

 

Niektorí ľudia nezomrú ihneď.  

Zostanú odkázaní na pomoc druhých s vedomím, že sú v beznádejnej                     

a bezvýchodiskovej situácii. 

 

Neurológovia tvrdia, že pokiaľ sa pacient dostaví najneskôr do 3 hodín od   

mŕtvice, môže byť zachránený. 

 

Tvrdia, že trik je v tom, nielen rozpoznať a správne diagnostikovať mŕtvicu,  

 

ale aj dopraviť pacienta do 3 hodín k lekárovi, ktorý ho môže ošetriť. 
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Rozpoznaj mŕtvicu:  

 

Existujú 4 kroky, ktorých by sa človek mal pridržiavať   pri rozpoznávaní 

mŕtvice. 

 

Najľahšia metóda ako mŕtvicu rozpoznať, je položiť postihnutému  

4 otázky: 

 

Poprosiť postihnutého, aby sa zasmial (čo ale nebude schopný urobiť) 

 

Poprosiť postihnutého, aby povedal ľahkú vetu,  

(napríklad: Dnes je  vonku pekne.) 

 

Poprosiť postihnutého, aby zdvihol obe ruky  

(čo mu nepôjde, alebo len  veľmi ťažko). 

 

 

Poprosiť postihnutého, aby vyplazil jazyk (pokiaľ je jazyk zakrivený   

A krúti sa zo strany na stranu, je to tiež znak mŕtvice). 

 

Pokiaľ má postihnutý problém vykonať aspoň jeden z hore 

vymenovaných krokov, treba ihneď zavolať záchranku. 

 

Jeden kardiológ tvrdí, že pokiaľ každý človek, ktorý prečíta  tento email a pošle ho 

ďalej aspoň ďalším 10 ľuďom, si môž byť istý, že bude zachránený  

(aj vďaka jemu) aspoň jeden ľudský život. 

 

Denne nám prichádza toľko otravných a nič nehovoriac emailov, že by sme mohli 

aspoň raz zaplniť sieť niečím užitočným, nemyslíte? 

doc. Ing. Mária Heribanová, PhD.      
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+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Údajný únik dokumentov zo SIS: Píšu o stretnutí Fica 
s finančným žralokom z Penty! 
Je text lživý, alebo pravdivý? pred 41 minútami  

BRATISLAVA - Voľby sa blížia a na internete sa "náhodne" objavil ďalší prepis. Tentokrát má ísť o texty akcie SIS nazvanej 
Gorila, ktorá monitorovala šéfa mocnej finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka a jeho údajné rozhovory s politikmi. Či 
sú texty, plné šokujúcich informácií pravdivé, nie je jasné. 

Kšefty a provízie  

Tentokrát nejde o doslovný prepis, ale o obšírny text, ktorý popisuje niekoľko údajných stretnutí šéfa Penty s mocnými ľuďmi 
v štáte v rokoch 2005 a 2006. Okrem exministra hospodárstva Jirka Malchárka sa vo všetkej diskrétnosti stretáva aj so 
šéfom Smeru Robertom Ficom. Haščák sa s nimi podľa textu rozpráva o kšeftoch, obrovských províziach súvisiacich s 
privatizáciami aj financovaní politických strán. 
  
Z textu vyplýva, že Haščák mal mať na ministra Malchárka veľký vplyv a v kľúčových veciach ho úkolovať. Okrem neho sa 
materiál venuje aj ďalším mocným mužom, o ktorých sa šepká, že v krajine ťahajú za nitky - napríklad Oskarovi Világimu. 
  
Podľa bývalého redaktora SME, ktorý je v prepisoch spomenutý, sú zrejme autentické. 
  
Rozhovor Fica s Haščákom 
  
Fico sa mal podľa prepisu stretnúť so šéfom Penty v marci 2006, po tom, ako sa predseda Smeru zúčastnil autosalónu v 
Inchebe. Najprv preberali "čistiace procesy v Smere,"ktoré Fico spustil. Haščák sa pýta, čo sa stalo s Fedorom Flašíkom. 
  
"Fedor vyberal peniaze v mene strany," odpovedá Fico. Haščák kontruje, že "tak sa cítil, takú má pozíciu." Obaja 
spomenú, že Flašík sa v pred poslednými voľbami príliš nepochlapil a "bláznivou kampaňou"Smeru skôr uškodil.  
  
Rozhovor sa po chvíli stočil na silných mužov, údajne stojacich za Smerom. Ako to vyzerá s Jurajom Širokým a Vladimírom 
Poórom, pýta sa Haščák. So Širokým "sa dá,"ale s Poórom je to horšie, odpovedá Fico. Podľa Haščáka nie sú títo mocní 
podnikatelia zvyknutí na konkurenciu a súťaž na trhu a ich obchodovanie je postavené len na lobbingu. 
  
Haščák potom objasňuje svoj názor na ďalších mužov, ktorí sú podľa dokumentu sponzori Smeru: Poór má vraj zdravý 
sedliacky rozum, ale všetky veci poníma vzťahovo a ťažko sa s ním obchoduje. Ivan Kiňo je "neschopný,"a Jozefa Brhela 
Haščák nepozná.  
  
Dvojica sa venuje aj druhému mužovi SDKÚ Ivanovi Miklošovi. Podľa Haščáka ho Fico preceňuje a rozhodne vraj 
"nekradne toľko, ako si Fico myslí." Fico kontroval, že ho považuje za "šikovného zlodeja" 
  
Poslednou témou rozhovoru je zdravotníctvo. Haščák zdôrazňuje, že pre Pentu je zdravotníctvo"kľúčová vec" a chce v 
ňom podnikať"s primeranou maržou". V energetike je marža 20 percent, napovedá Ficovi a uvedie, že tretinu nemocníc by 
zrušil a investoval by do nových polikliník. 
  
Fico podľa materiálu uviedol, že Haščák môže s (Pavlom) Paškom dlhodobo počítať."Z krátkodobého hľadiska ale Paška 
neurobí nič, čo by mu zväzovalo ruky." 
  
Reakcie na text sa rôznia 
  
Finančná skupina Penta sa pre TA3 vyjadrila, že považuje údajný odposluch za nehodnoverný. "Dokument nie je pravdivý 
a má poškodiť meno spoločnosti," uviedol jej hovorca. Materiály vraj síce analyzujú, ale považujú ich za účelovo 
zostavené a za "číre výmysly." 
  
Exminister Malchárek zaujal k celej situácii stoický postoj. Text nekomentoval a dodal, že politika ho už nezaujíma a "je mu 
to úplne jedno." 
  
Naopak, údajný prepis odposluchov priam fascinoval exministra obrany Ľubomíra Galka, ktorý bol pred časom spolu s 
Robertom Kaliňákom hlavnou postavou veľmi podobného škandálu.  
  
Najnovší text má podľa neho "oveľa väčšie znaky spravodajskej informácie,"ako prepisy Kaliňáka a redaktorky Pravdy. 
Podľa neho by mala premiérka Radičová konať, keďže pri poslednom škandále konala promptne. 
  
Inokedy mlčanlivá Slovenská informačná služba, z ktorej mal odposluch pochádzať, tentokrát zareagovala. Materiály z 
internetu jej vraj boli známe už v minulosti a "boli predmetom preverovania príslušných orgánov." K "módnym 
špekuláciam" sa ale nechce vyjadrovať. 
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Strana Smer vraj dokumenty analyzuje, ale podla podpredsedu Kaliňáka"na prvý pohľad"vyzerajú ako podvrh. 
  
Link na kompletný text nájdete tu. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Prijemne Vianoce a stastlivy Novy Rok Vam s uctou zela 
Jozef Janek z rodinou. 

SERENAM DOMINI NATIVITATEM FAUSTUMQUE ANNUM NOVUM, ANNUM MMXII,  
Slovenské Vianoce v Ríme:  
  
http://ak.imgag.com/imgag/product/preview/flash/bws8Shell_fps24.swf?ihost=http://ak.imgag.com/imgag&brandldrPath=/pro

duct/full/el/&cardNum=/product/full/ap/3166187/graphic1 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pán Figeľ, cením si váš pokus ako šéfa KDH obhajovať Vaše pochabé sny o výstavbe diaľnic a politiku KDH v 
zdravotníctve. Hájite síce úplne neobhájiteľné pozície, niektoré sa ani nesnažíte brániť argumentmi a pri iných sa dopúšťate 
ťažko nezmyselných tvrdení, ale za snahu vám patrí chvála. 

Začnime kontextom: čaro nechceného chcelo, že váš text vyšiel v Sme na tej istej stránke, kde pán Čikovský veľmi jasne na 
číslach ukazuje "Prečo si musíme znova požičať" a na akú hranicu nestability priviedli partaje ako je aj tá Vaša Slovensko 
jeho nekonečným zadlžovaním a tunelovaním. Samozrejme, že autor je "len publicista", kým vy pán Figeľ ste "terazky 
minister". V ten istý deň štát nedokázal predať ani desatinu z dlhopisov za 100 miliónov eur, ktoré si potreboval na trhoch 
požičať. a úročenie (aj) slovinských dlhopisov prekročilo 7% - tam sa talianske dostali už o týždeň skôr. Nezáujem 
o slovenské vládne dlhopisy sa odvtedy opakoval.  

Ak si stále myslíte, že jedno je náhoda a druhé sa nás netýka, tak máme do činenia s chudobou ducha, ktorá rozhodne nie 
je blahoslavená. Ak si stále myslíte, že fondy EU bude možné v roku 2013 dojiť a tunelovať  tak ako v roku 2011, teda bez 
ohľadu na ekonomiku, tak blúznite o inom svete ako je dnešná Európa. Slovensko by malo obrovské šťastie, ak by v polovici 
roka 2012 nebolo zbankrotovaným štátom. Že  sa tak nestane je málo pravdepodobné, jediná šanca na vývoj bez štátneho 
bankrotu sú finančné injekcie z Európy. Tá na ne ale nemusí mať ani zdroje, ani vôľu.  

Poďme ale od kontextu vášho budovateľského blúznenia k jeho obsahu. Odbiť problém zbytočnej diaľnice na Kysuciach a 
tunela Višňové-Dubná Skala názorom, že moje vyjadrenia sú nekompetentné a nestojí teda za to sa k nim vyjadrovať je 
lacné, ale nefunguje to. "Demokrace - toť diskuse" - povedal niekto omnoho múdrejší ako ja, ba dokonca aj vy, aj keď ste 
terazky minister a strana vás vyvrhla až hen do Bruselu. Takže si zopakujme znovu fakty:  váš program schválený 
Miklošovym ministerstvom financií a Radičovej vládou predpokladá vyplytvať 900 miliónov eur na tunel Višňové - Dubná 
Skala. Aby sa autá dostali k Višňovému, bolo by treba ďalších 700 miliónov na úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka 
 a 100 miliónov na privádzač zo Žiliny.  

Slovensko na to nemalo ani v čase prudkého hospodárskeho rastu - za krízy o nich možno len fantazírovať.    

Jediný dôvod, pre ktorý tak zúfalo a márne lipne na tejto ekonomickej samovražde namiesto prípravy o najmenej polovicu 
lacnejšieho severného obchvatu Žiliny je, že severný obchvat nemáte stavebne a projekčne pripravený a pred voľbami by sa 
už nedalo zazmluvňovať. Príprava obchvatu by trvala dva až tri roky a potom stavba zhruba rovnaký čas. Keby sa na 
postavenie tunela Višňové - Dubná Skala aj našli peniaze - na čo môžete Vy aj Vaši tunelári smelo zabudnúť - trvala by jeho 
stavba najmenej do roku 2017, plus ďalšie roky stavba úseku od Hričovského Podhradia po Višňové, vrátane 2 600 
metrového tunela Ovčiarsko a 650 metrového tunela Žilina. Takže žiadny ušetrený čas, zato vyplytvaná rádovo miliarda eur. 
To podstatné ale je, že peniaze sa nenájdu: ani v štátnom rozpočte, ani vo fondoch EU, ani inde. Jediné, čo môžete dokázať 
je žilinské tunely rozbabrať a utopiť v nich pár sto miliónov eur. Presne tak ako sú už od čias Mečiara utopené miliardy korún 
v "kysuckej diaľnici" .  

 Na Kysuciach  je vaša "priorita" stavať diaľnicu D3 ešte odtrhnutejšia od reálneho sveta: na jej najnáročnejšom 15 
kilometrovom úseku Svrčinovec - Skalité - hranica s Poľskom je hustota dopravy 1500 áut za 24 hodín, do Poľska ich nejde 
ani toľko. Toľko áut chodí denne aj medzi Hornou a Dolnou Maríkovou. Šialené zápchy deň čo deň! Náklady 274 miliónov 
eur. Za polovičný profil.  

Ako zlý vtip vyznieva váš emotívny apel o dopravných zápchach na cestách - zvlášť keď ho porovnáme so zoznamami 
ťažko chorých občanov Slovenska,  ktorí čakajú dlhé mesiace a niektorí celé roky na vyšetrenia a operácie v zdravotníctve, 
ktoré vaše KDH úplne zruinovalo a priviedlo do bezprecedentnej krízy. Občania nech zvážia sami, čo je horšie - či 20 
minútové zdržanie na ceste, alebo ročné čakanie na vyšetrenie či operáciu, ktorej sa nemusia vôbec dožiť. Lebo na oboje - 
aj slušne fungujúce zdravotníctvo, aj luxusné tunely - nemalo Slovensko ani v čase hospodárskeho boomu uplynulej dekády. 
Mimochodom, boli ste to vy, Východniari presťahovaní do Bratislavy - Dzurinda zo Spiša, Mikloš zo Svidníka, Figeľ od 
Vranova a zástup dávno zabudnutých Macejkov, Prokopovičov a im podobných politických figúrok - kto ste najmenej jedno 
celé desaťročie držali slovenský Východ nie v dopravných zápchach, ale v izolácii. Košice a Prešov mohli byť už roky 
spojené diaľnicou s Bratislavou a Západom, keby Dzurindove vlády, ktorých bolo KDH členom a vy osobne pohlavár, neliali 
miliardy korún práve na tunely a estakády na Kysuciach a pri Žiline.  
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Nebývalý pôvab má aj vaše tvrdenie, že premena nemocníc na akciové spoločnosti nie je prípravou na ich privatizáciu, lebo 
nejaký Uhliarik sa vyjadril že, citujem, "štát bude stopercentným akcionárom nemocníc a (onen Uhliarik) to dal dokonca do 
návrhu zákona. Tomuto nezmyslu sám veríte, alebo len považuje voličov KDH za tak slabomyseľných, že si myslíte že vám 
to zožerú? Ani neviem čo by bolo horšie. Realita je taká, že ani Vy, ani celé KDH nemôže dnes garantovať vôbec, ale vôbec 
nič. A to ani keby bola ďalšia vláda červeno-čierna ako je možné. Nemocnice ako akciové spoločnosti vedené 
nekompetentnými a skorumpovanými politickými nominantmi pôjdu do dlhov presne rovnako - ak nie zámerne ešte 
rýchlejšie - ako dnes.  Vytvorí sa tak situácia, keď ich budú pred bankrotom "zachraňovať " vyvolené finančné skupiny, ktoré 
sa stanú najprv ich menšinovými a rýchlo väčšinovými vlastníkmi. Akýkoľvek zákon, ktorý by mal takémuto vývoju zabrániť 
možno zmeniť zo dňa na deň.  

Kým vy pán Figeľ vediete cez žilinské tunely Slovensko rovno do Grécka, nominant vašej partaje na poste ministra 
zdravotníctva robí špinavú prácu vedúcu k privatizácii nemocníc. Robí ju za cenu ohrozenia množstva životov po tom, čo 
urobili inú špinavú prácu keď v mene ziskov zlikvidovali 150 nemocničných oddelení, vrátane geriatrií, doliečovákov pre 
ťažko chorých a psychiatrií. Chápem, že keď niekomu chodí mesačne desaťtisíc eur z Bruselu za ničnerobenie a občas 
dostane od spolustraníkov za facku nejaký ten byt (Áno, otravní "len publicisti" vás, terazky ministra, dotlačili vrátiť ho. Zmije 
nekresťanské!), tak takýto velikán a jeho rodina od slovenských verejných nemocníc nezávisia. Možno si myslíte, že stovka 
zrušených oddelení, zdevastované nemocnice ani exodus najlepších lekárov zo Slovenska sa vás a vašej ctenej famílie 
nemôže dotknúť. Možno si myslíte, že od tých nemocníc a do cudziny vyštvaných lekárov závisia len zdravie a životy stoviek 
tisíc starých a chorých ľudí, ktorí prachy a luxusný život straníckej verchušky nemajú.  Ak tomu veríte, tak len do toho, pán 
Figelopulos. 

            Juraj Mesík 

http://www.jetotak.sk/editorial/mesik-odpoveda-figelovi-tunelmi-do-grecka-aj-cez-mrtvoly 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Správa je pripravená na odoslanie s nasledovnými prílohami súborov alebo prepojení: 

Skratka ku: http://skgorila.tumblr.com/ 

 

Poznámka. V záujme ochrany počítača pred vírusmi môžu e-mailové programy zabrániť odosielaniu alebo prijímaniu 

určitých typov príloh. Na základe kontroly nastavenia zabezpečenia e-mailu overte, akým spôsobom sa spracovávajú 

prílohy. 

Gorila Slovakia 

Pravdive pribehy z krajiny menom SLOVENSKO 

Stiahnite tu: 

http://db.tt/CnyLdQ1R 

http://depositfiles.com/files/njt7fj0an 

http://www.megaupload.com/?d=FPJG46QR 

http://www.uploadking.com/TKA6PFQZA7 

http://www.zshare.net/download/967121257d0ee6ea/ 

http://www.multiupload.com/P2LB8XMLLQ 

Malcharek, Hascak 
19.30   hod prichádza Jirko Malchárek (odomke, vypne alarm, zapne TV). Telefonuje 

s neznámym o odvolaní 2 BNO ľudí a dosadení svojich ľudí. 
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19.47 hod. prichádza Jaroslav Haščák. 

Malchárek začína rozprávať o stretnutí s Igorom Junasom (Kerametal). Junas vydiera štát. Štát 

mu dlžil za nejaké zbrane a on si to zobral z SPP. Chce od Malchárka aby mu ešte schválil 

vyrovnanie 180 mil. Sk, za ktoré stiahne žaloby voči štátu (podľa Malchárka a Haščáka fiktívne). 

Malchárkovi sa to nepáči a chce o tom hovoriť s generálnym prokurátorom a s Ivanom Miklošom. 

Malchárek sa pýta Haščáka ako sa mu pozdáva nedávno zverejnené prepúšťanie na MH SR. 

Haščákovi sa to páči a nabáda Malchárka aby smerom na verejnosť komunikoval takéto veci. 

Haščák sa pýta Malchárka na Roba Beňa (Malchárkov hovorca). Malchárek sa sťažuje, že sa síce 

snaží ale nie je schopný. Beňovi dáva za vinu aj negatívne články o ňom v SME (Monika Žemlová). 

Potrebujú asi niekoho iného. Rozprávajú celkovo o mediálnej komunikácii MH SR. Malchárek 

spomína rozhovory pre Hospodárske noviny, ktoré zorganizoval jeho brat. 

Začínajú prechádzať pripravenú agendu: 

 

Slovenské elektrárne, a.s. (SE) 

 

Haščák rozpráva, že si sadol s novým predsedom dozornej rady SE Ľubošom Ševčíkom 

(Malchárkov poradca pre privatizáciu). Ľuboš Ševčík spolu s ľuďmi s PENTY (Peter Benedikt, 

Ľuboš Sekerka - riaditeľ a predseda predstavenstva PPC, a.s.) bude manažovať celé SE. Haščák 

vysvetlil Ševčíkovi ako budú spolupracovať (pravidelné stretnutia) a úkoluje ho. 

Haščák rozpráva, že chce v SE prelomiť 100 miliónové obchody k jadru (likvidácia V1 a 

vyhoreného palivo), ktoré sú podľa neho zbytočné a ktoré slúžia len na odčerpávanie peňazí zo 

SE. Podľa Haščáka vo svete nedochádza k likvidácii jadrových elektrární (iba sa konzervujú na 

predpokladané ďalšie použitie v budúcnosti). Haščák vysvetľuje Malchárkovi problematiku cien 

elektrickej energie. 

Haščák vysvetľuje Malchárkovi súčasný stav v SE: každý v predstavenstve si robí svoje obchody, 

Pavol Ponca podvádza vlastných ľudí, Igor Grošaft (Haščák sa s ním stretáva, dobre vychádzajú) 

urobil veľký obchod s elektrinou s dcérskou spoločnosť ruskej RAO UES, OstElektra (Malchárek 

má dostať 500 tis. EUR z tohto obchodu). Miloš Šujanský tiež podvádza (podviedol aj Haščáka). 

Najväčšie podvody robí podpredseda predstavenstva Miroslav Wollner (SMK, Világi). Haščák dal 

Ševčíkovi príkaz stopnúť Wollnerovi všetky veci nad 30 mil. Sk. Miroslav Wollner chce tiež 

odstaviť Rapšíka a chce sa stať gen. riaditeľom a predsedom predstavenstva SE, 

a.s. Haščák sa rozhorčuje, že Wollner sa správa ako keby bol ministrom hospodárstva Világi a nie 

Malchárek. 

Haščák má pre Malchárka pripravený zoznam 11-15 vecí v SE nad 100 mil. Sk, ktoré sa budú 

realizovať. Spolu ide o vyše 1 miliardu Sk. Všetky veci nad 20 mil. Sk schvaľuje dozorná rada SE. 

Majú v nej 5 ľudí z 12 (Ševčík, Jurica, Bubeníková, Konštiak, pridá sa aj Grošaft). Haščák má s 

Világim bližšie neurčenú vzájomnú dohodu v energetike, ktorá ale nefunguje a ktorú chce porušiť. 

Očakávajú protireakciu maďarov (Világi) za stopnuté Wollnerove veci, ale v DR ich prehlasujú. 

Haščák rozpráva, že zatiaľ dal Ľubošovi Ševčíkovi pokyn na jeden obchod - súťaž na informačný 

systém do SE. Budú 3 záujemcovia o dodávku (SAP, Logica a ešte jedna firma). Súťaž musí vyhrať 

SAP za 390 mil. Sk. Spravodlivá cena je okolo 350 mil. Sk Malchárek dostane províziu 25 mil. Sk. 

Haščák hovorí Malchárkovi, aby odvolal z predstavenstva SE Rapšíka a Šujanského. Malchárek 

hovorí, že to dnes povedal Ivanovi Miklošovi, Júliusovi Brockovi a maďarom. Haščák hovorí 
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Malchárkovi, aby za predsedu predstavenstva vymenoval Miroslava Pikusa (nie je v žiadnej firme 

prepojený na Pentu). Dali ho nedávno aj za predsedu dozornej rady SPP (ak to bude konflikt 

záujmov má odstúpiť z dozornej rady SPP). Namiesto Šujanského dajú Vojtecha (Štefana) 

Haringa. Haščák káže Malchárkovi aby zmeny vhodne komunikoval v médiách. Ako dôvod má 

uviesť problémy s prevzatím SE talianskym Enelom. Malchárek hovorí, že o zmenách v 

predstavenstve SE hovoril s Fulviom Contim (prezident talianskeho ENELu), ktorý ich veľmi víta. 

K privatizácii SE talianskym Enelom Haščák hovorí, že sa stretol s Testim (pravdepodobne z 

Enelu), s ktorým sa stále nemôže dohodnúť. Problémom zabraňujúcim dokončeniu privatizácie sú 

najmä nevýhodné zmluvy SE so Slovalco a vyčlenenie elektrární A1 a V1 a závodu na vyraďovanie 

jadrovooenergetických zariadení do štátnej GovCo, a.s. (celkovo priestor na vyjednávanie SR s 

Enelom je 10 mld. Sk). Malchárek chce vyjsť v ústrety Enelu v neprospech SR, za čo požaduje 

motiváciu 1 mld. Sk. Odovzdanie provízie má prebehnúť cez navýšenie ceny, za ktorú má Penta 

predať Enelu Paroplynový cyklus o 1 mld. Sk. Haščák sa obáva možnej medializácie vydierania zo 

strany Enelu, ktorá by Malchárka stála miesto ministra. Ešte sa nevie rozhodnúť (šance sú 50:50). 

Musí sa rozhodnúť dnes, resp. zajtra. V prípade realizácie by Haščák z 1 mld, Sk navyše za PPC dal 

väčšinu Malchárkovi, niečo SDKÚ. Nejakých 50 mil. Sk by Haščák dal aj KDH. Malchárek by 

mohol zarobiť životné peniaze. Malchárek nevidí rokovací priestor na 10 mld. Sk v prospech 

Enelu (vidí len na cca 3 mld. Sk) a moc sa mu do toho nechce ísť. Haščák s Testim ešte urobí 

posledný pokus: Má sa s ním stretnúť hneď po tomto stretnutí s Malchárkom. 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - SEPS 

 

Haščák hovorí, že je tam nastavená taká istá komunikácia ako v SE, a.s. Penta má v 

predstavenstve 3 ľudí (2 vlastných, 1 z SDKÚ s nimi spolupracuje). Za Pentu sa SEPSu budú 

venovať takisto Peter Benedikt a Ľuboš Sekerka. Je tam vytipovaných 10 obchodov z investičného 

plánu SEPS, ktorým sa budú venovať. Ku koncu stretnutia (cca 21.30 hod.) odovzdal Haščák 

Malchárkovi zoznam týchto projektov. 

Haščák delí províziu z obstarávania informačného systému v SEPS za cca 165 mil. Sk, ktorý je už 

schválený v dozornej rade SEPS - 10 miliónov Malchárkovi, 10 miliónov Oszkárovi Világimu. 

Világi sa zatiaľ neprihlásil. Ak sa neprihlási celých 20 miliónov pôjde Malchárkovi. Generálny 

riaditeľ SEPS Ladislav Szemet je Világiho človek. 

Rozvodné závody - Východoslovenská. Stredoslovenská a Západoslovenská 

energetika - VSE. SSE a ZSE 

Haščák delí províziu za výber poradcu na dopredaj 10% akcií SSE, ZSE, VSE na burze a priame 

predaje zvyšných minoritných balíkov (39% akcií) SSE a VSE. 

Z celkových 4,7 mil. EUR za poradcu pôjde 2,7 mil. EUR pre poradcu a 2 mil. EUR je na 

rozdelenie. Haščák chcel pôvodne 2 mil. EUR rozdeliť rovným dielom medzi Malchárka a členov 

výkonného výboru FNM Annu Bubeníkovú a Jozefa Juricu. 

Začali sa ale do toho montovať SDKÚ a KDH. Haščák tak bude musieť niečo dať aj Igorovi 

Grošaftovi (5-7 mil. Sk) a Stanislavovi Janotovi (3-5 mil. Sk). Väčšina ale pôjde Malchárkovi, 

Bubeníkovej a Juricovi. SDKÚ (Igor Kucej, Gabriel Palacka) chce ošetriť tak, že im ponúkne 

spoluúčasť na delení provízie z priameho predaja zvyšného minoritného balíka SSE a VSE. 

Haščák už rokoval s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SSE Patrick Luccioni, s 
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ktorým sa dlhodobo pozná a majú dobré vzťahy. Luccioni predbežne ponúkol províziu 2,5 mil. 

EUR čo je podľa Haščáka málo (len niečo vyše 1% z očakávanej predajnej ceny 200 mil. EUR). 

Luccioni mu ale vysvetlil reálie, že Electricité de France (súčasný 49% vlastník SSE) je štátna 

firma a nemôže ponúknuť viac. Haščák to akceptoval s tým, že ešte sa u Luccioniho bude snažiť 

túto sumu zvýšiť na aspoň 3 mil. EUR (120 mil. Sk). Tie by potom rozdelil na tretiny pre 

Malchárka, SDKÚ a 4 funkcionárov FNM (výkonný výbor FNM - Bubeníková, Jurica, prezídium 

FNM - Grošaft, Janota). Obáva sa ale, že Palacka bude chcieť viac, pretože predaj musí schváliť 

vláda SR (Palacka vypláca aj Mikloša). Haščák by to riešil tak, že by Palackovi povedal, že EdF 

dala menej. Problém je ale v tom, že EdF ako štátna firma nebude môcť províziu zaplatiť priamo 

Haščákovi, ale cez poradcu EPIC. Palacka si tak v EPICU bude môcť overiť celkovú výšku provízie 

od EdF. Haščák hovorí, že funkcionárom z FNM v každom prípade musí dať 40 - 50 mil. Sk, keď 

chce aby fungovali, pretože oni nesú najväčšiu zodpovednosť a majú s tým najviac roboty (aj keď 

bežne dostávajú len 2 -3 mil. Sk každý, len Jurica raz dostal 7 mil. Sk). 

 

Provízia za priamy dopredaj 41% balíka akcií ZSE patrí podľa dohôd SMK (Világi). 

U ZSE sa očakáva predajná cena okolo 300 mil. EUR čo predstavuje pre SMK províziu od 

nemeckého E.ON Energie AG (súčasný vlastník 49% akcií ZSE) cca 4 -6 mil. EUR. Provízia za 

zvyšný balík akcií VSE sa zatiaľ nebude deliť, pretože súčasný 49% nemecký akcionár RWE 

Energy zatiaľ neprejavil záujem o kúpu uvedeného balíka. Haščák skúsi ešte osloviť predsedu 

predstavenstva a generálneho riaditeľa VSE Giestinga. 

 

Transpetrol. a.s. 

Haščák sa pýta Malchárka čo je s Transpetrolom. Malchárek hovorí, že zajtra by do SR mal na 

súkromnom lietadle prísť „Tybi“ a v pondelok alebo utorok na svojom 

prúdovom lietadle BNO Rus zo spoločnosti Rusneft Spoločne rozoberajú prípad uväznenia BNO 

angličana, ktorý bol prepustený a odstavený z operácii v Litve a SR (rafinéria Mazeiku a 

Transpetrol vo vlastníctve Yukos Finance). Haščák hovorí, že by sa pred ukončením transakcie s 

Transpetrolom ešte pokúsil zvýšiť províziu od ruskej strany. Zatiaľ je z cca 100 mil. USD hodnoty 

transakcie dohodnutá provízia vo výške 3,5 mil. USD, čo je celkom dobrá výška (omnoho viac ako 

napríklad zo SSE). Operácia s Transpetrolom je predbežne odsúhlasená aj vo vláde SR. Haščák 

chcel aby celá provízia išla Malchárkovi. Hybnou silou v transakcii je ale SMK, ktorá bude 

rozdeľovať províziu (Czucz) a provízia pôjde napoly medzi Malchárka a SMK. SMK chce 

transakciu s Transpetrolom stihnúť do volieb. Motiváciou nie je iba provízia ale najmä vzťah 

Transpetrolu k Slovnaft (MOL). Osobami z SMK za transakciou sú predseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ Transpetrolu Štefan Czucz, predseda SMK Béla Bugár a pravdepodobne aj 

Világi. 

 

Fond národného majetku SR 

 

Haščák predstavil Malchárkovi novú koncepciu fungovania FNM SR. Pôvodne chceli odvolať 

prezidenta FNM SR Jozefa Kojdu, ale neskôr sa rozhodli, že ho len odstavia od rozhodovania. O 

všetkom v prezídiu FNM bude rozhodovať pätica Igor Grošaft (SDKÚ), Stanislav Janota (KDH), 
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Milan Krajniak (KDH), František Stano (SDKÚ) a Mikuláš Kačaljak (pôvodne ANO, hmotne ho 

zainteresúva člen výkonného výboru Jozef Jurica), ktorá prehlasuje zvyšných 4 členov prezídia 

FNM (Világiho otroci Végh a Duray za SMK, Kojda, Plechlo). Uvedená pätica bude činnosť 

koordinovať s členmi výkonného výboru Anna Bubeníková (SDKÚ) - riaditeľka sekcie 

zakladateľských činností a výkonu práv akcionára FNM, Jozef Jurica (pôvodne ANO) - riaditeľ 

sekcie prípravy a realizácie predajov FNM, Ján Ďurana (SDKÚ) - riaditeľ sekcie reštitúcií a 

bezodplatných prevodov FNM a štvrtým členom, ktorého namiesto Mariána Karkuša (ANO) 

nedávno dosadil Haščák, ale nepamätá si jeho meno (pravdepodobne Roman Guderna). Ad hoc, v 

závislosti od konkrétneho privatizačného prípadu budú ešte priberať podpredsedu výkonného 

výboru Petra Huňora (SDKÚ) alebo dvoch členov výkonného výboru za KDH (Jozef Mihalik, 

Anton Brath) - tak aby mali potrebných 6 hlasov na prehlasovanie v 11 člennom výkonnom výbore 

FNM. Haščák má takýto systém fungovania dohodnutý už s financmajstrom SDKÚ Igorom 

Kucejom a s KDH. Ešte to musí schváliť Palacka. 

Haščák napriek tomu, že odstavil prezidenta FNM Kojdu si to s ním nechce úplne pohnevať, 

pretože im môže robiť problémy a obštrukcie pri niektorých technických veciach (zvolávanie 

prezídia FNM SR a pod.). Pred 2 týždňami sa Haščák stretol s Kojdom ohľadne Kojdových 

požiadaviek na Haščáka Kojda priniesol zoznam návrhov 9 obchodov za cca 600 mil. Sk, cez ktoré 

by Kojda tuneloval Bratislavskú teplárenskú, a.s. - BAT (Kojda je predsedom dozornej rady 

Bratislavskej teplárenskej, a.s.) a požadoval od Haščáka ich schválenie. Kojda požadoval na svoju 

firmu zmluvu s BAT na prenájom pozemkov na výstavbu novej turbíny a na dlhodobý odber tepla, 

požadoval tiež predaj 4 ha pozemkov BATky v hodnote cca 500 mil. Sk na jeho firmu, požadoval 

správu voľných zdrojov BATky 130 mil. Sk pre svoju firmu, chcel tiež z predstavenstva BAT 

odvolať Ladislava Eštoka a nahradiť ho svojím človekom, chcel zmluvu priamo s Pentou atď. 

Haščák sa rozčuľoval nad naivitou a nereálnosťou jeho návrhov a schválil mu len jeden malý 

obchod z uvedených obchodov (čerpadlá za cca 3,5 mil. Sk). Haščák potrebuje Kojdu aj na 

odvolanie 

Nikolaja Ponevského (volajú ho Rus) z predstavenstva BAT. Odvolanie Rusa má navrhnúť Anna 

Bubeníková. Haščák informuje Malchárka (má si to nechať pre seba), že ho oslovil predseda 

predstavenstva BAT Ivo Foltín, ktorý sa s ním chce stretnúť. Foltín zľavil zo svojich pôvodných 

požiadaviek a chce pracovať pre Pentu. Haščák ešte nevie či je to skutočný záujem alebo ide o 

provokáciu. Uvidí po stretnutí s Foltínom. 

Hlavným dôvodom odstavenia Kojdu je skutočnosť, že je nenažraný a má nereálne požiadavky. 

Haščákovi sa omnoho lepšie komunikuje s Igorom Grošaftom, ktorý má Kojdu na FNM 

neoficiálne nahradiť, a ktorý akceptuje Haščákom stanovené provízie. Grošaft je nekonfliktný a 

dobre komunikuje s Annou Bubeníkovou z Výkonného výboru FNM. Aby Kojda nerobil problémy 

(privatizácie rozvodných podnikov atď.), bude mu musieť Haščák ešte niečo podhodiť: cca 5-7 

mil. Sk, maximálne 15 mil. 

Sk. Nejakých 2 mil. Sk mu Haščák možno dá aj z provízie za poradcu pri privatizácii zvyšných 

balíkov akcií rozvodných závodov (viď vyššie). Haščák úkoluje Malchárka aby sa s Kojdom v 

pondelok stretol a pomohol tak veci. Malchárek má Kojdovi povedať, že Jozef Jurica je jeho 

človek (Malchárkov), že ho na FNM chce mať a nech ho Kojda akceptuje. 

Haščák opisuje Malchárkovi konflikt na FNM medzi prezidentom FNM Jozefom Kojdom a 

členkou Výkonného výboru FNM Annou Bubeníkovou (reprezentuje záujmy Penta Group). Kojda 

odvolal Bubeníkovú z privatizačnej komisie (pravdepodobne na privatizáciu teplární - viď 
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rozhovor Haščák - Bubeníková z 13.12.2005 k privatizácii teplární), pretože prekročila 

kompetencie a riadi aj jeho. Kojda si hneď obehol Gabriela Palacku, Ivana Mikloša, Jána Rusnáka 

a vysvetľoval im, že ho Bubeníková úkoluje a že keď to tak chcú, nech ich navzájom vo funkciách 

vymenia. Prebehli viaceré vzájomné stretnutia medzi Bubeníkovou, Ivanom Miklošom, Gabrielom 

Palackom, Igorom Kucejom a Jozefom Kojdom. Bubeníková bola z uvedenej privatizačnej komisie 

odvolaná. Vzápätí bola na intervenciu Haščáka opäť do komisie prijatá. Haščák vysvetľuje 

Malchárkovi, že Bubeníková urobila pre SDKÚ veľa napr. provízia 100 mil. Sk za privatizáciu 

Paroplynového cyklu, provízia za ZSNP Žiar nad Hronom a z mnohých ďalších vecí a nemôžu ju 

len tak odvolať z komisie. 

Malchárek sa pýta Haščáka na Kojdove kontakty. Haščák vysvetľuje, že Kojda je naviazaný na 

Jána Rusnáka (SDKÚ) - predseda výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a je 

trochu kamarát aj s Miroslavom Pikusom (Haščák ho vyššie navrhol na generálneho riaditeľa a 

predsedu predstavenstva SE). Malchárek sa pýta Haščáka, či môže na stretnutí s Kojdom povedať, 

že chce v SE vymeniť Rapšíka za Pikusa. Haščák mu hovorí, aby to nerobil, lebo Kojda by hneď 

bežal za Rusnákom a hovoril by mu, že Haščák nakázal Malchárkovi dosadiť za predsedu 

predstavenstva SE Pikusa. Haščák objasňuje Malchárkovi Kojdovo správanie na príklade výberu 

poradcu na privatizáciu teplární v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene, Martine a Košiciach, 

ktorým sa stala CAIB. Výber poradcu vrátane provízii kompletne zmenežoval Haščák. Kojda 

vzápätí kontaktoval Haščáka s tým, že výber poradcu zbehol v jeho réžii a ponúkol výber poradcu 

ako svoj vklad do privatizácie teplárni. Haščák ho odmietol a prirovnal Kojdove správanie k 

obchodníkovi s vodou. 

Privatizácia Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. 

 

Haščák vysvetľuje Malchárkovi celé pozadie privatizácie bratislavského letiska. 

Výber a činnosť poradcu na privatizáciu letiska Meinl Bank je kompletne v réžii Haščáka, resp. 

PENTA Group. Haščák má o privatizácii bratislavského letiska dohodu aj s Gabrielom Palackom a 

Haščákove záujmy v privatizácii reprezentujú najmä Jozef Jurica - riaditeľ sekcie prípravy a 

realizácie predajov FNM a Anna Bubeníková - riaditeľka sekcie zakladateľských činností a výkonu 

práv akcionára FNM, ktorí sú zároveň členmi privatizačnej komisie na predaj bratislavského 

letiska. Haščák sa sťažuje na amatérsky postup predsedu privatizačnej komisie na privatizáciu 

letísk Branislava Kvasnicu (dosadil ho minister dopravy Prokopovič), ktorý navštívil poradcu 

Meinl Bank a subporadcu s tým, že ho posiela premiér Dzurinda a vicepremiér Mikloš s tým, ako 

má privatizácia prebehnúť (pravdepodobne v prospech J&T). 

Haščák má s predstaviteľmi Meinl Bank dlhodobé vzťahy, vzájomne sa navštevujú, spolupracovali 

pri privatizácii Banky Slovakia (teraz Privat banka), kde Meinl Bank zastupoval záujmy Penta 

Group, z čoho keby sa na to bolo prišlo mohol mať Meinl Bank veľké problémy (strata bankovej 

licencie). Medzi Meinl Bank a Penta Group je maximálna dôvera. Haščák cez Meinl Bank perie 

peniaze z off-shorov. Došlo ale k neočakávanej situácii, keď subporadca Meinl Bank, ktorým je 

SH&E iniciatívne poslal privatizačnej komisii posudok bez vedomia Meinl Bank, v ktorom ponuku 

konzorcia Two One, ktorého členom je Penta Group vyhodnotil ako najhoršiu aj keď ponúklo 

najvyššiu cenu (viď otvorené zdroje). SH&E konal v prospech J&T, ktoré je členom 

konkurenčného konzorcia. 
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Haščák má k privatizácii letiska pripravený akčný plán, ktorý pozostáva z 4 bodov: 

•       snaží sa prinútiť Meinl Bank, aby doručili komisii vlastné hodnotenie 

v prospech Two One, pretože SH&E nie je v priamom vzťahu k vláde SR ako poradca, ale len vo 

vzťahu k Meinl Bank. 

•       Haščák hovorí, že dnes sa v Bruseli stretne premiér Dzurinda s rakúskym kancelárom 

Wolfgangom Schusselom, ktorý je nastavený aby tvrdo loboval za Two One (dovolávať sa 

spravodlivosti, pretože cena mala byť hlavný faktor pri privatizácii). 

•       Malchárek poslal Prokopovičovi BNO list 

•       Haščák sa snaží priamo finančne zainteresovať ministra dopravy Pavla Prokopoviča s ktorým 

sa má stretnúť cez weekend (Prokopovič poslal Haščákovi sms, že sa s ním chce stretnúť). 

Haščák popisuje Malchárkovi spôsob akým sa snaží v privatizácii bratislavského letiska 

zainteresovať ministra dopravy Pavla Prokopoviča (volajú ho zmrzlinár). Prokopovič cez 

spoločnosť Novapharm, s.r.o. získal koncom roku 2004 na 5 rokov do prenájmu Železničnú 

nemocnicu s poliklinikou v Bratislave (Penta Group skončila v súťaži druhá). Prokopovič je cez 

osoby Jana Steblová a Zbyhnev Stebel majoritným vlastníkom (66%) tejto spoločnosti. Minoritný 

podiel dal Prokopovič Doc. MUDr. Michalovi Ondrejčákovi, CSc., ktorý ošetroval Prokopovičovho 

chorého otca na rakovinu a Zbyhnevovi Stebelovi. Problémom spoločnosti je, že majú veľmi zle 

spravenú nájomnú zmluvu, nevedia to robiť, nemajú na výplaty, zdravotné poisťovne im 

vypovedajú zmluvy, železnice im zrušili dotácie a tak uvedený prenájom vlastne nemá hodnotu. 

Haščák ponúkol predstaviteľom Novapharm, s.r.o. 50 mil. Sk za uvedený prenájom (bez 

hodnoty). J&T už predtým ponúklo 20 mil. Sk. Haščák po 

čase zvýšil ponuku na 80 mil. Sk za zmluvu bez hodnoty, čo by malo vlastne predstavovať úplatok 

pre Prokopoviča. Haščák si ešte nie je istý, či Prokopovičovi vôbec niečo dá, pretože im 

Prokopovič robí problémy (nielen pri privatizácii letiska). Uvažuje o možnosti použiť na neho 

donucovacie prostriedky (kladivo) cez Dzurindu a Palacku. 

Malchárek odbočí od témy s tým, že J&T ho nemá rado, pretože nechce s nimi obchodovať. Peter 

Korbačka (J&T) ho sprostredkovane kontaktoval, či nemôžu urobiť aspoň obchod s budovou 

Ministerstva hospodárstva (MH by sa presťahovalo do priestorov J&T - pravdepodobne 

Presscentrum a odpredalo J&T uvolnenú budovu). Malchárek obchod odmieta a odmieta sa s 

predstaviteľmi J&T stretávať po hoteloch, keď sa nemôže na verejnosti stretávať ani s Haščákom. 

Železnice (pravdepodobne privatizácia ŽS Cargo Slovakia. a.s.) 

Malchárek sa pýta Haščáka, či už železnice bežia. Haščák hovorí, že k železniciam si ešte niekedy v 

budúcnosti sadnú. - 

Nová politická strana 

 

Haščák oznamuje Malchárkovi, že s partnermi z Penty prejednal vznik novej politickej strany a 

ako najvhodnejší predseda novej strany im vyšiel generálny riaditeľ STV Richard Rybníček. 

Pôvodne uvažovali aj nad Danielom Krajcerom z Markízy. Rybníček je z mediálneho hľadiska 

najvhodnejší (manažér roka), aj keď Peter Kuba mal s ním nejakú negatívnu skúsenosť. Teraz 

zháňajú o Rybníčkovi informácie. Rybníček pravdepodobne o svojej novej funkcii ešte nevie, 

zatiaľ ho ešte nekontaktovali. Rybníček má kontakty aj na KDH. Generálnym tajomníkom alebo 

generálnym manažérom novej strany bude bývalý riaditeľ SRo Jaroslav Rezník. Angažovanie 
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Penta Group v novej strane bude navonok prezentované maximálne cez osoby Peter Kuba, 

minister kultúry Tóth a Malchárek, ktorí budú súčasťou užšieho vedenia novej strany. Nik sa 

nesmie dozvedieť, že Penta vlastní celú stranu. Politické veci má v Penta Group na starosti Jozef 

Špirko (Haščák je cez ekonomické), ktorý to bude celé koordinovať. Špirko sa s novým predsedom 

a manažérom strany bude stretávať maximálne raz mesačne aby sa neprevalilo prepojenie na 

Pentu. Otázne je pôsobenie Ľubomíra Lintnera v novej strane. Lintner uvažuje aj nad odchodom z 

politiky. Haščák si s Malchárkom dohaduje ďalšie stretnutie k novej politickej strane za účasti aj 

svojho spoločníka Jozefa Špirka, ktorý to preberie a za účasti Lintnera a ministra kultúry Tótha. 

Potom sa ešte bavia všeobecne o politickej situácii. Malchárek rozpráva Haščákovi o ministrovi 

zdravotníctva Rudolfovi Zajacovi, ktorý sa správa hystericky, na koaličnej rade šuškal 

Malchárkovi, že zmenu BNO stanov robí pre Sláva Haščáka. Zajac na rokovaní vlády predložil 

BNO materiál, ktorý vzápätí stiahol a následne opäť predložil. Správa sa ako zlodej, ktorý chce 

ukradnúť ale potom má výčitky svedomia a neukradne. Zajac sa bojí, že ho chce Dzurinda odvolať. 

Malchárek si to nemyslí. Malchárek ešte spomína, že ho navštívil nezávislý poslanec Herman 

Arvay, ktorý 

chcel od neho vianočnú odmenu. Bavili sa o výhražnom liste Arvayovi (medializované). 

Malchárek rozpráva o trestnom stíhaní, ktoré podal na Plus 7 dní za článok, že používa vládne 

vozidlo na súkromné účely. Haščák mu vysvetľuje mediálnu situáciu - napr. Nový Čas má 500 

žalôb ročne, z ktorých musí zaplatiť 20 s čím počíta (cca niekoľko mil. Sk pri zisku 120 mil. Sk 

ročne). Kým niekto nevyhrá v spore nad médiami 100 - 200 mil. Sk, čím ich pošle do bankrotu 

stále budú písať také veci. Haščák navrhuje Malchárkovi aby zažaloval Plus 7 dní o 5 mil. Sk. 

Malchárek rozpráva aj o fondoch pod správou ministerstva hospodárstva. Situácia je taká, že 

všetky peniaze v Slovenskej agentúre na podporu cestovného ruchu na rok 

2005    a 2006 sú už vyčerpané na uchádzačov, ktorý v minulosti vyhrali súťaže ale neboli na nich 

peniaze a Malchárek nemá z toho nič. Novú riaditeľku SACR Silviu Kollárikovú zaúkoloval, aby 

zmenila podmienky posudzovania žiadostí. Malchárek vysvetľuje Haščákovi svoju dennú agendu: 

zaoberá sa veľa s jadrom a personálnymi vecami. Oznamuje Haščákovi, že do Mochoviec dosadil 

Ľubomíra Suchého a vo Vojanoch je Maxim (má ho pod kontrolou Zolo - asi Varga). 

GovCo. a.s. 

Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že GovCo, a.s. (správa jadrovoenengetických zariadení, ktoré sa 

vyčleňujú zo SE) bude v budúcnosti po Slovenských elektrárňach najväčší biznis. Ide o štátom 

vlastnenú akciovú spoločnosť. Haščák sa pýta ako je to s emisiou akcií GovCo, a.s. Malchárek 

hovorí, že všetko čo mal podpísať podpísal a že to má na starosti jeho poradca Ľuboš Ševčík (ako 

všetky veci okolo elektrární). Na podrobnosti nech sa Haščák spýta Ševčíka. Haščák vysvetľuje 

Malchárkovi, že v GovCo, a.s. je v súčasnosti 3-členné predstavenstvo. Úkoluje Malchárka aby ho 

rozšíril na 5 členov. Zo súčasného predstavenstva má ponechať toho Miklošovho človeka a človeka 

z KDH. Okrem nich tam má dosadiť Vladimíra Rigásza (predtým SEPS) a dvoch ďalších ľudí aby 

mal väčšinu. Haščák sa už dohodol s Rigászom a dúfa, že bude fungovať v prospech jeho záujmov 

aj keď v minulosti spolupracoval s Blaškom. Malchárek navrhuje do predstavenstva GovCo, a.s. 

svojho účtovníka Braňo Gučík. Haščák nenamieta, pýta sa ho či to bude vedieť robiť. Smeje sa, že 

ho budú zase spájať s Martin Gučík, ktorý je partner Penty. Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že 

okolo GovCo, a.s. sa strhne najväčšia lobistická mela za posledné roky a je tam potrebné dostať čo 

najviac ich ľudí (nielen do predstavenstva a dozornej rady ale aj do stredného a nižšieho 
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manažmentu). Následne diskutujú akým spôsobom v parlamente pretlačia v ich prospech zákon o 

jadrovom účte. Malchárek hovorí, že niektorých poslancov bude vhodne motivovať. 

 

Teplárne 

Malchárek sa pýta Haščáka či majú privatizáciu teplární (Bratislava, Trnava, Žilina, Martin, 

Zvolen, Košice) pod kontrolou. Haščák hovorí, že to len teraz začínajú robiť. Bude tam tiež veľká 

trenica. Haščák už predbežne o teplárňach rozprával s Világim. Schválenie privatizácie teplární 

nepôjde cez vládu, len cez FNM. 

Haščák sa následne pýta Malchárka na situáciu na ministerstve hospodárstva a medzi jeho 

poradcami. Malchárek hovorí, že dynamickí sú Ľubomír Ševčík 

(poradca pre privatizáciu dosadený Haščákom) a Dano Mihók. Ostatní 3 poradcovia sú nevýrazní. 

Ševčík ich všetkých úkoluje. Haščák poúča Malchárka ako má menežovať ľudí. Malchárek im má 

venovať viac času. Má ich chváliť. Malchárek má pocit, že celkovo sa situácia zlepšila. Haščák 

hovorí, že aj Ľubomír Ševčík mu hovoril, že má taký pocit. Malchárek rozpráva komu na 

ministerstve pridal na plate a komu dal odmeny a koľko. Sám hovorí, že sa ich snaží kúpiť. 

Nakoniec to nie sú jeho peniaze, ale štátne. 

Cca 22.10 Malchárek odchádza. Pýta sa Haščáka či tu má auto. Haščák hovorí, že auto má na 

firme a odtiaľ pre neho prídu. Haščák hovorí, že zajtra doobeda Malchárkovi zavolá ako dopadol s 

Testim (ENEL). 

Haščák zapína TV a pozerá reláciu SITO (minister zdravotníctva Rudolf Zajac vs tieňový minister 

zdravotníctva a podpredseda Smeru Pavol Paška). O cca 22.42 si Haščák telefonicky po anglicky 

dohaduje stretnutie pravdepodobne s Testim v hoteli Danube. Testi pravdepodobne navrhuje 

BNO objekt pri McDonalds (pravdepodobne na Hviezdoslavovom námestí) o 23.15. O cca 23.08 

hod. Haščák odchádza. 

13.12.2005 (Anna Bubeníková, Jaroslav Haščák) 
19.12   hod. prichádzajú Jaroslav Haščák a Anna Bubeníková - členka Výkonného výboru FNM SR 

za SDKÚ a zároveň riaditeľka sekcie zakladateľských činností a výkonu práv akcionára FNM. 

Majú milenecký vzťah. 

Rozprávajú o zverejnení (v Pravde) prepojení nového člena dozornej rady Bratislavskej 

teplárenskej, a.s. prof. Rudolfa Siváka na finančnú skupinu Penta. Sivák bol po zverejnení 

prepojenia na Pentu u Bubeníkovej a hovoril jej, že všetci z fakulty sa ho na článok pýtajú. Závidia 

mu odmeny 20 tis. Sk mesačne. Sivák sa z toho zosypal. Bubeníkova mu povedala, že aby sa 

neopovážil zložiť funkciu, Prof. Sivák povedal, že už je neskoro, že on už sa vzdal. Bubeníková je 

nahnevaná, že funkciu vzdal 

Na zverejnenia prepojení prof. Siváka bol nahnevaný aj minister hospodárstva Jirko Malchárek. 

Malchárek pred 10 minútami volal Bubeníkovej, že kto mu ho podsunul. Bubeníková je tiež 

nahnevaná na Malchárka. Hovorí Haščákovi, že s Malchárkom bola v piatok a povedala mu svoje 

výhrady k BNO obchodu za 1 mld. Sk cez osobu „Lipták“ y BNO podniku, kde sú akcionári aj 

Nemci (pravdepodobne ZSE, alebo SPP). Bubeníková povedala Malchárkovi, že uvedený obchod 

za miliardu nemusia mediálne ustáť (ide pravdepodobne o tunelovanie BNO podniku, kde má štát 

akcionársky podiel). Bubeníková hovorí, že uvedený obchod sa nepáči ani Nemcom a Bubeníková 

im navrhla aby v akcionárskej zmluve preskúmali možnosť odmietnuť Malchárkovho človeka 
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(„Lipták“). Haščák jej vysvetľuje, že Malchárek je síce infantilný (veľké decko) a ťažko sa s ním 

komunikuje ale na funkciu ministra je z možností on alebo Rusko lepší. 

Bubeníková sa pýta Haščáka, či materiál o Slovalco, ktorý na rokovanie vlády SR predložil 

Malchárek vypracovala Penta. Haščák nevie, ale zistí jej to u svojho partnera Joža z Penty (Špirko 

alebo Oravkin). Bubeníková sa sťažuje na komunikáciu s Jožom, že mu treba všetko hovoriť po 

lopate. Haščák jej vysvetľuje, že Jožo je z nich najinteligentnejší (IQ testy, matematika, jazyky), 

len nemá zmysel pre situáciu. Bubeníkova sa rozhorčuje, že s Jožom volala a ten jej do telefónu 

rozprával všetky mená (Meinl Bank atď.). Bubeníková oznamuje Haščákovi, že Slovalco je 

vyriešené len na roky 2005 a 2006. Bude potrebné ešte rokovať o období 2007 - 2013 (ide o 

nevýhodné zmluvy medzi SE a Slovalco, ktoré sú dôvodom meškaní vstupu talianskeho Enelu do 

SE). 

Bubeníková rozpráva o záujme viacerých subjektov o kúpu zdravotníckych zariadení. Dnes bol u 

nej Sklenár, ktorý sa zaujímal o kúpu polikliniky Tehelná. Haščák sa jej pýta, či sa pýtal na Pentu. 

Bubeníková odpovedá, že nie, že sa pýtal len koľko je záujemcov. Haščák sa pýta koľko chce 

Sklenár zaplatiť. Bubeníková hovorila, že si prešiel budovu, povedal, že tam treba veľké investície 

a je ochotný zaplatiť 40 mil. Sk. Bubeníková hovorí, že ešte väčší záujem bude o polikliniku 

Ružinov. 

 

Rozvodné závody - Východoslovenská. Stredoslovenská a Západoslovenská 

energetika — VSE. SSE a ZSE 

 

Haščák delí províziu za výber poradcu na dopredaj 10% akcií SSE, ZSE, VSE na burze a priame 

predaje zvyšných minoritných balíkov (39% akcií) SSE a VSE. Na rozdelenie je 2 mil. EUR. 

Iniciátorkou a realizátorkou doprivatizácie zvyšných balíkov akcií rozvodných podnikov bola 

Bubeníková. Haščák chcel preto 2 mil. EUR rozdeliť medzi Annu Bubeníkovu, Jozefa Juricu 

(riaditeľ sekcie prípravy a realizácie predajov FNM) a ministra hospodárstva Jirka Malchárka. 

Oslovil ho ale Igor Kucej (pokladník SDKÚ) a budú musieť niečo dať aj im. Haščák má po 20. 

decembri dohodnuté stretnutie s Gabrielom Palackom (pri financovaní SDKÚ je najvyšší - nad 

Kucejom). Presný spôsob delenia bude závisieť od tohto stretnutia. Haščák sa pýta Bubeníkovej 

na jej názor či majú do toho zahrnúť aj Palacku. Bubeníková povedala, že aj keď to vymysleli a 

zrealizovali oni (Bubeníková, Jurica, Haščák), nevedia to sami presadiť a budú sa musieť podeliť. 

Haščák sa pýta Bubeníkovej, či môže Palackovi povedať, že do delenia budú zahrnutí aj 

funkcionári FNM (Bubeníkova, Jurica), či nemá s tým po straníckej línii problémy. Bubeníkovej 

je to v podstate jedno, lebo je otázne či Haščákovi Palacka uverí. 

Haščák hovorí Bubeníkovej, že sa ohľadne doprivatizácie SSE dnes stretol so zástupcom 

Electricité de France (EdF) Patrick Luccioni a s jeho lobistom Jacques Sicotte. Patrick Luccioni je 

aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SSE. Haščák sa s ním dlhodobo pozná a majú 

dobré vzťahy. Luccioni predbežne ponúkol províziu 2,5 mil. EUR čo je podľa Haščáka málo (len 

niečo vyše 1% z očakávanej predajnej ceny 200 mil. EUR). Luccioni mu ale vysvetlil reálie, že 

Electricité de France (súčasný 49% vlastník SSE) je štátna firma a nemôže ponúknuť viac. Haščák 

to akceptoval s tým, že ešte sa u Luccioniho bude snažiť túto sumu zvýšiť na aspoň 3 mil. EUR 

(120 mil. Sk). Tie by potom rozdelil Bubeníkovej, Juricovi, Malchárkovi a Palackovi. Obáva sa ale, 

že Palacka bude chcieť viac, pretože predaj musí schváliť vláda SR. Ako príklad uvádza, že 
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Palackova predstava bude 100 mil. Sk pre neho, 19,8 mil. Sk pre Malchárka a funkcionárom FNM 

po 10 tis. EUR. 

 

Privatizácia teplární (Bratislava. Trnava. Žilina. Martin, Zvolen. Košice) 

Haščák rozpráva, že sa ohľadne privatizácie teplární (Bratislava, Trnava, Žilina, Martin, Zvolen, 

Košice) stretol cez weekend s členmi prezídia FNM Igorom Grošaftom (SDKÚ) a Stanislavom 

Janotom (KDH). Grošaft stojí v otázke privatizácie teplární za Bubeníkovou. Spomínajú spoločný 

rozhovor ohľadne privatizácie teplární medzi Palacka, Bubeníková, Grošaft (všetci SDKÚ), kde 

Bubeníková plakala-pravdepodobne ide o odvolanie Bubeníkovej z privatizačnej komisie (viď 

rozhovor Haščák - Malchárek z 15.12.2005 k prezidentovi FNM Jozefovi Kojdovi). 

Haščák hovorí o zmenách v orgánoch Bratislavskej teplárne, a.s., (BAT), ktoré má pripravené. 

Predsedom predstavenstva sa má stať Ladislav Eštok (v súčasnosti člen predstavenstva). 

Súčasného predsedu predstavenstva Ivo Foltín nechá Haščák v predstavenstve. Z predstavenstva 

odvolajú aj Róbert Prikryl, ktorý má ísť preč z FNM. 

Bubeníková rozpráva o rozhovore s Palackom v súvislosti s privatizáciou teplární (pri jej odvolaní 

z komisie). Bubeníková nemá rada Palacku (volá ho škulavec). Palacka jej hovoril, že v súvislosti s 

privatizáciou teplární je v SDKÚ vnímaná skôr ako osoba konajúca v prospech Malchárka (Penta) 

a nie v prospech domovskej SDKÚ. Palacka jej hovoril, že Kojda jej mal povedať, že Penta nemôže 

dostať všetky teplárne a že v privatizácii teplární boli delenia ešte v čase, keď Malchárek nebol 

ministrom -TEKO (Košická tepláreň) má ísť SMK (Világi), Bratislavská tepláreň má ísť pre Penta 

Group, KDH má dostať niektorú z menších teplární (Martin) a pod.. 

Bubeníková odovzdáva Haščákovi nejaké materiály ohľadne BAT. Bubeníkova prisľúbila 

Haščákovi dať na USB kľúč nejaké ďalšie nafotené materiály. 

Fond národného majetku SR 

Haščák predstavuje Bubeníkovej novú koncepciu fungovania FNM. Prezidenta FNM Jozefa Kojdu 

odstavia od rozhodovania (vo funkcii zostane). S odstavením Kojdu súhlasil aj Palacka, ktorý 

konečne pochopil, že Kojda hrá na vlastné triko. Haščák dohodí Kojdovi nejaké obchody v BAT, 

a.s. za asi 10 -15 mil. Sk aby Kojda nerobil problémy (viď rozhovor Haščák - Malchárek z 

15.12.2005 k prezidentovi FNM Jozefovi Kojdovi). Neoficiálne má prezídium namiesto Kojdu 

viesť Igor Grošaft Bubeníková bude neoficiálne viesť Výkonný výbor FNM. V prezídiu FNM budú 

mať rozhodujúcich 5 hlasov cez Igor Grošaft (SDKÚ), Stanislav Janota (KDH), Milan Krajniak 

(KDH), František Stano (SDKÚ) a Mikuláš Kačaljak (pôvodne ANO, teraz pracuje pre Haščáka), 

ktorá prehlasuje zvyšných 4 členov prezídia FNM (Végh, Duray, Kojda, Plechlo). Haščák síce na 

rokovaní so Stanislavom Janotom ešte presne nedohodol spoluprácu KDH (Janota, Krajniak), ale 

KDH je tomuto riešeniu fungovania FNM naklonené. Haščák hovorí Bubeníkovej aby išla za 

Igorom Grošaftom a porozprávala sa s ním o tom. S vyššie popísaným systémom fungovania FNM 

súhlasia aj Igor Kucej a Gabriel Palacka z SDKÚ. 

Haščák sa pýta Bubeníkovej či bola dnes u Ivana Mikloša. Bubeníková odpovedá, že stretnutie 

bolo zrušené. 

 

Privatizácia Polikliník 
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Haščák hovorí, že zistil, že do privatizácie polikliník nemôže Ministerstvo zdravotníctva nič 

hovoriť. Rozhodujúcou osobou pri privatizácii polikliník je minister hospodárstva. Haščák by 

mohol presadiť, aby záujemcovia o polikliniku museli mať zdravotnícku licenciu. Po dnešnej 

koaličnej rade, keď SMK útočilo na ministra Zajaca, že celé zdravotníctvo je Penta to nechce 

preháňať. Ak má mať Penta celé zdravotníctvo, SMK by požadovalo celý SEPS a SE. Pri 

privatizácii polikliník bude potrebné zaangažovať aj VÚC, ktoré musia zdôvodniť, že polikliniky 

nechcú. Mal by to urobiť do ukončenia svojho mandátu Ľubo Roman. Ak to nebude chcieť urobiť, 

má byť zaangažovaný Vladimír Bajan. 

Haščák rozpráva o hodnote polikliniky Tehelná. Má pripravené dve ceny. Ak bude poliklinika 

Tehelná naďalej zdravotníckym zariadením má Haščák pripravenú ponuku na 94 mil. Sk s tým, že 

minimálne 50% zo 62 ambulancií (okrem 3 sú všetky 

súkromné) bude musieť vypovedať nájom a dať si tam vlastných lekárov, ktorý budú v 

zamestnaneckom pomere. V prípade, že pôjde o realitné využitie polikliniky má cenu 60 mil. Sk. Z 

rozhovoru vyplýva, že Haščák je len poradca bližšie nezistenej skupiny osôb, ktorá chce do 

polikliniky investovať a ktorej členkou je aj Bubeníková. Rozprávajú aj o privatizácii ďalších 

zdravotníckych zariadení. 

26.5.2006 (Jaroslav HAŠČÁK. František HATÁR - 
osobný tajomník predsedu SMERu Róberta FICA) 
10.39 hod. - 10.57 hod. 

Határ začína rozprávať o svojich zdravotných problémoch (pred rokom ušiel hrobárovi z lopaty). 

Haščák hovorí, že dlho nevidel jeho šéfa (Fica) na korčuliach. 

Határ odpovedá, že Fico nemá čas na šport, že je stále na výjazdoch. Hovoria 

o       Ficovej asistentke Zuzane (červené vlasy) a o jej vzťahu k Ficovi. Haščák doniesol Határovi 

peniaze v hotovosti na financovanie volebnej kampane SMERu (v zmysle dohovoru viď stretnutie 

Haščák, Határ, 18.5.2006), ktoré odovzdáva Határovi -konkrétnu sumu nespomínajú. Haščák len 

hovorí: „Doniesol som ti tie veci, Dobre“ a vyťahuje pravdepodobne obálku (počuť šuchot). 

 

Haščák sa pýta Határa, či sa Fica pýtal na tú Stredoslovenskú vodárenskú. Határ hovorí, že sa 

pýtal, že Fico si nepamätá, že by sa o tom s Haščákom bavil, že má veľa roboty. Határ hovorí, že 

včera boli v SMERe Zuzana Martináková a Lukeš na utajenom stretnutí (len s Ficom a 

podpredsedami SMERu Paškom a Kaliňákom). Rokovali o možnej povolebnej koalícii. SF má 

záujem o post ministra financií. Haščák si myslí, že SF sa nedostane do parlamentu. Határ hovorí, 

že Martináková je presvedčená, že sa do parlamentu dostane. Na stretnutí v SMERe sa 

Martinákovej pýtali na jej mediálne vyhlásenia o povolebnej koalícii SMER, HZDS, SDKÚ. 

Martináková hovorila, že to tak nemysleli, že sa o tom dozvedeli cez svoje zdroje. 

Határ hovorí, že Dzurinda sa minulý štvrtok stretol s Mečiarom. Haščák hovorí, že to nie je 

pravda. Dzurinda s Mečiarom sa naposledy stretli pred trištvrte rokom. Odvtedy možno len na 

chvíľku v parlamente. Haščák hovorí, že takýchto „drístov“ bude s blížiacimi sa voľbami pribúdať. 

Hovoria o možných diskreditačných kampaniach týždeň pred voľbami. Spomínajú BN prepisy 

telefónnych hovorov. Határ nevie čo na nich ich politickí konkurenti ešte vymyslia. Határ 

rozpráva o medializovanom prípade, keď prišla Fica čakať na letisko do Schwechatu jeho 

asistentka Zuzana, kde ich vyfotila Plus7dni. Határ potom dostal od Fica úlohu vysvetliť to Ficovej 

manželke Svetlane. Mal jej povedať, že asistentku Zuzanu poslal na letisko za Ficom on, aby jej 
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podpísal nejaké stranícke papiere. Ficova manželka Svetlana mu pri tejto príležitosti navrhla po 

17 rokoch tykanie. 

Hovoria o prieskumoch verejnej mienky a o voľbách. Határ hovorí, že atmosféra je pre SMER 

priaznivá („Fico je pre veľa ľudí posledná šanca. Potom už úplne rezignujú.“). Podľa Határa bude 

mať SMER od 25 do 27% hlasov. Haščák hovorí, že SMER bude mať od 21 do 25% hlasov. Závisí 

to ale aj od volebnej účasti. Čím vyššia bude volebná účasť, tým lepšie pre SMER. Haščák 

predpokladá volebnú účasť okolo 55%. Ak bude 65%, tak SMER môže mať až 27% hlasov. Hovoria 

o ďalších faktoroch (3 zápasy na majstrovstvách sveta vo futbale vo volebný deň, voľby sú len 

1       deň, počasie). 

Határ hovorí o predbežných dohodách v SMERe o rozdelení vládnych postov. Hovorí, že Fico má 

prioritne záujem o ministerstvá financií, dopravy a sociálnych vecí. Najvážnejším kandidátom na 

ministra dopravy je Ľubomír Vážny (poslanec SMERu). Presadzuje ho Sinai (pravdepodobne 

Bartolomej, bývalý gen. riaditeľ ŽSR 

za Rezeša). Podpredseda SMERu Igor Šulaj je podľa Határa mimo hry o vládne posty. Haščák sa 

pýta s kým uvažuje Fico na post ministra financií. Határ hovorí, že sa uvažuje aj o nestraníkoch. 

Hovorí o svojom bývalom spolužiakovi, ktorého dotiahol do SMERu, a ku ktorému sa kladne 

vyjadruje aj Fico. Ide o bývalého viceguvernéra ešte federálnej národnej banky Štefana 

Veselovského, ktorý potom pôsobil ako šéf aj v Slovenskej kreditnej banke. Veselovský má 

ambície na štátneho tajomníka. Hovoria o ďalších osobách - Vladimír Masár a ďalší Határov 

spolužiak, čo robil v Ľudovej banke. 

Határ sa pri odchode ešte informuje na tender na výstavbu Digital Park vyhláseného PENTOU 

(lobuje za BN spoločnosť). 

23.6.2006       Jaroslav HAŠČÁK - František HATÁR 

Obaja rozoberali aktuálnu situáciu po voľbách. Határ hovorí, že je veľmi divoko, začínajú 

rokovania. Zhodnotil, že s SDKÚ to nepôjde, nedajú sa robiť žiadne ústupky. Határ sa Sláva pýtal, 

že či sa niečo nenašlo, nezaznamenalo, či niekoho „Penťáci“ neplatia v HZDS, ktorí následne 

odídu do SDKÚ. Slávo to jednoznačne poprel. Határ hovorí, že Ország takéto veci stále nosí??? 

Határ skonštatoval, že to už môže byť len koalícia Smer+HZDS+SNS alebo Smer +HZDS+SMK. 

Nič iné. Ďalej hovoril, že Palko chce byť predsedom KDH, nakoľko Hrušovský to neustriehol. 

Mikloš bol údajne veľmi arogantný na rokovaní a že po 10 minútach bolo po rokovaní, na ničom 

sa nevedeli zhodnúť. Za Smer boli rokovať Fico, Kaliňák a Paška a za SDKÚ boli Dzurinda, Mikloš 

a Horth. SDKÚ z ničoho nechce ustúpiť, všetko chce diktovať, otvorili iba soc. veci a 

zdravotníctvo, ale Fico upozornil Mikloša, že nie je niekde na prednáškach, ale na politickom 

stretnutí. 

Slávo ďalej zhodnotil, že s KDH sa nedá ísť, s Bugárom áno-je ústupčivý, nemal doteraz žiadny 

otvorený konflikt a Mufti je blázon, nevie si s ním predstaviť spoluprácu. Hatara mu oponoval, že 

bol z neho milo prekvapený, vedel sa kontrolovať a bol ústupčivý. Ďalej Hátara povedal, že Fico 

určil posledný termín na 5.7.2006, kedy sa rozhodne o všetkom. Ďalej sa rokuje oficiálne, ale aj 

pomimo. 

Ďalej spomínal, že Mikloš prišiel na rokovanie so Smerom akoby prišiel medzi cigánov, totálne 

arogantný, všetci z toho boli prekvapení, dokonca aj novinári a Paška. Slávo ďalej začal rozvíjať 

teóriu, že Smer bude mať 12 ministrov a ostatní dvaja po troch, že to jednoducho nebude 

fungovať, lebo druhí dvaja nebudú môcť nič ovplyvniť a že koaličná zmluva bude fungovať 

maximálne prvých 6 mesiacov a preto sa budú snažiť získať viac ministrov. Határ uviedol, že 

personálne obsadenie ministrov ešte nie je jasné, ani sa o tom oficiálne ešte nerokovalo, ale že 
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Dušan Čaplovič bude mať školstvo, alebo vedu a kultúru a Paška bude mať zdravotníctvo, ale 

prejavil záujem aj ministra zahraničných vecí. Fico chce taktiež niektoré ministerstvá spojiť. 

Határ znovu zopakoval, že Fico to chce najneskôr do 5.7. ukončiť s tým, že najneskôr v tento deň 

pôjde za prezidentom. Iné je už programové vyhlásenie vlády. Momentálne je to tak, že čo povie 

Fico, tak to platí. Paška je ochotný neštandardne rokovať s SDKÚ a Kaliňák zase s KDH. 

Ďalej spolu rozoberali HZDS, že nemá budúcnosť a sú to ich posledné voľby. 

Muftimu údajne ponúknu šéfa parlamentu a bude spokojný a ticho a počas tohoto volebného 

obdobia si bude chcieť očistiť meno, zabezpečiť rodinu a preniesť sa nad amnestiami. Határ 

pomimo povedal, že má podozrenie, že sa vo voľbách uberali určité desatinky v prípade SF a 

KS,aby sa nedostali do parlamentu a že má k tomu určité indície a signáli. 

Határ navrhol Haščákovi, aby sa stretli s Ficom, ale zároveň mu položil otázku, že čo je medzi 

nimi aký spor, lebo Fico sa nechce s Haščákom stretnúť. Slávo to poprel a zhodli sa na tom, že v 

tomto období zrejme nie je dobré, aby Fica videli schádzať sa s nejakými podnikateľmi. Határ 

povedal, že sa šíria rôzne reči o Slávovi, ktoré ale roznášajú SIS-kári a eštebáci a rozohrávajú 

rôzne hry. 

Határ sa pochváli!, že mu Fico ponúkol miesto jeho sekretára alebo vedúceho úradu vlády, ale nie 

miesto v parlamente, ale že mu to vykompenzuje účasťou v dozorných radách podnikov. Po tomto 

Határ súkromne požiadal Haščáka, či by mu neposkytol 1 mil. Skk na súkromné účely, s čím Slávo 

súhlasil a nechcel to ani papierovo potvrdiť a zazmluvniť, nakoľko si dôverujú. Stačí, keď mu to do 

1 - 2 rokov vráti. V rámci tohoto mu Slávo poradil, aby nešiel do DR, kde sú zahraniční investori, 

ako príklad 

uviedol SPP, kde síce každý v DR dostane v rámci tantiemov 1 - 2 mil. Skk, ale nech si vyberie 

napr. SEPS, GOVCO, Nár. diaľničnú spoločnosť a pod. Všetko bude záležať od toho, kto bude 

ministrom hospodárstva a dopravy. Taktiež mu odporučil miesto v prezídiu FNM, ktorý bude ešte 

aspoň tri roky fungovať a kde bude dostávať okolo 50 - 80 tis. mesačne, v rámci toho môže ísť do 

DR podnikov s účasťou štátu a keď podnik dosiahne zisk, tak môže navyše dostať navyše 1-2 mil. 

ako odmenu a zarobí si aj na domček. Keď už bude o všetkom rozhodnuté, tak si spolu sadnú a 

Haščák mu presne poradí, čo si má vybrať. Peniaze mu po niekom pošle v pondelok. S tým sa 

rozlúčili. 

18.5.2006 (Jaroslav HAŠČÁK, František HATÁR - 
osobný tajomník predsedu SMERu Róberta FICA) 
17.05 hod. - 17.40 hod. 

Po príchode začne Határ hneď rozprávať o otázke, ktorú mal podľa záveru minulého stretnutia s 

Haščákom položiť Ficovi (transakcia okolo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.). Határ 

hovorí: „Ty vieš klásť nepríjemné otázky na môjho šéfa.“ Haščák sa pýta: „Prečo?“ Határ sa smeje 

a hovorí, že Fico Haščákovi odkazuje, že „Čo s tým má PENTA?“. Haščák hovorí, že si Fico asi 

nepamätá, že s ním o tom hovoril asi pred rokom a pol v tomto byte. Haščák vysvetľuje Határovi, 

že oni (PENTA) spolupracujú s francúzskou spoločnosťou VEOLIA, robia spolu projekty v 

Čechách, ale nerobia to napriamo, ale cez sprostredkovateľov. V prípade Stredoslovenskej 

vodárenskej dala PENTA dokopy VEOLIU s Jánom Kováčikom z Banskej Bystrice (FORZA), ktorý 

to robil. 3 alebo 4 starostovia boli za SMER a Haščák pred rokom a pol o tom rozprával tu s 

Ficom. Határ odpovedá, že mu Fico povedal, že sa to ešte s Jánom Kováčikom rieši. 

Határ hovorí, že počul, že PENTA ide spúšťať DIGITAL PARK spolu s nejakou českou firmou. 
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Határ lobuje za BN stavebnú firmu na zhotovenie 2. časti DIGITAL PARKU. Haščák o projekte 

moc nevie, pretože to robí iný partner v PENTE. Kontaktuje ho telefonicky a overuje si, že na 

druhú časť ešte nemajú dodávateľa. Hovorí, Határovi nech si vyzdvihnú podklady, neskôr do 

doriešia. 

Haščák sa pýta Határa ako sa vyvíja situácia v SMERe. Határ hovorí, že je to husté, že východniari 

dávajú pociťovať ostatným, že však mi ešte čosi ukážeme. Hovorí, že problematickí sú Pavol Paška 

a krajskí predsedovia v Košiciach (Peťo Žiga, firma Taper, s.r.o.) a Prešove (Stanislav Kubánek), 

ktorí sa dostanú na poslanecké miesta. Sú to divní ľudia. Határ nechce povedať, že sú 

skorumpovaní, ale robia podozrivé veci a do Smeru došli len z vypočítavosti. Problematický je aj 

bratislavský krajský predseda Martin Glváč. Haščák hovorí, že v nich je už inkorporovaná 

nezávislosť, čo nebude dobré pre stabilitu strany. Határ hovorí, že v Smere sa začína šuškať, že 

keď po voľbách vznikne poslanecký klub Smeru, okamžite sa z neho vyčlenia niektorí poslanci ako 

nezávislí. 

Haščák hovorí, že chce dať Smeru nejaké peniaze. Pýta sa Határa či majú na to nejakú firmu v 

zahraničí a ako vôbec v Smere riešia financie. Határ hovorí, že zatiaľ nemajú firmu v zahraničí, že 

zatiaľ to riešia sponzorskými darmi. Najväčším sponzorom SMERU v súčasnosti je Ján Ďurian 

(Špedtrans - železničná doprava, Govnet, KIS). Haščák hovorí, že do budúcna sa to nedá robiť cez 

sponzorské dary. Határ hovorí, že si normálne zobrali úver. Haščák sa pýta od koho. Határ nevie, 

ale ak Haščák chce, tak mu to zistí. Haščák hovorí, že to nepotrebuje vedieť. 

Haščák hovorí, nech sa Határ spýta Fica na plánovaný systém financovania. Hovorí, že Smer by 

mal mať na to jednu osobu, ktorá sa im o to bude starať, musí to robiť citlivo, diskrétne, bude sa o 

to starať vonku a ktorá bude absolútne dôveryhodná a loajálna. Haščák hovorí Határovi: „Musíte 

mať svojho Palacku, keď to takto poviem“. Határ hovorí, že v minulosti sa na túto funkciu 

uvažovalo s Fedorom Flašíkom, ale Fico to odmietol. Haščák sa pýta Határa, komu Fico v Smere 

dôveruje 

(okrem Határa). Hovoria o Maďaričovi, Igorovi Federičovi, Václavíkovi ako o možných 

kandidátoch na pokladníka SMERu. Najviac hovoria o Igorovi Federičovi (má ambície byť 

vedúcim Úradu vlády SR). Haščák hovorí, že základné kritériá na pokladníka sú, že musí byť 

maximálne loajálny a musí vedieť robiť. Haščák hovorí, že PENTA spolupracuje s 40 firmami v 

zahraničí, že budúcemu pokladníkovi Smeru môže dať kontakty, ale dotiahnuť to bude musieť on 

sám (pokladník Smeru). 

Hovoria o budúcnosti Határa. Határ hovorí, že mu Fico hovoril, že by bol najradšej, keby Határ 

zostal jeho osobným tajomníkom, resp. ak bude Fico premiérom tak riaditeľom sekretariátu 

premiéra. Fico hovoril, že ako kompenzáciu za to, že Határ nedostane lukratívnu funkciu v 

exekutíve sa Fico o Határa ekonomicky postará. Haščák sa pýta Határa na jeho znalosti 

angličtiny. Határ hovorí, že by to musel oprášiť (2-3 mesiace). Haščák navrhuje Határovi, aby bol 

vedúcim Úradu vlády SR on (Határ). Határ hovorí, že ešte o tom musí hovoriť s Ficom. 

Határ sa pýta ako funguje Ladislav Šmárik. „Dobre som ho odporučil?“ Haščák hovorí, že funguje 

dobre, je pracovitý, má v zdravotníctve veľa kontaktov, má cit pre ľudí, trochu je emotívny, ale 

PENTA je s ním veľmi spokojná. Postavil PENTE záchranku za 4 mesiace - to je 1500 ľudí. 

PENTA bude vlastniť 70 staníc rýchlej 

zdravotníckej pomoci. 

Határ sa pýta ako chcel Haščák pomôcť Smeru. Haščák hovorí, že tak aby to malo význam. 

Hovorí, že by im dal dajme tomu 5 mil. Sk. Határ hovorí, že im Haščák pomohol aj v minulosti. 

Határ hovorí, že by privítali pomoc pre zamestnancov Smeru (17 zamestnancov) a pre ľudí, ktorí 
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im pomáhajú v kampani. Ide o čierne peniaze navyše oproti oficiálnemu príjmu. Haščák hovorí, 

že na budúci týždeň by vedel dať dokopy aj hotovosť, ktorú by mohol Határovi odovzdať. 

Határ hovorí, že sa dozvedel, že Dzurinda a Hrušovský dostali od Siemensu 200 mil. Sk cez 

Mníchov. Haščák si myslí, že to nie je pravda. Határ hovorí, že sa to dozvedeli od človeka zo 

Siemensu, čo mal na starosti prevody v súvislosti s obchodom. Haščák hovorí, že Siemens dáva 

peniaze len za konkrétne obchody. Határ hovorí, že išlo práve o nejaký konkrétny obchod za 2 

mld. Sk. Malo ísť o nejaký starší obchod na MV SR, ktorý malo dohodnuté KDH. Keď sa o tom 

dozvedel Dzurinda, tak KDH muselo s ním ísť napoly. 

Pri odchode sa Határ pýta na možné umiestnenie jeho známej vo firmách PENTY. 

Haščák nemá námietky. Odchádzajú. 

22.3.2006 (Jaroslav HAŠČÁK. Róbert FICO) 
14.32   hod.-15.33 hod 

 

Haščák prichádza 14.00. Fico prichádza 14.32. 

 

Fico prichádza priamo z autosalónu v Inchebe. Pýta sa Haščáka: „No čo, jak sa Vám darí?“. 

Haščák odpovedá: „Dobre, poďme si sem sadnúť za stôl”. Fico ide na WC. Po návrate sa Haščák 

pýta Fica, čo si dá. Fico si vyberá kolu. 

 

Fico sa pýta Haščáka: „Čo hovoríte na čistiace procesy v SMERe, ktoré som spustil?“. Haščák s 

nimi súhlasí, ale „otázka je čo sa stalo s Fedorom (Flašíkom)“. 

 

Fico odpovedá, že Fedor vyberal peniaze v mene strany. Haščák hovorí, že: “tak sa cítil, takú mal 

pozíciu“. Fico hovorí, že na to všetkých upozorňoval v predstihu. 

Haščák hovorí, že sa to môže otočiť proti Ficovi a Flašík teraz môže Ficovi škodiť. 

Fico hovorí : „Vy máte dostatok informácii podľa mňa. Čo je na mňa mi povedzte? Čo môže na 

mňa použiť? Že som nejakú babu stískal na letisku?“ Haščák súhlasí, že to môže Ficovi skôr 

pomôcť ako uškodiť. Fico hovorí: .Aký biznis som ja robil kedy? 

Kde som bol?“ Haščák hovorí, že skôr by mohol použiť veci zvnútra, z kuchyne SMERu. Fico 

oponuje, že nemá čo rozprávať. Haščák súhlasí. 

Haščák sa pýta ako reagovali Flašíkoví parťáci. Fico hovorí, že „tí parťáci budú tiež dotknutí. Za 

chvíľočku. Tak isto. Nie všetko, ale sú tam ľudia, ktorí tiež pôjdu zo strany preč.“ Haščák sa pýta 

ako to funguje s ostatnými. Fico prisviedča, že bez problémov. Haščák hovorí, že Flašikovci to 

vnímajú tak, že pomohli Ficovi. Fico oponuje, že strana mala 13% keď ešte ani neexistovala a po 

voľbách mala 13,5%, čiže Flašikovci jej „bláznivou kampaňou“ vôbec nepomohli. Skôr mu narobili 

problémy. Fico jasne povedal podpredsedom SMERu: „Chlapci, vy sa musíte rozhodnúť čo chcete. 

Buď chcete tú politiku robiť tu, alebo po telefóne.“ Fico hovorí, že v politike je 14 rokov, nie je 

samovrah a nedá sa po vstupe do vlády predať za 5,50. Haščák sa pýta ako to vypadá, s Jurajom 

Širokým a Vladimírom Poórom. Fico odpovedá, že zo Širokým sa dá, ale s Poórom je to horšie. 

Haščák rozpráva Ficovi, že oni (Široký, Poór, Kiňo) nie sú zvyknutí na konkurenciu a súťaž na 
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trhu a ich obchodovanie je postavené len na lobingu („žijú len z lobingu“). Fico sa pýta Haščáka 

na Širokého. Haščák vysvetľuje, že s ním mali konflikt v Chemolaku Smolenice a Široký sa 

odvtedy od PENTY stráni. Fico sa pýta Haščáka, či má Široký Váhostav. Haščák prisviedča. 

Haščák hovorí, že väčšina Širokého podnikov ide od 10 k 5 (Chemolak, Plastika), široký nemá 

zvládnuté moderné metódy riadenia „Corporate governance“, všetko má postavené na starých 

kamarátoch. Haščák objasňuje svoj názor na ďalších sponzorov SMERu. Vladimír Poór má zdravý 

sedliacky rozum, ale všetky veci poníma vzťahovo a ťažko sa s nim obchoduje. Ivan Kiňo je 

neschopný. Brhela Haščák nepozná. Podľa Haščáka môžu byť v budúcnosti v SMERe ešte 

problémy s Vladimírom Poórom (Haščák sa s ním pravidelne stretáva, nie sú partneri v 

obchodoch, ale vymieňajú si informácie). Fico hovorí, že odstavenie Flašíkovcov v SMERe vníma 

ako veľmi dôležité a správne a SMER môže na tom len získať. Haščák hovorí, že z pohľadu PR 

Flašík SMERu škodil. Haščák hovorí, že Flašikovci uvedený konflikt vnímajú inak. 

Fico rozpráva Všeobecne o SMERe, o medzinárodnej akceptácii strany (ČR, MR, Rakúsko…). 

Haščák sa pýta na američanov. Fico hovorí, že sa pravidelne stretáva s americkým veľvyslancom. 

Američania síce považujú Dzurindu za priateľa (kvôli Iraku) ale prípadná zmena vlády pre nich 

nepredstavuje ohrozenie záujmov USA. Tajomníci ambasády chodia na konferencie a semináre 

SMERu a živo sa zaujímajú o stanoviská SMERu. Americká ambasáda chystá SMERu návštevu 

USA na 19. apríla 2006. Fico rozpráva o neúspešných cestách Hrušovského a Dzurindu do USA 

odkiaľ nepriniesli nič, ani len prísľub zmeny vízovej politiky. 

Vracajú sa späť k vnútornému očistnému procesu v SMERe, ktorý Fico vníma veľmi pozitívne. 

Haščák oponuje, že sa to vnútornými procesmi v strane (štiepenie) môže obrátiť proti Ficovi. Fico 

argumentuje: „Ukážte mi človeka v SMERe, okrem Kaliňáka a Pašku o ktorých sa postarám, ktorý 

by efektívne v SMERe založil platformu“. 

Haščák hovorí: „Beňová“. Fico odpovedá: „Beňová je mŕtva.“ Nakoniec sa zhodnú, že Beňová im 

môže zobrať tak maximálne 2 - 3% hlasov. Fico hovorí, že Beňová najprv vystrájala, ale potom 

akceptovala Ficove rozhodnutie. Fico je presvedčený, že do volieb bude SMER stabilný. Otázna je 

situácia po voľbách. 

Haščák hovorí Ficovi. že vychádza to tak, že SMER bude po voľbách tvoriť vládu s SMK a KDH. 

Iná varianta podľa Haščáka nie je. Fico sa smeje, že prečo si Haščák myslí, že nemôže urobiť vládu 

s Dzuriridom (SDKÚ). Haščák ukazuje Ficovi analýzy možných koaličných zoskupení. PENTA 

robí teraz neverejný prieskum verejnej mienky na 3000 respondentoch. Závery budú do 

2 týždňov. Haščák ich pošle aj Ficovi. Haščák má iné materiály, z ktorých vychádza SMER 24% 

hlasov, HZDS 13%, SDKÚ 15% (Haščák si myslí, že len 14% ale dal im 15%), SMK 10%, KDH 8%, 

SF 4,5%, SNS 7%, ostatní sa nedostali. Haščák vychádzal pri svojich výpočtoch z 2 premís, všetky 

koalície budú musieť mať nad 80 poslancov a osobné anymozity medzi stranami. Pri variante 

koalície SMER a SDKÚ to vychádza len na 75 poslaneckých kresiel, čo je veľmi nestabilné. Haščák 

ukazuje v materiáloch ďalšie varianty. Fico hovorí: „Skúste SMER, HZDS, SDKÚ“. Haščák hovorí, 

že to je 93 poslaneckých miest. Fico vysvetľuje, že SMER nemôže ísť do koalície s SMK a KDH. S 

KDH sa nedá komunikovať (KDH volajú Taliban) a keby išli do koalície s SMK, tak by to SMERu 

výrazne znížilo preferencie, pretože SMER robí aj národnú politiku. 

 

Fico hovorí, že keby SMER nerobil národnú politiku tak SNS má vo voľbách 15% hlasov. SMER 

tiež berie veľa hlasov KSS. Podľa Fica by bolo najlepšie keby sa do parlamentu dostali aj SNS, aj 

KSS a jedinou možnou koalíciou by bola SMER, SDKÚ, HZDS. Haščák sa ho pýta na problémy s 



 56 

Mečiarom, vysvetľuje, že neverí, že medzi nimi nebudú problémy (všetci sú tzv. Alfa samci, z 

ktorých vyžaruje ego). Fico pripúšťa aj možnosť, že sa s Mečiarom a Dzurindom dohodnú na 

osobe predsedu vlády, ktorou nebude nikto z nich. Fico hovorí, že SDKÚ aj HZDS si dali obrovský 

pozor na výber kandidátov do parlamentných volieb, Fico teraz čisti svojich kandidátov. Podľa 

Fica by to bola najstabilnejšia možná koalícia. Fico je pripravený urobiť ústupky a akceptovať 19% 

daň z príjmov právnických osôb a 19% daň z príjmov fyzických osôb do určitej výšky. Nad túto 

výšku by bola nejaká vyššia daň. Fico sa tiež chce dohodnúť na DPH. Cestovný ruch, stavebníctvo, 

zdravotníctvo budú mať nižšie DPH ako 19%. V zdravotníctve bude potrebné urobiť zmeny. Na 

penzijný systém majú s SDKÚ a HZDS rovnaký názor. Druhý pilier zostane. Môžu sa pohrať s 

garanciami. Fico celkovo nevidí koalíciu s SDKÚ a HZDS ako zásadný problém. Haščák hovorí 

ako SMER nasiera Dzurindu s VUCkami. Fico hovorí, že 

v prípade koalície SMER, SDKÚ a HZDS vie u Slotu zabezpečiť aj skrytú podporu 

SNS (Slotovi by dali podpredsedu parlamentu). 

Fico hovorí o problematickej komunikácii s KDH. Hovorí o problémoch v komunikácii s Lipšicom 

v BN televíznej relácii. Fico sa vie dohodnúť s Petrom Mišíkom s chlapcami z SDKÚ, ale nevie sa 

dohodnúť s Lipšicom, Minárikom alebo Palkom. Haščák hovorí, že sa s Minárikom občas stretáva 

a ťažko sa s nimi diskutuje. 

SMK Ficovi nevadí. Z SMK sa dá komunikovať. Koalíciou z SMK by ale SMER prišiel o dosť veľké 

množstvo, ktoré by prešlo do SNS. Fico nemá dôvod odovzdávať Slotovi za jednu koalíciu z SMK 

také veľké množstvo hlasov. Fico si chce národne orientovaného voliča ponechať aj do ďalších 

volieb a koalícia z SMK mu za jeho stratu nestojí. Fico sa pýta Haščáka, čo má znamenať 

nominácia Viiágiho do Slovnaftu. Haščák nevie. Haščák sa stretáva s Világim každý tretí deň. 

Világi sa údajne vyhol odpovedi. Világi sa podľa Haščáka navyše tomu biznisu ani nerozumie. 

Fico sa pýta či to má súvis s voľbami (financovanie SMK). Haščák si mysli, že nie. 

Rozprávajú o Ivanovi Miklošovi. Podľa Haščáka ho Fico preceňuje. Fico ho vníma ako šikovného 

zlodeja. Haščák hovorí, že Mikloš nekradne toľko ako si Fico mysli. 

Rozoberajú aj Rudolfa Zajaca. Haščák hovorí, že Zajac nedokázal dostať na svoju stranu stavovské 

organizácie. Fico sa pýta, prečo sa ho Dzurinda nezbavil. Haščák hovorí, že Dzurinda premeškal 

dobu kedy ho mohol vyhodiť. Novotný ako jeho možná náhrada je úplný neschopák. Rozprávajú 

celkovo o situácii v zdravotníctve Haščák sa pýta na pozíciu zdravotníctva v agende SMERu. Fico 

hovorí, že zdravotníctvo preskočilo za posledné roky všetky témy. Pre SMER je zdravotníctvo 

vynikajúci príklad ako zlyhali reformy. Fico uvádza, že na téme zdravotníctva vyrástla 

preferenciami Martináková. Haščák hovorí, že jej pomohol Kmotrík (JOJ, TA3). Podľa Haščáka 

Martináková na zdravotníctve pohorí. V odborných kruhoch je ako odborník cenený Pavol Paška. 

Haščák sa pýta na záujem SMERu o post ministra zdravotníctva. Fico hovorí, že sa o tento post 

nebudú biť. Možný kandidát SMERu je Pavol Paška, ktorý má ale bližšie k sociálnym veciam 

(MPSVaR). Aj Fico preferuje obsadenie MPSVaR. Haščák sa pýta Fica, či sa môže stretnúť s 

Paškom. Fico súhlasí. Haščák vysvetľuje koncepciu PENTY, že zdravotníctvo bude fungovať len ak 

sa podmienky nastavia na maržu 7 -10% a čistú efektívnosť. K zdravotníctvu sa vyjadruje SF, 

Paška, Urbáni, Soboňa. Urbáni sa teší len na provízie z „ILS“ (projekt elektronizácie 

zdravotníctva) za 10 mld. Sk. Haščák vníma ako odborníkov len Pašku a Soboňu Pre PENTU je 

zdravotníctvo kľúčová vec a chce v ňom podnikať s primeranou maržou. Hovorí, že v energetike je 

marža 20%. Podľa Haščáka sa tretina Nemocníc musí zavrieť. PENTA ide investovať 3 mld. Sk do 

nových polikliník. Do konca rozprávajú ešte o Pavlovi Paškovi. Fico hovorí, že Haščák môže s 

Paškom dlhodobo počítať. Z krátkodobého hľadiska ale Paška neurobí nič, čo by mu zväzovalo 



 57 

ruky. Haščák bol raz s Paškom pred 5 rokmi (stretnutie cez Flašíka). Haščák ide budúci týždeň do 

Londýna na 2 dni. Fico mu dohodne stretnutie s Paškom. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ne vsichni Cechove placou bolesti 

› Vaša odpoveď 

Otázka 
Havel bol hromadný vrah, sionista a alkoholik 

Dasenka (19. 12. 2011 11:18:47) 

Zemřel největší škůdce politopadového vývoje a vlastizrádce, první československý i český polistopadový prezident Václav Havel. 
Úspěšně 
se snažil rozložit suverenitu českého státu, ze který během tisíciletí položily životy statitisíce či miliony vlasteneců. 
Vlastizrádně se spolčoval se sudetskými Němci a podporoval závislost Česka na Německu, prodával českou suverenitu do Bruselu, 
podporoval svou neomarxistickou ideologií rozklad tradičních hodnot, tradiční rodiny a podporoval deviantní homosexuální svazky. 
Též byl 
zastáncem světovlády NWO a nového celosvětového totalitního vládnutí, kdy by národy a národní státy byly vymazány. 
Podporou multikulturalismu a politické korektnosti napomáhal rozkladu Západní křesťanské civilizace a podporoval tím hon na její 
obránce. 
Zločinné komunisty nechal na pokoji a smnohými z nich se přátelil… 
Kéž je Bůh milostiv jeho duši. Něco mi ale říká, že to nebude ani na Očistec… Ale možná před smrtí svých hříchů litoval… Boj s 
pravdoláskou 
bude pokračovat dál, protože ideje Zla přetrvají až do konce světa. 
P. S. Stejný nekrolog bude možno věnovat časem i Karlu VII. Schwarzenbergovi. 

Odpovede 
Počet odpovedí: 15 
Stránka: 1 / 1 
Re: Havel bol hromadný vrah, sionista a alkoholik 

Dasenka (19.12.2011 11:19) 

Posledny zaber, co mu prebehol hlavou... 
http://mikeely.files.wordpress.com/2010/08/civilian-dead-us-bombing-kosovo-april-15-1999.jpg 
----------------------------------------- 
Kto bude teraz "humanitárne" bombardovať nevinných ľudí, kto??? 
Re: Havel bol hromadný vrah, sionista a alkoholik 

Vasek z "dobre rodiny"... (19.12.2011 11:34) 

Otevřený dopis Václavu HAVLOVI 
http://axis.yw.sk/verejne/otvoreny-dopis-havlovi.pdf 
Vy jste převzal štafetu sionistickonacistickou a pokračujete ve zločinu které se dopustil Váš otec a strýc, proto jste plně vinen. 
Váš otec a strýc byli členy organizace sv. Pavel, která byla založena v minulém století a trvá dodnes. 
Tato organizace má za úkol germanizaci Evropy a likvidaci slovanských slovanských národů, což napsal Karl Marx-Mardochej v 
roce 1849. 
Adolf Hitler, také člen organizace sv. Pavel, byl osobním přítelem obou Havlů, kteří pro něj pracovali oficiálně od roku 1933, proti 
naší 
republice. I když byli významní členové zednářských lóží, o tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protože byl členové 
zednářských lóží, o 
tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protože byl členové zednářských lóží, o tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protože 
byl 
ortodoxní Žid, dosazen Amerikou a financován, nesmělo se těmto dvěma Havlům členové zednářských lóží, o tom věděli nacisté a 
samozřejmě i Hitler, protože byl ortodoxní Žid, dosazen Amerikou a financován, nesmělo se těmto dvěma Havlům ublížit. 
Byli pod ochranou samotného Hitlera. Toto je důkaz, co je sionistický nacionalismus, který obsahuje kapitalismus, nacismus, 
fašismus, 
globalismus, který Vy teď připravujete 
Po okupaci 15. 3. 1939 bylo v Lucerně zřízeno sídlo SD – Sicherheitsdienst a Gestapo. Oba Havlové pracovali jako agenti. Byly 
tam zřízeny 
konspirativní byty, kde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. 
Váš strýc zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. 
Váš strýc pak dostal doklady na německé jméno a příjmení a stal se řádným úředníkem pražského gestapa. Já jsem ho poznal, 
když mne v 
Praze zatýkal pod jménem Klaus Weidermann. 
Než byla provedena okupace Československa, měl Váš strýc a otec vytvořenou organizaci agentů, kteří pak údajně pracovali pro 
skutečný 
odboj. Proto mohli pronikat do skutečného odboje a likvidovat naše nejlepší lidi. 
Mají na svědomí mnoho našich občanů, které dostali do koncentračních táborů a vězení, a osobně zabili přede mnou 3 lidi. Mají 
podíl na 
likvidaci škpt. Morávka, pplk. Balabána, pplk. Machina a také podíl na zatčení a věznění v koncentračním táboře Dr. Milady 
Horákové. 
----- 
Když byl do Protekrorátu přeložen Hendrich a úkolem likvidovat členy zednářských lóží a zlikvidovat náš národ. Hitler žádal Vašeho 
strýce, 
aby Hendricha tajně hlídali. 
Byl rodinným přítelem Vaší rodiny a Vás choval na klíně a při tom netušil, že je vlastně hlídán. Pátral po původu Hitlera. Byl jeho 
tvrdým 
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odpůrcem a zednářských lóží, které likvidoval bez slitování a Vašeho otce a strýce se nedotkl. Když poslal Hendrich své dva agenty 
do 
Polné, Váš strýc okamžitě podával zprávu Hitlerovi, s kterým měli přímý kontakt... 
(pokracovanie) 
http://axis.yw.sk/verejne/otvoreny-dopis-havlovi.pdf 
Re: Havel bol hromadný vrah, sionista a alkoholik 

libka@szm.cz (19.12.2011 11:35) 

Už stačilo.... primitivizmus najvyššieho zrna na úrovni IQ hojdacieho koníka... 
Re: Havel bol hromadný vrah, sionista a alkoholik 

Klamstvo a Pretvarka zvitazili nad Pravdou a Mierom (19.12.2011 11:38) 

Televizní projev Václava Havla z prosince 1989: 
Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítel socialismu, že chci obnovit kapitalismus, že jsem ve službách svetového 
imperialismu, 
od něhož prijímam tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků. Byly to všechno lži, protože brzy začnou vycházet knihy, 
z nichž 
bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl 
vénovat práci 
dramatika. 
Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň, sám odstoupím z funkce. Pro mně není 
rozhodující, s jakým slovem jsou sociálni jistoty spojovaný, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly byt daleko větší, než jaké 
poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismus. 
Za svůj třetí úkol považuj i podporu toho, co vede k lepšímu postavení detí, starých lidí, žen, téžce pracujících, příslušníkú 
národních menšin 
a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoli dúvodú húfe než ostatní. Žádné potraviny či nemocnice nesmí být výsadou 
mocných, 
ale nabízeny tém, kteří je nejvíc potřebují. 
Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociálni otřesy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak 
se néktefí z 
vás obávají. Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pěčovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými 
společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. 
Toužím po takové republice víc než kdo jiný. Náš štát by už nikdy nemél být přívažkem či chudým příbuzným kohokoli jiného. Jsou 
lidé, kteří 
kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. 
Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražovaní? Mnohokráte a jasné tato vláda řekla ve svém 
programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od 
neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoli sociálních krizí a 
podobne. 
Žádné gigantické zdražovaní nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. 
Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podlé mého mínění nesmí náš štát šetřit na investicích do školství a kultúry. Také náš 
mnohokrát 
deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesúm, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátám základních 
sociálních jistot, 
musí naši ekonómové přijmout prosté jako úkol, který jim byl zadán. 
Zde neplatí žádné: NEJDE TO." 
Shalom. 
Re: Havel bol hromadný vrah, sionista a alkoholik 

Klamstvo a Pretvarka zvitazili nad Pravdou a Mierom (19.12.2011 11:39) 

libka@szm.cz - pravda vzdy boli, preto sa clovek radsej nechava unasat klamstvom... 
Re: Havel bol hromadný vrah, sionista a alkoholik 

Fedor (19.12.2011 11:43) 

Havel bol spravny chlap. Bud mu zem lahka. 
Re: Havel bol hromadný vrah, sionista a alkoholik 

Klamstvo a Pretvarka zvitazili nad Pravdou a Mierom (19.12.2011 11:49) 

Nech sa smazi v pekle, nielen za to, co napachal v byvalej juhoslavii... 
http://www.scary.ru/img/profmir.gif 
http://o.onionstatic.com/images/articles/article/9140/onion_imagearticle1169_jpg_630x1200_upscale_q85.jpg 
http://farm4.static.flickr.com/3394/3346598834_1fccaccaa9.jpg 
http://digitaljournalist.org/issue0407/images/richards-Haviv_Croatia.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/CK_building_on_fire_1999.jpg/320px-CK_building_on_fire_1999.jpg 
http://gallery.tsfi.org/medias/1999/kosovo/others/images/TSF_Kosovo_1999_1.jpg 
http://graphics8.nytimes.com/images/2011/04/02/world/europe/2lede_beograd99/2lede_beograd99-blog480.jpg 
Re: Havel bol hromadný vrah, sionista a alkoholik 

Dasenka (19.12.2011 11:53) 

Exprezident Havel zemřel v době, kdy se jeho jediné a skutečné dítě – česká kleptokracie s prvky dědičné monarchie – nachází 
před 
kolapsem. Jak dlouho může naše parodie na demokracii a vláda postkomunistických elit přežít svého otce? 
Česká média bezmezně spoléhají na to, že drtivá většina českých ovčanů má paměť tak maximálně k posledním volbám. Bohužel 
pro 
Václava Havla existují ještě lidé, kteří neztratili paměť. Morální vyplundrování a ekonomické vytunelování země do kapes 
komunistických 
nomenklaturních kádrů nese značku Made by Václav Havel. Stín Václava Havla a sametové tragédie nás bude provázet ještě 
dlouho. V 
atmosféře fanatického oslavování a uctívání Havlovy ikony je vhodné krátce připomenout, co všechno dobrého nám Vašek i jeho 
soudruzi 
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disidenti přinesli. 
Václav Havel byl dlouho jen figurkou (byť vlivnou a mocnou) v ruce komunistického režimu, pečlivě pěstovanou a opatrovanou, 
vozící se v 
Mercedesu do trutnovského pivovaru, která v pravé chvíli provedl předem připravený tah spočívající ve změně politického systému 
při 
současném zachování ekonomické a tím i faktické moci v rukách komunistických elit. Již samotný pojem „sametová revoluce“ je 
nesmyslem a 
etablovaným mýtem vzhledem k tomu, že o skutečnou revoluci v žádném případě nešlo, ale o poklidné přidání moci okořeněné 
cinkání klíči 
na náměstích zmanipulovanými davy. 
Václav Havel jako jedna z hlav disentu žil za komunismu životem, o kterém se drtivé většině tehdejších občanů ani nesnilo. Již v 
sedmdesátých letech jezdil v novém Mercedesu z Tuzexu, vlastnil rozlehlý byt v Praze na nábřeží, stejně jako usedlost Na 
Hrádečku. V jeho 
nemovitostech se prakticky nerušeně konala dostaveníčka „disidentů“, a komunistů tzv. „osmašedesátníků“, páté kolony 
komunistického 
režimu. Tehdejší režim měl bezpochyby možnosti, aby se Havla zbavil nebo umlčel a přestěhoval do hlídané garsonky v paneláku. 
Neučinil 
tak. Ponechal mu jeho nemovitosti, ponechal mu tuzexové konto, nechal ho stýkat se zahraničními osobami. Pro vytvoření 
disidentského mýtu 
si odseděl i nezbytné roky ve vězení, které však připomínalo podle výpovědí tehdejších spoluvězňů spíše hotel. Zatímco Jiřího 
Wonku 
příslušníci StB na vazbě v Hradci Králové ubili, Václava Havel přijímal návštěvy a měl zvláštní stravu. 
Po roce 1989 bylo do očí bijící jeho přátelství a spolupráce s vysokým komunistou Mariánem Čalfou, kterého dosadil na místo 
předsedy vlády, 
stejně jako s dalšími vysokými komunisty. Byl to on, kdo zamítl myšlenky zákazu komunistické strany, byl to on, kdo pod heslem 
„nejsme jako 
oni“ odmítl potrestání vysokých funkcionářů komunistického režimu a zločinecké organizace StB. Byl za to bohatě odměněn. 
Přestože byla 
jeho rodině znárodněna většina majetku ještě před rokem 1948, který byl hranicí pro restituce, byly mu vydány rozsáhlé majetku v 
hodnotě 
miliard korun. Jeho tajemné restituce se nikdy neodvážil zpochybnit ani rozporovat žádný novinář. 
Havel se neštítil ani spolupráce s agenty KGB. Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, 
miliardáře 
a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb „Akademie KGB“) Červenka také Havlův majetek 
spravoval a 
fungoval jako Havlova „peněženka“. Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá 
transakce, když 
prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem. 
Havlův svazek v StB a zejm. KGB bohužel asi nikdy nebude zveřejněn. Václav Havel byl symbolem podvodu na občanech, kteří 
věřili, že rok 
1989 je rokem změn a konce komunistické nadvlády. Je jeho zásluhou, že český národ zapadl po pokřivené „sametové revoluci“ do 
ještě 
většího morálního balastu. 
Česká parlamentní kleptokracie nemůže svého stvořitele dlouho přežít. Věčný zůstane snad jen jeho příspěvek do dějin 
neohumanismu a 
proslulé „humanitární bombardování“, které propagoval proti bezbranné Jugoslávii. Havlovy „humanitární bomby“ tak zabíjely Srby 
ve vlacích, 
ve školách, na ulicích a v televizi. 
Doufejme, že s Havlem odejde i jeho éra. Éra, kdy se nemorálnost stala dobrými mravy, kdy zákony platily jen pro ty bojácné a 
hloupé, kdy 
bylo vyplundrováno naše hospodářství a země zadlužena. Uctívání Havla formou stalinského kultu osobnosti je cestou do morální 
pasti 
pokrytectví a bahna falešnosti. 
Re: Havel bol hromadný vrah, sionista a alkoholik 

ppppp (19.12.2011 11:59) 

Práve jsem končil štúdium na fakulte, keď aranžovali "sametovku". Hovorilo sa o jednom z jej predstaviteľov, o Havlovi. Bol som 
zvedavý, čo 
vlastne chce ten človek ľuďom povedať, keďže okolo bolo dosť bordelu a dezorganizácie. Išiel som do bratislavskej Reduty, kde sa 
mal 
prezentovať, že nech ho počujem naživo. Doteraz si pamätám výsledný dojem. Povedal asi toľko, čo koľkokrát obkecávači 
marxleninizmu, iba 
v ružovom, všetko typické hospodské kecy na oblbnutie ľudí. Za celé tie asi 2-3 hodiny nič konkrétne, iba omáčka a tie krčmové reči 
o tom 
istom stále dokola. Nechápal som, prečo mu to ľudia žerú. Nechápem ani teraz, kde sa nabralo toľko jeho priaznivcov. 
Re: Havel bol hromadný vrah, sionista a alkoholik 

Fedor (19.12.2011 11:59) 

Najvacsia sranda je, ze nebyt Havla a partie ludi okolo neho, tak by sme tu pekne vsetci poslusne cusali, tak ako vsetci v rusku, na 
kube 
alebo v cine. Ziadne pocitace, ziaden internet, vsetci by sme boli sledovani STB. A primitiv by len sedel poslusne doma a drzal by 
zavretu 
hubu. 
Takze Havel, dakujem ti za vsetko co si pre nas urobil. Aj za tu slobodu prejavu, ktoru ziskali aj tito primitivi, aby na teba kydali. Nic 
si z toho 
nerob, patri to k demokracii, 99% ludi ti dakuje aspon za to malo co tu mame. 
Re: Havel bol hromadný vrah, sionista a alkoholik 
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Maria (19.12.2011 12:02) 

Anielicku, moj straznicku, opatruj jeho dusicku. 
Havel bol jediny slusny politik, Nikdy sa neznizil k tomu, aby nieco ukradol. Urobil pre nas velmi vela. Aj aj ked doba nesla podla 
jeho predstav 
aj tak mu dakujem co pre nas urobil. 
Re: Havel bol hromadný vrah, sionista a alkoholik 
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zvedavec. +++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Zvedavec 

Exprezident Havel zemřel v době, kdy se jeho 

jediné a skutečné dítě – česká kleptokracie s prvky 
dědičné monarchie – nachází před kolapsem. 
Jak dlouho může naše parodie na demokracii 
a vláda postkomunistických elit přežít svého otce? 
Česká média bezmezně spoléhají na to, že drtivá 
většina českých ovčanů má paměť tak maximálně 
k posledním volbám. Bohužel pro Václava Havla 
existují ještě lidé, kteří neztratili paměť. Morální 
vyplundrování a ekonomické vytunelování země 
do kapes komunistických nomenklaturních kádrů 
nese značku Made by Václav Havel. Stín Václava 
Havla a sametové tragédie nás bude provázet ještě 
dlouho. V atmosféře fanatického oslavování a uctívání 
Havlovy ikony je vhodné krátce připomenout, 
co všechno dobrého nám Vašek i jeho soudruzi disidenti 
přinesli. 
Václav Havel byl dlouho jen figurkou (byť vlivnou 
a mocnou) v ruce komunistického režimu, pečlivě 
pěstovanou a opatrovanou, vozící se v Mercedesu do 
trutnovského pivovaru, která v pravé chvíli provedl 
předem připravený tah spočívající ve změně politického 
systému při současném zachování ekonomické 
a tím i faktické moci v rukách komunistických elit. 
Již samotný pojem sametová revoluce“ je nesmyslem 
a etablovaným mýtem vzhledem k tomu, že o 
skutečnou revoluci v žádném případě nešlo, ale o 
poklidné přidání moci okořeněné cinkání klíči na 
náměstích zmanipulovanými davy. 
Václav Havel jako jedna z hlav disentu žil za komunismu 
životem, o kterém se drtivé většině tehdejších 
občanů ani nesnilo. Již v sedmdesátých letech jezdil 
v novém Mercedesu z Tuzexu, vlastnil rozlehlý byt v 
Praze na nábřeží, stejně jako usedlost Na Hrádečku. 
V jeho nemovitostech se prakticky nerušeně konala 
dostaveníčka disidentů“, a komunistů tzv. 
osmašedesátníků“, páté kolony komunistického 
režimu. Tehdejší režim měl bezpochyby možnosti, 
aby se Havla zbavil nebo umlčel a přestěhoval do 
hlídané garsonky v paneláku. Neučinil tak. Ponechal 
mu jeho nemovitosti, ponechal mu tuzexové 
konto, nechal ho stýkat se zahraničními osobami. 
Pro vytvoření disidentského mýtu si odseděl i nezbytné 
roky ve vězení, které však připomínalo podle 
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výpovědí tehdejších spoluvězňů spíše hotel. Zatímco 
Pavla Wonku příslušníci StB na vazbě v Hradci 
Králové ubili, Václava Havel přijímal návštěvy a 
měl zvláštní stravu. 
Po roce 1989 bylo do očí bijící jeho přátelství a spolupráce 
s vysokým komunistou Mariánem Čalfou, 
kterého dosadil na místo předsedy vlády, stejně 
jako s dalšími vysokými komunisty. Byl to on, kdo 
zamítl myšlenky zákazu komunistické strany, byl 
to on, kdo pod heslem nejsme jako oni“ odmítl 
potrestání vysokých funkcionářů komunistického 
režimu a zločinecké organizace StB. Byl za to bohatě 
odměněn. Přestože byla jeho rodině znárodněna 
většina majetku ještě před rokem 1948, který byl 
hranicí pro restituce, byly mu vydány rozsáhlé majetku 
v hodnotě miliard korun. Jeho tajemné restituce 
se nikdy neodvážil zpochybnit ani rozporovat 
žádný novinář. 
Havel se neštítil ani spolupráce s agenty KGB. Na 
počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje 
jméno Miloše Červenky, miliardáře a pozemkového 
magnáta v Praze. Absolvent moskevského 
MGIMO (aneb Akademie KGB“) Červenka také 
Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova 
peněženka“. Havlovy úzké vztahy na staré struktury 
v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá 
transakce, když prodal svou polovinu paláce Lu- 
19/12/2011 18:52 
http://zvedavec.org/send_print.php?clanek_id=4742&status=print Page 1 
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cerna společnosti Chemapol vedené agentem StB 
Václavem Junkem. 
Havlův svazek v StB a zejm. KGB bohužel asi nikdy 
nebude zveřejněn. Václav Havel byl symbolem podvodu 
na občanech, kteří věřili, že rok 1989 je rokem 
změn a konce komunistické nadvlády. Je jeho zásluhou, 
že český národ zapadl po pokřivené sametové 
revoluci“ do ještě většího morálního balastu. 
Česká parlamentní kleptokracie nemůže svého 
stvořitele dlouho přežít. Věčný zůstane snad jen 
jeho příspěvek do dějin neohumanismu a proslulé 
humanitární bombardování“, které propagoval proti 
bezbranné Jugoslávii. Havlovy humanitární bomby“ 
tak zabíjely Srby ve vlacích, ve školách, na ulicích 
a v televizi. 
Doufejme, že s Havlem odejde i jeho éra. Éra, kdy se 
nemorálnost stala dobrými mravy, kdy zákony platily 
jen pro ty bojácné a hloupé, kdy bylo vyplundrováno 
naše hospodářství a země zadlužena. Uctívání 
Havla formou stalinského kultu osobnosti je cestou 
do morální pasti pokrytectví a bahna falešnosti. 
© 2011-1999 Vladimír Stwora 
Článek je možno dále šířit, pokud bude uveden odkaz 
na původní zdroj a autor. 



 62 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Václav Havel – z jiné strany mince 
Rubrika ZMRDISTÁN 
Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční 
transakce, 
jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno 
pražského 
pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky. 
Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. 
Otec a strýc 
Václava Havla byli členy zednářské lóže „Bohemia". Oba financovali Sionistické organizace, 
zednářské lóže, 
PEN-klub a oba byli členy Rotary-klubu. Současné bohatství, resp. zrestituované majetky jsou 
dílem strýce 
Václava Havla, Miloše Havla filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny 
podílel i otec 
Miloše Havla Václav Havel, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se 
svým synem 
Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou. 
Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barrandovských studií, které 
vybudoval spolu s 
židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucernafilm a 
bohatl na dovozu 
a promítání amerických filmů. 
Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. 
Točila se řada 
filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k 
prominentním Židům, 
svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační 
správou, ale také s 
Gestapem a SD (Sicherheitsdienst). V Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) ustavili 
rezidentůru SD a 
zřídili konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Miloš Havel 
zajišťoval pro 
Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. 
Dostal doklady 
na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník 
pražského Gestapa. 
Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení. 
Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. 
Byl také 
obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také 
doklady o čilých 
stycích Miloše Havla s StB. Miloš Havel podepsal StB také spolupráci. Po navázání spolupráce 
s StB 
odcestoval Miloš Havel do Německa. 
V Západním Německu požádal Miloš Havel jako „pronásledovaný" český Žid za války o 
odškodnění za 
majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských studí německé 
správě za částku 
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asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. 
Západoněmecký 
rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil. 
Vraťme se však k Václavu Havlovi. Ten se programově angažoval v Chartě 77, ve které byla 
řada (bývalých) 
komunistů, tzv. „osmašedesátníků". Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel 
Kohout, Jiří Hájek, 
Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem 
KSČ a to do roku 
1967.. Všichni mluvčí Charty 77 byli Židé nebo zednáři. 
Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda 
komunistické vlády 
(vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak 
měl k dispozici 
svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance. 
Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným 
statisícům 
doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a 
když skládal 
slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím 
davům a poté 
přísahat věrnost komunistické ústavě. 
V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém 
rozsahu. Václav 
Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé 
restituce. Vzhledem k 
hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve 
po 25.2. 1948. 
Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen 
tajemstvím. Jeho strýc 
Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle 
Benešových dekretů. 
Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, 
nevztahují. 
Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal. 
Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na 
svůj názor na 
ně uvedl pro BBC v roce 2002: „Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu 
vyjádřil už 
mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási 
zhysterizovaná 
atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety." 
Jednoznačné stanovisko 
k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč. 
O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. 
Ještě dnes je 
Havel pěstovanou ikonou tzv. sametové revoluce a falešného sametového „národního 
obrození". Restituce 
příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty 
k restituci 



 64 

alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 (Židovka) 
Marta Chadimová , 
jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a 
před odsuzujícím 
rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77. 
Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují 
Benešovy dekrety a 
jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak 
učinit ani nyní. Lze 
přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že 
prolomily 
Benešovy dekrety. 
Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, 
současného miliardáře a 
pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb „Akademie KGB") 
Červenka také 
Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova „peněženka". Naskýtá se proto otázka, pro 
koho vlastně 
dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje. 
Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá 
transakce, když 
prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem 
Junkem. I u této 
transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. 
Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak 
Barrandovské 
terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně nezchudl, svá aktiva má uložené jinde. 
Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují Židy ovládaná 
média a 
samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání 
Václava Havla 
za „jednoho z nejlepších synů národa" vybrán jistý deviantní fotograf obscénních 
polopornografických 
snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná „česká 
kulturní elita" 
(většinou tvořená Židy) utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti. 
Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s 
totalitou a s 
komunismem, již v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně spolupracoval. A navíc 
jak už bylo 
řečeno byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném 17. listopadu 1989 Havel v čele 
Občanského fóra 
zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním 
premiérem bývalého 
komunistického ministra Mariána Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve 
státě a 
zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského 
fóra, vlády a 
diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím. 
V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s 
Havlovou hrou 
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„Asanace", natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi 
osmiminutový 
fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními 
symboly 
svobodných zednářů korunován králem. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lóže v roce 
1968 při svém 
pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Millerem, Židem a bývalým americkým 
komunistou. Havlovi se 
dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu (Ritual of Knight Kadosh z roku 1879). 
Etika rytířů 
30. svěcení (Kádoš) je v rituálu charakterizována takto: „Moi, rien que moi, tout ŕ moi, tout 
pour moi, et 
cela par tous les moyens quels qu´ils soient", tj. Já, nic než já, všechno mě, všechno pro 
mne a to všemi 
prostředky, lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kádoš je pojmenován podle rabína Ha-Kadoshe. V 
zednářském 
řádu Kádoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1. jako Le Kadosh Israelite 
(Kádoš 
Izraelita). 
Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli. V den 
své inaugurace 
předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené veřejnosti 
vzbudilo 
rozpaky, zasvěcenci v celém světě však věděli, že patří králi bosákuslužebníku Židů. Krátce po 
svém zvolení 
prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. 
Vídeňský Kurier 
přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o Zeď nářků, 
šeptá 
hebrejské modlitby a skládá přísahu. 
Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku 
morálky a 
národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více, než celý komunistický režim. Ten, kdo 
jej uznává a 
uctívá jako „morální symbol", tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou a neupřímnou morálku 
za svou. 
Autor: J. Ahorn 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Otevřený dopis Václavu HAVLOVI 
Vzhledem k jubileu expresidenta, rozhodl jsem se DOSLOVNĚ (i s pravopisnými 
chybami) přepsat Otevřený dopis Václavu Havlovi, který je šestistránkový, psaný 
na 
stroji, datovaný k 9. květnu 2001. Autorem je Zdeněk Spálovský, důchodce z 
Kroměříže. 
Zdůrazňuji, že jsem pouze v roli přepisovatele. 
Bc. Martin Kadrman 
Otevřený dopis Václavu HAVLOVI 
Zdeněk Spálovský, důchodce, Kroměříž, který vstoupil do historie svým soudním 
sporem s prezidentem České republiky Václavem Havlem za články, které o něm 
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publikoval v našich i zahraničních médiích. Redakci der Spiegel zaslal k 
uveřejnění 
dne 9. května 2001 tento otevřený dopis: 
Václave Havle, tímto dopisem doplňuji otevřený dopis ze dne 1. 8. 1993. Když 
jsme 
spolu jednali 27. 12. 1989, varoval jsem Vás, abyste se neopovážil omlouvat 
Němcům, pokud tak učiníte, budu první, kdo se proti Vám postaví. Mám k tomu 
to 
největší právo, jak se v tomto dopise dozvíte. Nechtěl jsem hovořit o 
protektorátní 
minulosti Vaší rodiny, protože zastávám názor, že děti nemohou za chyby a 
zločiny 
rodičů, pokud nepokračují v těchto zločinech. Vy jste převzal štafetu 
sionistickonacistickou a pokračujete ve zločinu (dvě až tři slova jsou vybělena – 
pozn.) které se dopustil Váš otec a strýc, proto jste plně vinen. 
Váš otec a strýc byli členy organizace sv. Pavel, která byla založena v minulém 
století a trvá dodnes. Tato organizace má za úkol germanizaci Evropy a likvidaci 
slovanských národů, což napsal Karl Marx-Mardochej v roce 1849. 
„Úplný zánik Jihoslovanů jest požadavkem evropské kultury, protože budou 
poněmčení a pomaďarštěni. Jsou to banda lupičů a příští světová válka přinese 
zánik Jihoslovanů. Čechové, k nimž chceme Moravany a Slováky počítat, ačkoliv 
se 
řečí i minulostí od sebe liší, neměli by nikdy svých dějin a tento neexistující národ 
činí si nárok na samostatnost? Nemají žádného práva na národní samostatnost a 
nemohou ji nikdy dosíci.“ 
Toto je také součást tajného židovského učení „KABALA“. Další historický výrok, 
který je naplňován, s vaší přímou pomocí. „My nejsme potomci oné husitské 
šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém proti koncilu 
kostnickému, 
my jsme potomci oné katolické šlechty, která u Lipan porazila Tábory a na bílé 
Hoře 
husitské stavy české…“ 
„My vidíme v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičů a žhářů, komunisty 
15. 
století, a my, Schwarzenbergové, budeme bojovati proti Vám novohusitům s 
touže 
rázností, jako pánové z Růže bojovali proti starým husitům.“ Karl von 
Schwarzenberg, roku 1889. 
Ve službách Kohla a Německa 
Tak jako Henlein plnil vůli a rozkaz Hitlera, tak Vy plníte plníte vůli Kohla, Kinkla 
a 
Německa. K tomuto lokajství Vás zavazuje Vaše členství v organizaci sv. Pavla a 
německé občanství. Aby byl beze zbytku splněn plán likvidace naší země 
Československa, kterým jste pověřen, byl Vám určen Schwarzenberg jako 
kurátor, 
protože Váš alkoholismus nezajišťoval toto plnění. Tento potomek cizácké a 
nepřátelské šlechty nema právo vůbec do naší země vkročit, natož aby měl tyto 
výhody. 
Já plnoprávný občan nemám žádná práva a majetek jsem nedostal, přesto, že 
jsem 
prošel peklem nacismu a komunismu. 
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Deklarace nám vnucená je německý diktát. Tímto je uznána Mnichovská dohoda 
a 
Protektorát a naše podřízenost Německu. Dopustil jste se toho nejhoršího zločinu 
vlastizrady na naší vlasti. To, co nestačili uskutečnit Váš otec a strýc, s německou 
podporou a pomocí, dokončujete to Vy, pod rouškou sametu, humanisty a Listiny 
lidských práv, kterých zneužíváte s cynismem Vám vlastním. 
Hitler dosazen a financován Amerikou? 
Adolf Hitler, také člen organizace sv. Pavel, byl osobním přítelem obou Havlů, 
kteří 
pro něj pracovali oficiálně od roku 1933, proti naší republice. I když byli 
významní 
členové zednářských lóží, o tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protože byl 
ortodoxní Žid, dosazen Amerikou a financován, nesmělo se těmto dvěma Havlům 
ublížit. Byli pod ochranou samotného Hitlera. Toto je důkaz, co je sionistický 
nacionalismus, který obsahuje kapitalismus, nacismus, fašismus, globalismus, 
který 
Vy teď připravujete. 
Po okupaci 15. 3. 1939 bylo v Lucerně zřízeno sídlo SD – Sicherheitsdienst a 
Gestapo. Oba Havlové pracovali jako agenti. Byly tam zřízeny konspirativní byty, 
kde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Váš strýc zajišťoval pro 
Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i 
občanství. Váš strýc pak dostal doklady na německé jméno a příjmení a stal se 
řádným úředníkem pražského gestapa. Já jsem ho poznal, když mne v Praze 
zatýkal 
pod Klaus Weidermann. 
Než byla provedena okupace Československa, měl Váš strýc a otec vytvořenou 
organizaci agentů, kteří pak údajně pracovali pro skutečný odboj. Proto mohli 
pronikat do skutečného odboje a likvidovat naše nejlepší lidi. Mají na svědomí 
mnoho našich občanů, které dostali do koncentračních táborů a vězení, a osobně 
zabili přede mnou 3 lidi. Mají podíl na likvidaci škpt. Morávka, pplk. Balabána, 
pplk. 
Machina a také podíl na zatčení a věznění v koncentračním táboře Dr. Milady 
Horákové. 
Tajně hlídali Haydricha 
Když byl do Protekrorátu přeložen Hendrich a úkolem likvidovat členy 
zednářských 
lóží a zlikvidovat náš národ. Hitler žádal Vašeho strýce, aby Hendricha tajně 
hlídali. 
Byl rodinným přítelem Vaší rodiny a Vás choval na klíně a při tom netušil, že je 
vlastně hlídán. Pátral po původu Hitlera. Byl jeho tvrdým odpůrcem a 
zednářských 
lóží, které likvidoval bez slitování a Vašeho otce a strýce se nedotkl. Když poslal 
Hendrich své dva agenty do Polné, Váš strýc okamžitě podával zprávu Hitlerovi, s 
kterým měli přímý kontakt. 
Byl to Hitler, který okamžitě žádal Ameriku o likvidaci Hendricha. Ta byla 
provedena 
na žádost Dr. Beneše! Byl to Váš otec, který určil Lidice jako místo původu 
atentátu, 
Váš otec a strýc mají na svědomí tragédii Lidickou. 
4. ledna 1944 jsem předával zprávu v Praze a varování. 5. se mělo uskutečnit 
navázání styku. Bylo podezření, že jde o provokaci a nebyla jistota, že jde o 
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skutečnou skupinu odboje. Byl jsem požádán o pomoc. Žena, která měla být mou 
údajnou matkou, mi měla krýt záda. V 10 hod. na nábřeží proti Národnímu 
divadlu 
byl jsem tím dotyčným sražen na zem. Od Národního divadla vyběhli nějací muži. 
Chtěl jsem utéct, ale ten, který tam čekal mne nepustil. Dostal jsem ránu a upadl 
na zem. Ta žena přiběhla volala na muže, který přiběhl a kopl mne. „Pane Havle, 
co 
Vám můj syn udělal, proč ho kopete?“ Ich bin nicht Havel, a ženu udeřil. Srazil ji 
na 
zem, hned přijelo auto, do kterého nás vhodili. V Bartolomějské výslech. Kdo 
jsem, 
odkud a ke které skupině patříme. Ta žena byla velmi statečná, moc na ni 
vzpomínám. Pane Havel, toto je velký omyl, my nikam nepatříme. Váš strýc 
zařval, 
„Ich bin nicht Havel, Ich bin Klaus Wiedermann.“ Ale já Vás znám, povídala ta 
žena, 
jste Miloš Havel a ten vedle je Václav Havel a ten pán je Pružinský Klaus. 
A tady žena udělala chybu. Klaus bylo krycí jméno. Váš strýc a ti ostatní kati 
zařvali, 
a Váš otec zaječel. Tak přece, začal ten pravý výslech. Bylo jich tam dost na 
týrání, 
dost. Když jsem zavolal, „maminko“, váš otec uměl dávat pěkné facky. Po každé 
jsem omdlel. Tu paní křísili a znovu bili, strhli z ní šaty a nějakými pružnými 
holemi 
ji mlátili. 
Váš strýc šílel, protože nepromluvila. Když se probrala, chtěla vstat, ale nemohla, 
byla skoro nahá. Váš strýc se k ní naklonil ještě s jedním a zařval „Ty Čechie 
švajnehund, budeš mluvit?“ A ona najednou povídá: „Pane Miloši Havle, Vy jste 
lidská bestie.“ Váš strýc popadl tu hůl a udeřil ji tak nešťastně, že ji zabil. Začal 
jsem plakat a volat „Maminko, co ti to udělali?“ Probral jsem se až na kobce na 
Pankráci. Nebudu popisovat to mučení, kterým jsem prošel. Zde mne vyslychali 
Němci. Já jsem své jméno a kdo jsem nevyzradil. Byl jsem si vědom, co by to 
znamenalo pro mou rodinu a organizaci. Pojem času jsem ztratil. Když mne 
převáželi do Berlína, bylo již teplo. Dali mne na kobku, kde byli dva občené 
Dánové. 
Při každém výslechu mi vzali šaty, nahého mne pověsili na dobytčí háky za nohy 
a 
bičovali mne. Ten gestapák, co mne vyslychal byl sudetský Němec a uměl česky. 
Sám mi to řekl, že pochází od Karlových Varů a že se budu hlásit jako „čechiše 
švajnehund“. To jsem neudělal, mlčel jsem. Byl jsem bit nějakým bičem a 
pěstmi.. 
Moji spoluvězni mne opatrovali, hlidali mne a byli mi velkou oporou. Byl jsem na 
konci sil fyzických, nemohl jsem už chodit. Měl jsem pár dnů pokoj, klid, pak 
přišel 
další výslech. 
K němu překvapení, nějaká kancelář, ale jaksi holá. Byl tam stůl a kolem seděli 
nějací muži v unoformách a v civilu. Byli mírně rozpití a pak se mi představil Váš 
otec, a váš strýc, dále Pružinský Klaus a Klaus Wilfeld, rezident II. oddělení SD a 
byl 
tam nějaký malý chlapec v uniformě Hitlerjugend. Stál u Vašeho otce, který ho 
hladil po hlavě. Váš otec na mne zařval jak to, že se nehlásím jak mam, jak se 



 69 

jmenuji a kdo jsem, ja mlčel. Svlékli mne do naha a bičovali po chodidlech s tím, 
že 
to ze mne dostanou. Nemohl jsem se postavit, klečel jsem. Pak ke mně 
přistoupili ti 
v uniformách a Váš otec v ruce měl sklenici a popíjel. Ten gestapák na mně řval 
„Du 
čechiše švajnehund, budeš se tak hlácit nebo ne?“ Zakroutil jsem hlavou, že ne. 
Kopl do mne a já upadl. Ten chlapec přiběhl a kopl do mne, až jsem močil krev, 
pak 
zvedl pravou ruku a volal Sieg Heil, Heil Hitler. Pak ke mně přistoupil ten 
gestapák i 
s Vaším otcem a něco německy říkal Vašemu otci. Ten se smál a kýval hlavou a 
něco říkal. Přivedl moje dva spoluvězně. Ten gestapák mi říkal, když se tak 
nebudeš 
hlásit, tak ty dva zastřelíme. Zakroutil jsem hlavou. Vzal pistoli a chtěl ho 
zastřelit. 
Váš otec ho zastavil, vzal mu pistoli a ty dva spoluvězně zastřelil. Byl to pro mne 
šok, ten malý chlapec k nim přiběhl a kopal do nich a pak volal Heil Hitler a Sieg 
heil. Váš otec ho za to chválil a hladil. Mohl mít tak 7 až 8 roku. Pak přivedli další 
vězně, tři, jeden z nich mluvil francouzsky. Váš strýc i otec na mne řvali, že je 
také 
zastřelí. Nemohl jsem si vzít na svědomí další lidské životy. Kleče jsem se hlásil 
„Her 
komendant, ich bin heftlink čechiše švajnehund ohne nahme.“ Huronský řev a 
řehot 
jaký spustili jsem do té doby neslyšel. 
Odsouzen jako nepřítel Třetí říše 
25. května 1944 jsem byl nějakým soudem souzen, pro nepřátelskou činnost 
proti 
socialistickému státnímu zřízení. Svědkové proti mně byli Váš otec, strýc, 
Pružinský 
Klaus a Klaus Wilfer. Na základě jejich svědectví, kterým dokazovali, že patřím k 
nepřátelské organizaci, svědkové jednoznačně potvrdili, že jsem se ohlasil přesně 
podle domluvy. Soud dospěl k jednoznačnému závěru, že jsem člen nepřátelské 
organizace, jejíž činnost je zaměřena škodit Velkoněmecké říši a socialistickému 
státnímu zřízení. Proto jsem byl odsouzen k smrti s podmíněným odkladem tří 
měsíců. Pokud do té doby nesdělím své jméno a nacionály, budu popraven. 
Tlumočník, který mi překládal celý průběh soudu, byl zřejmě Čech. Mluvil 
perfektně 
česky. 
Za krátkou dobu jsem byl s několika spoluvězni převezen do Mauthausenu. Než 
jsem byl dán na oddělení transportu bylo mi vytetováno číslo 80943 na předloktí 
levé ruky. 
Vězněm v Mauthausenu 
V Mauthausenu jsme projeli nějakým tunelem. Přebral mne nějaký spoluvězeň, 
mluvil česky a než mne dal na celu, tak se mne ptal jak se jmenuji a odkud jsem. 
Řekl jsem zase – nevím. Na cele byli tři vězni ve vězeňských šatech, odsouzeni k 
smrti. Když se zavřeli dveře, jeden z nich mi povídá „Ani nám neříkej své jméno, 
ani 
odkud jsi. Vydrž a nezraď.“ Byli to příslušníci dem. Pravice. Ing. Zdeněk Čech, Dr. 
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Prof. Jindřich Spáčil a prof. Marek Neumann. Cela byla holá, spali jsme na holé 
zemi 
a nesměli ven. Ten vězeň, který mne přebral spolu s dozorcem, byl kápo a 
placený 
agent gestapa, ale radil mě abych neprozradil své jméno. 
Odbojova organiazce, které velel JUDr. Jan Uher, vyvinula všechnu svou moc a 
tajně mne z Mauthausenu dostali ven. Vážil jsem necelých 25 kg. Váš otec a 
strýc 
mají podíl na likvidaci plk. JUDr. Jana Uhera, pplk. ing. Jiřího Melichara, vypálení 
Javoříčka a vyvraždění mužu od 15 let. Byli to bestiální zrůdy, které Vy dnes 
oslavujete jako hrdiny, což Vás plně charakterizuje. 
Co obsahuje tajná přísaha? 
Plně jste převzal jejich odkaz, který naplňujete. Plníte také přísahu, kterou jste 
skládal v Izraeli opřen o Zeď nářků a při Vašem svěcení do 30. svěcení ve stupni 
1. 
Jednáte přesně jak jste slíbil. Rozbít náš stát, podrazit lid, nadělat z nás otroky a 
poslušné stádo konzumentních tvorů, vnutit lidu apatii, beznaděj, lhostejnost a 
nezájem o věci veřejné, musela narůst kriminalita, prostituce, drogy a tim rozbit 
morální hodnoty společnosti. Jednáta přesně podle zasvěcení: Já, jedině já vše 
kvůli 
mně, vše pro mne, a to všemi možnými prostředky. Přísahu, kterou jste skládal v 
Izraeli, byla přísaha Bohu zla – Jahvem – Luciferovi a Satanovi. Nejsem fanatik, 
ale 
tvrdý realista. Zlo, v kterém stojíte, se muselo ukázat, odhalit svoji tvář. To se 
stalo. 
Já jsem skládal přísahu životu, Pravdě a spravedlnosti – tomu Bohu, který stvořil 
Vesmír, planetu Země a Člověka, Stvořiteli, Soud, o který jsem požádal není spor 
dvou jedinců, ale boj dvou systemu. Dobra a zla. To, že jste mi dal milost, , ne z 
humánních důvodů, ale proto, abyste mi zavřel hubu. To jste dal naprosto jasně 
najevo, že mám pravdu a z té vy máte strach. 
Proto říkám: Buď život nebo smrt, buď pravda nebo lež, buď spravedlnost nebo 
zločiny a bezpráví. 
Ochrancem vlastizrádných zločinců. Buď já a ten dobrý, čisty obelhaný a 
okradený 
lid a moje vlast, nebo Vy a ta banda vlastizrádných zločinců, které chráníte a 
kterým tolik vyhovujete. Proto žádám referendum, proto, že jedině lid je pánem 
v 
zemi a z jeho vůle pochází veškerá moc ve státě. 
Máte-li tak silnou podporu lidu, jak uvádí sdělovací prostředky, nemáte se čeho 
bát. 
Navrhuji Vám jen pro nás dva dialog v České televizi. Totéž také navrhuji Václavu 
PRUŽINSKÉMU – Klavsovi, po našem pohovoru. 
Těším se na ten pohovor, věřím, že bude a loučím se tak, jak jsem se musel 
hlásit 
Vašemu otci a stýci. „HERR KOMANDANT HEFTLINK čechiše švajnehund numer 
80943 ohne nahme.“ 
Zapsáno v Praze dne 9. května 2001. Zdeněk S P Á L O V S K Ý, 
důchodce, K r o m ě ř í ž 
BYL HITLER OSOBNÍM PŘÍTELEM“ OTCE A STRÝCE MILOŠE 
ČESKÉHO PREZIDENTA Václava HAVLA. 
EXISTOVAL PLÁN LIKVIDACE ČESKOSLOVENSKA A JEHO NÁRODA ? 
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Po zasedání nejvyššího Orgánů NATO v Praze, která si uspořádala po listopadová 
administrativa v čele s Václavem Havlem, jako hold své velikosti. Je to zpráva 
všem 
v této zemi a celému světu, kdo to vlastně byli a jsou disidenti a čemu posloužila 
Sametová kontrarevoluce. 
Kdo to ještě teď nepochopil, ať se nediví. Česká republika představuje jeden z 
nejreakčnějších imperialistických režimů v Evropě, a stala se mluvčím vojenského 
přerozdělování světa jakož je třeba od jejich představitelů očekávat ty největší 
zhovadilosti ve službach kapitálistů. Vzpomeňme si na sérií citátů Václava Havla, 
co 
říkal, když zavíral zbrojní průmysl na Slovensku, jak se vyjadřoval k rozpuštění 
Varšavské smlouvy, co utrousil zde doma a co u chlebodárců na západě, nic to 
nezmění na faktu, že je jestřábem a válečným štváčem, hájícím restauraci 
imperialismu do posledního dechu. Proč je V. Havel takoví je vše napsání zhora. 
V Praze dne 29. listopadu 2002 PBF. (napsáno rukou – pozn) 
POZOR! Text uvedený pod podpisem p. Spálovského je s největší 
pravděpodobností 
dopsán jinou osobou. Otevřený dopis jsem však obdržel v této podobě, proto ho 
také tak přepisuji. Osobu pana Spálovského se mi nepodařilo vypátrat, proto 
nemohu doplnit jeho vyjádření k Otevřenému dopisu, a k tomu, co následovalo 
po 
jeho zveřejnění. 
Otevřený dopis datovaný k 1. 8. 1993 se mi nepodařilo získat. Pokud ho některý 
ze 
čtenářů má k dispozici, nechť mi ho prosím zašle na email 
m.kadrman@seznam.cz. 
Děkuji. 
Bc. Martin Kadrman, Praha 11. října 2006__ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://afinabul.blog.cz/1112/o-mrtvych-hlavne-pravdive 

O mrtvých hlavně pravdivě! 
Neděle v 18:34 | afinabul |  Ponerológia  
Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční 
transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno 
pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky. 
Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc 
Václava Havla byli členy zednářské lóže "Bohemia". Oba financovali Sionistické organizace, 
zednářské lóže, PEN-klub a oba byli členy Rotary-klubu. Současné bohatství, resp. zrestituované 
majetky jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla filmového podnikatele. Významnou měrou se 
na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla Václav Havel, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. 
Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou 
neutajovanou homosexualitou. 
Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barrandovských studií, které vybudoval 
spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucernafilm a 
bohatl na dovozu a promítání amerických filmů. 
Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se 
řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním 
Židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační 
správou, ale také s Gestapem a SD (Sicherheitsdienst). V Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) 
ustavili rezidentůru SD a zřídili konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a 
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Gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval 
německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku 
jako agent, pak jako řádný úředník pražského Gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do 
koncentračního tábora a vězení. 
Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl 
také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o 
čilých stycích Miloše Havla s StB. Miloš Havel podepsal StB také spolupráci. Po navázání spolupráce 
s StB odcestoval Miloš Havel do Německa. 
V Západním Německu požádal Miloš Havel jako "pronásledovaný" český Žid za války o odškodnění 
za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských studí německé správě 
za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. 
Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil. 
Vraťme se však k Václavu Havlovi. Ten se programově angažoval v Chartě 77, ve které byla řada 
(bývalých) komunistů, tzv. "osmašedesátníků". Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel 
Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl 
rovněž členem KSČ a to do roku 1967.. Všichni mluvčí Charty 77 byli Židé nebo zednáři. 
Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické 
vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak 
měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance. 
Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným statisícům 
doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když 
skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím 
davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě. 
V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav 
Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. 
Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve 
po 25.2. 1948. 
Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho 
strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových 
dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, 
nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal. 
Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj 
názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: "Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu 
vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási 
zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety." 
Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč. 
O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes 
je Havel pěstovanou ikonou tzv. sametové revoluce a falešného sametového "národního obrození". 
Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si 
dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 
(Židovka) Marta Chadimová , jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze 
byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77. 
Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety 
a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani 
nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že 
prolomily Benešovy dekrety. 
Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného 
miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb "Akademie 
KGB") Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova "peněženka". Naskýtá se 
proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje. 
Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když 
prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem. I 
u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. 
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Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak 
Barrandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně nezchudl, svá aktiva má uložené jinde. 
Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují Židy ovládaná média 
a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání 
Václava Havla za "jednoho z nejlepších synů národa" vybrán jistý deviantní fotograf obscénních 
polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná 
"česká kulturní elita" (většinou tvořená Židy) utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti. 
Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s totalitou 
a s komunismem, již v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně spolupracoval. A navíc jak 
už bylo řečeno byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném 17. listopadu 1989 Havel v čele 
Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval 
federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariána Čalfu. Havel také obnovil všechny 
židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové 
Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k 
vybraným rolím. 
V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou 
hrou "Asanace", natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi 
osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi 
rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské 
lóže v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Millerem, Židem a bývalým 
americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu (Ritual of 
Knight Kadosh z roku 1879). Etika rytířů 30. svěcení (Kádoš) je v rituálu charakterizována takto: 
"Moi, rien que moi, tout ŕ moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu´ils soient", tj. Já, nic 
než já, všechno mě, všechno pro mne a to všemi prostředky, lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kádoš je 
pojmenován podle rabína Ha-Kadoshe. V zednářském řádu Kádoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl 
zasvěcen ve stupni 1. jako Le Kadosh Israelite (Kádoš Izraelita). 
Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli. V den své 
inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené 
veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však věděli, že patří králi bosákuslužebníku 
Židů. Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal 
čestný doktorát. Vídeňský Kurier přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na 
hlavě, opřen o Zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu. 
Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a 
národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více, než celý komunistický režim. Ten, kdo jej 
uznává a uctívá jako "morální symbol", tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou a neupřímnou morálku 
za svou. 
zdroj 
 

Zvací dopis pro Obamu: Havel, Schwarzenberg a Vondra 

Exprezident lídrem neokonzervativního amerického think-tanku 

Havlova pravda začíná v mučírnách CIA 

Muslimští vrahové nám připomínají, že Havel k nim patří 

(Srbský) Lid vs. Havel, Vondra, Schwarzenberg 

Havel a Schwarzenberg: Návrat půdy a majetku sudetským Němcům? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Zajímavé. Vzhledem k tomu, že chybí odkazy na relevantní zdroje a v mnoha případech článek 
neuvádí vůbec žádné důkazy, tak je jeho věrohodnost zpochybnitelná. V tomto kontextu se tak dá 
zařadit do řady článků, které obviňují vládnoucí elity z židovsko-zednářského spiknutí a nemají o tom 
jediný věrohodný důkaz, čímž se diskreditují akorát autoři onich článků. 

Ano, naprosto klasická věc... Kdykoliv umře někdo výjimečný, tak se najde někdo, kdo na něj hází 
špínu... Nezapomeňte si zatleskat... Ať to byl jakýkoliv člověk, tak ve srovnání s tím, co dnes sedí v 
politice to byl hrdina! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Hrdina ???  

Hrdina,který hájil demokracii tím,že schvaloval všechny války fašistický NATO ???  

Tím,že vyšel vstříc zlodějům,bangsterům,tzv.investorům,ze západu  ???  

S privatizací ???  

S rozpadem ČSR ??? 

 

Áno áno, o mrtvých iba dobre!  
Tak to by ste mali napísať niečo dobré aj o Stalinovi, Leninovi, Hitlerovi, Marxovi, .... Alebo tí stále 
žijú? Je jedna vec vyčleniť fámy a druhá je zhrnúť fakty v historii jednej osoby!!!!!!!! Preto si to 
vážení nechajte dobre znova prejsť v hlave a ako napísal "masér", HISTÓRIA NÁM ˇPOTVRDÍ 
FAKTY A VYVRÁTI FÁMY! 

 

NEBOŽTÍK bol výnimočný v mnohých ohľadoch, avšak asi nie práve v tých v akých bol 

vykresľovaný rôznymi rádobyreportérmi, kvázihistorikmi, kváziosobnosťami a pseudodobrodincami 

dnešných čias. Perohryzov nevynímajúc!!!! Takže Vážený "Bob" (robertko-ko-ko-....) ešte raz si 

utrieďte fakty! A dobre sa rozpamätajte kam nás zaviedol staručký mocnár!!!! 

 

Pre tych co chcu najst dokazy som nasiel na book.google.co.uk hladajte knihu The UFA story a history 
of Germany's greatest film company, 1918-1945. Na strane 337 a 338 je popisane ako Nemci nechcu 
obchodovat zo zidmi ale vo finale sa zo zidovskou Havlovou rodinou dohodli v july 1938 nemecka 
risa zrusila prava Barandova a zvysila zaklad spolocnosti z 1.5 miliona na 4.5 miliona ck a z potom 
Havlovci pod natlakom predali vsetke akcie Brandova s tym ze budu pokracovat samostatne v lucerne. 

 

Přesně tak,poslouchali jsme  "Svobodnou Europu" a vzhlíželi na západ jako na ráj !!!  

Taky jsem cinkal na Václaváku a taky jsem se s lidma div nepral za zlosyna Havla.  

A dnes žijeme v ještě horší diktatůře než li před tím.  

Komouš nebyl kdovíjaká holubička ale ted' je to fašismus jak vyšitéj,založenéj na strachu.  

Lidi si zapomněli pomáhat,zapomněli si ctít jeden druhého,zapomněli na svou dustojnost . . 
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Presne tak! Dnes už ľudí všetko rozdeľuje, v každej sfére sa do medziľudských vzťahov zasiala len 

nenávisť, závisť, súperenia a poťažmo zákony džungle. Dnes sa človek naozaj bojí prejaviť svoj 

skutočný vlastný názor, pretože by sa mohlo stať, že sa sám takýmto skutkom/prejavom/otvorením 

mysle ostrakizuje. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Předmět:  "Smrt na tyranu, není zločin", z hlediska vyššího principu mravního 
 Datum: 24.11.2011 10:11:08 
DO ZBRANĚ  LIDE ČESKÝ!!!,  
Lidové povstání, sobota 3. března 2012. 
Na 3. března 2012 je neodvratně připraveno lidové povstání, ale nikoliv jen v Praze kam obyčejní lidé 
nemohou, protože mnohde nemají už ani peníze na cestu ani na nocleh, lidové povstání proběhne ve 
všech spádových městech všech okresů. Naše vlastenecká povinnost nám velí: „Dost!!! Už napáchali 
mnoho zla“ To je jediná věc, které se bojí dnešní politická mafie, socialističtí kapitalisti, nenasytní 
bankéři a justiční mafie, která vytváří všemocné podmínky pro zadlužování a zotročování obyčejných 
lidí pomocí chapadel soukromých exekutorů a agentur vymáhající dluhy a přivádí prostý dělný lid na 
pokraj existence. Zvonění, cinkání a bezzubé stávky poškozují jen nás obyčejné lidi, my ztrácíme čas, 
my se nemůžeme věnovat vlastní práci, my se musíme za své peníze dopravovat do Prahy. Proto již 
dozrál čas pozvednout proti tyranům zbraň nejsilnější!  Hlas prostého dělného lidu! 
Do zbraně !!! 3. 3. 2012, obsaďte policejní stanice, slušní policisté půjdou s námi, vojska se nebojte, 
jsou to naši synové a jsou placeni z našich daní. Žádné politické strany, žádné hnutí a mocenské 
skupiny, ale sám podvedený, ožebračený a zotročený lid český musí povstat. Novodobá šlechta nás  
vytrhla z područí SSSR, aby nás následně zaprodala ekonomickým okupantům z celého světa a uvrhla 
nás naopak do područí USA. Problém nejsou nezaměstnaní, problém nejsou důchodci, problém nejsou 
cikáni ani Ukrajinci ani Vietnamci. 
Problém je nenasytnost našich mocipánů, novodobé šlechty, z našich daní jim platíme armádu, na 
kterou oni budou spoléhat, že je ochrání před námi a oni budou dál bez ostychu každoročně navyšovat 
jen vlastní zisky a zneužívat svého postavení na základě námi projevené důvěry při volbách, 
monopolní objekty, jako je ČEZ, RVE, zdravotní pojišťovny, mobilní operátoři a všichni soukromí 
exekutoři kteří mají zaručený zisk vyplývající ze zákona. Zisk, který je daleko za hranicí lichvy nad 
kterou politické strany drží ochranou ruku, neboť šedou ekonomikou se tyto nekřesťanské zisky, 
nalévají zpět do politických stran v období financování jejich volebních kapaní. Zisky, které jako 
finanční gestapo získávají drancováním lidí a rodin ve finanční tísni, následně tyto lidi zcela vyloučí z 
běžného života a doženou k ekonomickým sebevraždám mnohdy celých rodin. V Česku je již na sedm 
set tisíc rodin s dokladem o hmotné nouzi. Rodin, které si po dotahování opasku pomalu začínají 
utahovat smyčku kolem krku.  
Ptáme se: PROČ ???    
Sedm set tisíc rodin to už je tak velká armáda, kterou již nelze umlčet a která už nemá co ztratit jen 
získat! 
DO ZBRANĚ LIDE ČESKÝ !!! 
Naší zbraní je sjednocený hlas nespokojené a zotročené většiny obyčejného lidu České republiky, 
naše beznaděj je naše síla. Nenechme se do nekonečna zastrašovat a utiskovat všemocnou 
skupinou politické a justiční mafie.  
JICH JE 1%  NÁS NESPOKOJENÝCH 99% 
Pravdu nelze umlčet!  Do zbraně !!! Lide český !!! 
- Souhlasíš?   Povstaň  3.března 2012 a pošli každému , koho znáš 
- Souhlasíš a nepovstaneš?Tak alespoň tohle rozpošli . 
- Nesouhlasíš?  Tak si nestěžuj. 
- Nesouhlasíš?  Možná jsi jeden z těch,  proti komu povstaneme. 
Pokud se Vám ten to email někdy vrátí po čase odkudkoliv, znamená to,že lid je již připraven a 
odhodlán povstat v sobotu 3. března 2012. 
NAŠE VLÁDA MUSÍ PŘEDEVŠÍM SLOUŽIT NAŠEMU ZÁJMU A NE JEN KRALOVAT A KAŽDÝ 
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JEDEN Z NICH  MUSÍ NÉST ZA VEŠKERÉ ROZHODOVÁNÍ ZODPOVĚDNOST, KTEROU JSME 
JIM SVĚŘILI. 
V.A.M.16-11-2011        
                          ABYCHOM SE NEMUSELI PŘED SVÝMI DĚTMI STYDĚT. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
The Nicest Present 
  

Under the tree the gifts enthrall, 
But the nicest present of them all 
Is filling our thoughts with those who care, 
Wanting our Christmas joy to share. 
To you, whom I'm often thinking of, 
I send a holiday joy and love. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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JÁNOKÁo:VianocevRíme
1/13 

VianocevRíme
atedrveEersRudolfomDilongom

JánOkáa
Akotolenkrásneznie:„slneEnákrajina“alebo„slneEnjuh“!Jesíce

pravda,uevstrednomTaliansku,tedaanivRíme,nevediaosnehovch

závejoch,oriekach,EosúodbrehukbrehuzatarasenésrieUom,ktorhustnea

jednejnocisapremenínapevnaad,anioEaapkaniciachpoodmäku.Aleajtu

samôuevzimnchmesiacochstrhnúusnehovábúrkaakaluuenauliciach

zakryjeobEastenuEkaad.Horniakbysipovedal„dajsamisvete“,najmäkeOsa

snieuikaleboaadováokrupinaaninieroztopí,alevyparí,lenEoslnceblysne,a

vzákutiachulíc,kdevietornedofúka,môuebyucelkomtepluEko.

Tedanauliciachrímskiobyvatelianezauijúmnohozimyaniv

najchladnejoíchmesiacochroku.Zanechtysifúkajúaposkakujúnajednom

miesteibavosvojichobydliach.TaktoboloaspoUvrokochpovojne,keOsa

anivdomochstrednejvrstvynekúriloavobydliachbolozimoievudyotch

niekoakostupUov,ktorétvoriarozdielmedzipríjemnmpobytomamizériou.

Nikdenasvetesiaudianezakrúcajúhrdládotakchuaukchvlnenchoálov

akovTalianskuarozdielmedziulicouaobydlímbolibavtom,uevobydlísi

pozornejoiezapínalizimnékabátyalepoiepriuahovalioály.Mnohí,najmätakí,

Eopísali,aotudenti,ktorísirobilidomáceúlohy,EastosinauahovalirukaviEky

bezprstov,abyimrukycelkomneskaaveli.ÚtoEiouombolaibapostea,lebo

podprikrvkysiEloveknadchalteplaamoholsnívauojari,ktorápriolapredsa

lenhodneprvakonasevere.

Malismeouastie,ueveakobloknaoejizbyvpenzióneGarronebol

obrátennajuh,takueuuokolodesiatejizbabolazaliatanielensvetlom,aleaj

príjemnmteplom.Vizbesomsikraaovalsám.Dr.PolakoviEeotevnovembri

odioieldoBavorska,kdesahodlalzdruaucelúzimu,ajasdr.Cincíkomsme

bolikustódmijehovecí,ktorésinechalvRíme.AniCincíkvoaknestrávilveaa
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Easuvizbe,lebohneOporaUajkáchsavybraldoniektoréhoinotitútuhaadau

pramenekstredovekmdejinámSlovenska.VtomEasenajradoejchodievaldo

ovédskeho,aleboanglickéhoinotitútu,odkiaasiprináoaldomovuaukébachanty,

ktorépotomneskorodonocivposteliotudoval.

AlecezdeU,keOsavizbeoteplilo,priolizamnouRudolfDilongzkláotora

priBazilikesv.AntonanaViaMerulanaaKarolStrmeU,vtedyeoteobyvateana

ViaReno9.Bolbychodilajaprinc,aletensavtedytúlalpolágrochNemecka

aRakúskaakoreprezentantpápeuskejmisiepreslovenskchuteEencova

internovanchSlovákovvkoncentraEnchtáborochamerickejarmády.Dni
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smetrávilidebatamiapísaním.NieEosmepísalikaudosve,nieEospolu.

NieEoztohosmeuverejnili,nieEoostalovrukopisochanieEosme

jednoduchozahodili.Hlavnéprenásbolotostretaniesa,tenneustálypocit,ue

Elovekniejeaniosamoten,aniopustenprostredcudziehosveta,aleuesútu

audiablízkijazykom,záujmami,citmi,preuitoutragikou,aleajnádejami.Nuu

Eomôueaudíviaczblíuiu?

Dilongvudyboltakchlap,kdekoaveksaobjavil,bolohoplno.

Jednoduchozaplnilpriestorokolosebaajaviskomupatrilonielenpreto,uesi

naUrobilnároky,aleskôrpreto,uemuhovoetciprítomnívOaEneprepustili.A

nebolotolenpoEasstretnutí,ktorébybolomounénazvauspoloEenskmi,ale

vrhalsapriamdonajprudoíchvírov,Eitouubolovdebatách,oportoch,na

kultúrnych,sociálnych,baajpolitickchpodujatiach.Kdemuzrejmenepatrili

prvéhusle,sámsinanenerobilnároky,prirodzenesisadalkbubnoma

Einelom,abyudávalvoetkémutempo.KeOvidel,uejedenznajväEoích

problémovnaoejrímskejkolóniejehlad,bolbypoholneboizem,abyho

zmiernil.

Naouastienemuselhbauneboanizem,lebovoveakomkláotore

frantiokánovnaViaMerulanahneOpopríchodenaoielsvojichdávnoznámych

frantiokánskychbratov,ktoríbolisvojímspôsobomdôleuitejoíakosámgenerál

frantiokánskejreholealebojehogenerálnyekonóm.Jednmznichbolhlavn

kuchár,ktormalnastarostihladnéualúdkyniekoakchstovákfrantiokánskych

teológovaOaloíchniekoakostovákElenovprofesorskéhozboru,úradníkov

generálnejkúrieamníchovzceléhosveta,ktorísaprávezdruovalivRíme,a

takakoDilongnaolisvojuceluazaopatrenievkomuniteAntoniananaVia

Merulana.Zhodouokolnostítentohlavnkuchárbvaluukucháromvo

viacerchslovenskchfrantiokánskychkláotorochapáterRudolf„bvalEasto

najehostrave“.Boltobratislavskrodák,ktorvOaEnedalDilongovizanáruE

chleba,mortadellyasyrov,keOoielnavotíviuhladujúcichslovenskch

mládencovnaViaReno9.KeOprioielDilongknámdopenziónuGarrone,

hlbokérukávyjehofrantiokánskejkutnebolivudyzdutédobrotami.

Aletonebolovoetko.AnivTalianskusanedáveEneuiuochlebe,syrea
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mortadelle,pretozariadil,abysomsCincíkomprioielkaudotvrtokdosakristie

Bazilikysv.Antona,kdekraaovalbratHugo.Sakristia,toboloveaké

priestranstvozaplnenéskriUamisomoovmirúchami.KeOmalHugotrochu

Easu,shrdosuouvyuahovalzásuvkyaotváraldvierka,abynámukázalpoklady

baziliky.Atobolipoklady!Omoovérúchavyoívanézlatomaozdobené

perlami,aplikovanmimajstrovskmimaabamiasvietivmivoivkamina

uaukchorientálnychhodváboch.Ajokremtchomoovchnádob,ktoréboli

príliovzácneaschovanévtrezoroch,bolotamdosukalichov,monotranciía

kadidelnícnavybaveniecelchdiecéz.PrácabrataHuganebolavoakaahká,

lebosdvomaEikoakmipomocníkmimuselpripraviurúchapreniekoakosto

kUazov,ktorítamkaudéránoslúuiliomoe,apotomzasavoetkopekne

poukladau,EotrebadauvyEistiu,oprauaopraviu,Oalejnaplniuampulkyvínoma

vodouapotomichzasaumyuapripraviunadruhdeU.Atoeotenebolo
ZborníkDilong100

JÁNOKÁo:VianocevRíme
3/13 

voetko!SvätAnton,akovoadenasvete,ajvTaliansku„dohodí“dievkamna

vydajuenícha.ZvOakyzatosapotomsobáoiavjehobazilike.Dennetambva

ajdesaualeboviacsobáoovapretouekaudámladuchachcekráEaukoltáru

hlavnouchrámovouloOoumedzivlastnmikvetmipozdAulodeinaoltári,

svadobnédruuinymusiaEakaunielennakoniecpredchádzajúcejceremónie,ale

ajnaodstráneniekvetovpredchádzajúcejmladuchyarozostavenievlastnch.

SobáoesaneskonEiaskoronikdypredjednouanidruhoupopoludní...Prebrata

Hugatonebolaaahkárobota,tmviac,ueuubolvrokochaodiétemouno

nikdyaninepoEul.KeOkoneEnevoetcisvadobnícibolipreEaposlednékvetysi

odnieslisestriEkyzniektoréhokláotoraaleboznemocnice,Hugosanám

moholtrochuvenovau.Malsíceeoteveaarobotysrúchamianádobami,ale

naoielsiEaszaskoEiudokuchyne,odkiaapriniesoldvavrchomopagetami

nalouenétaniere,zktorchsaeoteparilo,aplnérukávyinchdobrôt.Kmsme

sasCincíkomhostili,staEilzampulieknazlievaufaaouvínaauubolzasapri

svojichornátoch,otólach,manuáloch,albáchakordách,ukladajúcichna

prísluonémiesta.

Skorovoetkysobáoemaliajmuziku.Niekedyhrávalorganistabaziliky,ale

niekedysisvadobnícipriviedlivlastnchmuzikantovaspevákov.Pamätámsa,

uerazsmepriolitrochuvEaooieasobáoenebolieoteskonEené.Odrazusom

zaEulotvorenmidvermisakristiedoliehauzchrámuprekrásnysoprán.

Zvoniv,aahuEkvovokachaplnvstrednchpolohách.Uudávnosomtak

krásnyhlasnepoEul...

„Tákrásnespieva,“vravímHugovi.

HugosanajprvpozrelnamUa,obzeralsa,EihoniektoinnepoEuje,a

potom,prilouiacsidlaUkústam,abyjehohlassmerovallenkmôjmuuchu,

skorozaoeptal,trochusazajakajúc,akovudy,keObolvzruoen:

„Tojevvyrrezanec...“
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Vedelsom,uekastrovaniemladchspevákovbolakedysivRímeavariaj

indevEurópebeunávec.Alevedelsomajto,ueuudlhéadlhéroky,odkonca

minuléhostoroEia,bolotoprísnezakázanécirkevnmiaotátnymizákonmi.

KdesatedavzalchlapsosopránovmhlasomskorovpolovicistoroEia?Bol

somzvedavachcelsomhovidieu.Priolomiskorozle,keOmihoposkonEení

ceremónieHugoukázal.ZooúverendrobnElovieEikstváriEkou,ktorábola

skorodetskáasúEasneúuasnestará,plnádrobulinkchvrásokakorunovaná

bielymivlasmi!Poslednzospevákov„bielehohlasu“.

Okremkucháraasakristiánamalismevoakeotejednéhodôleuitého

slovenskéhobratavkláotorenaViaMerulana.BoltobratJukundián,hlavn

vrátnikkláotoraarozdeaovaEchlebíkovsv.Antona.Nebolotohobiednehoa

hladného,komubybratJukundiánnebolpodal„panino“,keOsazastavilpri

bráne.Myslím,uenielenja,alemnohoSlovákovbymalokmnohmpridauna

múryBazilikysv.Antonamramorovútabuakusnápisom„Pergraziaricevuta“‒
zadosiahnutédobrodenie.

Decembersauukrátilaotázka,akooslávimesvojeprvéVianocev

emigrácii,natískalasanámstálenástojEivejoienielendomyolienok,aleajdo
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reEí.NaouastiemyslelnatoajbvalcirkevnradcaSlovenskéhovyslanectva

priVatikánemsgr.JozefKapala.OdkázalnaViaReno,uebudemauprenás

polnoEnúomouvkaplnkesestriEieknaViaPo.Tmtobolastarosuoduchovnú

stránkuvianoEnchsviatkovvyrieoená,aleostávalatueoteotázka,Eosanám

„podarí“zachrániuztradiEnchslovenskchVianoc.BudestromEek,„otedrá“

veEera,vianoEnékoledy,návotevyaostatnéveci,bezktorchbynaSlovensku

VianoceneboliVianocami?ZdalosanámskorobeznádejnénanieEotakésa

teoiu!Tchniekoakorodín,ktorémalivRímesvojeobydlia,dozaistavo

svojomúzkomkruhuvyEaríaspoUnieEoztohootedroveEernéhoouastiaa

niektorchpozveksebeSidor.AletchostatnchbudeEakaulenobvyklá

veEeravpápeuskejmenzeakeOsapodarízohnaupárlír,takmounopohárvína

vbotigleriiusorTita.
Nemohlismesaspoliehauaninatalianskychpriateaov,aksmeichuumali,

lebostromEekynetvoriliEasuVianocanivpredvojnovchEasochaatedr

veEersapokladalzavigíliupredsviatkomNarodeniaKristaPána,takueveEera
bolanielenpôstna,aleajskromná.≫astoibakúsoksyraschlebomapohár

vína.AnidetisaneteoilinahraEkyainédaryodJeuiokavpredveEerVianoc,ale

naTrochkráaov.VtedysavarivoetcirodiEiasdeumiceléhoRímaziolinaPiazza

Navona,námestiesapremenilonaaksijarmokshraEkamiamaokrtamiod

vmyslusveta.

Pravdaue,anivTalianskudeuomnedávalidaryrodiEia,ale„Befana“,nieEo

medzistrigouavílou.MenoBefanavznikloskomolenímslovaEpifania,

gréckehonázvuSviatkuTrochkráaov.Bolovtomhodnelogiky,ue„Befana“
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prináoalasvojedarynaTrochkráaov.Podaanáohoslovenskéhoceremoniáluprví

otedrídarcoviavBetlehemeinaSlovenskubolivalasi,zktorchjedenpriniesol

Jeuiokovitakúklobásu,Eosaotyriavalasidonejopáou;druhtakújaterniEku,

EomusamavyskoEínapanviEku,atretíjabAEkoakojehosrdieEko.Bak

JasliEkámprioielajstarKuboatenoferovalJeuiokoviklobúkslivák,abynikto

oUomnepovedal,uejevoivák.Vpodstatebola„Befana“takouEasuou

talianskehofolklóru,akonámbolivalasi.Ktovie,Ei„Befana“nepreskoEilado

kresuanskéhoRímazpohanského?

VkostolenaAracoeli,ktortvoríEasuzástavbyCampidoglio,odránado

neskoréhoveEeracezcelévianoEnéobdobieprichádzalipredJasliEkymalédeti

aprednáoaliJeuiokovibásniEku,alebomodlitbiEku.≫astotrvaloceléhodiny,

kmprioielnaEakajúcedetiradapotomodúnavyavzruoeniabuOvoetko

zabudli,alebosipoplietlislováaveroíky.Alebolotoroztomiléastrávilsom

tamhodiny,preuívajúcsmalmirecitátormiichvzruoenieatrému...

***

HelenkuFilovúsomstretolnaCorsoTrieste.BoloobyEajnédecembrové

odpoludnie,keOoblohabolazatiahnutámraEnamiamestobeznádejnesivéa

zimomravéaunanevydruanie.Pozdravilismesaavrozhovoresmepreolivedaa
ZborníkDilong100
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sebakúsokcesty,keOmivsunularukupodpazuchuacítilsom,uemidodlane

vtislaaksipapier.

„Nemohlibystemapozvaunaespresso?“povedala,keOsmezastalia

pozrelisanaseba.Usmialismesaobaja.Rozumelismesi.

NaCorsoTriestenetrebaísuOaleko,keOchcemenájsukaviarniEku,kdeje

okrembarusblyouavou„maoinou“naespressoajniekoakostolíkov,kdesadás

priateamiposedieuapozhovárausanajmäzavEasnéhoodpoludnia,keOsú

podobnépodnikyeotepoloprázdneaEaoníknemástarosti,kdebyusadil

novchhostí.

Helenkuzaujímalo,akosasCincíkommáme,Eorobímeavôbec,Eímsi

zapAUameEas,ktorajjejuuzaEínalbyudlhodvtedy,akoprestalapracovauna

vyslanectve.RozhovorilismesaoCincíkovomotúdiuvrozliEnchústavocha

vakadémiáchaonaoej„tvorbe“vpenzióne.Usilovalsomsaodbaviunaoe

písanieskôrnaaahko,nieako„tvorbu“,ale„akúsihru“,zábavuaudí,ktorímajú

sícepoéziuradi,alevzneoenémúzyimmusiavtomtoprípadeveaaprepáEiu.

Malsomdojem,uesisHelenkourozumieme,lebovkaviarniEkesmesedeli

dosudlhoavOakaHelenkesmesimohlidovoliunielendruhé,aleajtretie

espresso.

UusmesalúEili,keOsaHelenkaobrátilacelkomneEakanenamUas

otázkou,kdebudemesCincíkomnaatedrveEeraakochcemetráviuVianoce.

Paneboue,akouesomjamoholvedieu,kdebudemnaatedrveEer,aknie

tam,kdesmekaudveEer...VpenzióneGarronenadsmidkouchleba,smidkou



 81 

syraamounopohárikomvína.

„PríOtekumne.AjsCincíkom,“povedalaapochvílidodala,„mohlibyste

soseboupriviesuajDilonga?“

Moholsomhovoriulenzaseba,aleneváhalsomprijaupozvanieajza

Cincíka.Inávecbola,keOolooDilonga.Vedelsom,ueSanAntonionieje

hotel,alekláotoranemounotamchodiuaodchodiu,akosakomuzachce.Len

Dilongmoholodpovedaunaotázku,EinaatedrveEerpríde,alebonie.

Vysvetlilsomjejto,aleonalenplecamipokrEilaajasomsitovysvetlilasitak,

uekeOpríde,budevítan,akeOnepríde,niktoznászatonemôue.Dalami

eoteEíslotelefónuaadresu,vysvetlila,naktorejzastávkemusímevystúpiuz

EervenejokruunejelektriEky,arozlúEilismesa.

Bolsomhrd-nehrd,keOsomplatilespressázHelenkinchpeUazí.

Neprekvapiloma,ueCincíkprijalpozvaniesnetajenouradosuou,akeOsa

totakvezme,aniDilongminepovedalveakútajnosu,keOmauistil,uesnami

pôjdenielenkHelenkenaveEeru,aleajnapolnoEnúdokláotoranaViaPo.

„NikomuvkláotorenaViaMerulananebudemchbau,“hodilplecom.

Neviemuu,komupriolonaum,uenemôuemeísukHelenkesprázdnymi

rukami.AtoeotenaVianoce!AjvrobotndeUsmekedysidomadomácej

panejprináoalikvety.AlemysmetunemalipeUazínakyticuavRímesav

decembrirozvíjajúkvetylenvskleníkoch...Naouastiesmemaliumelca-maliara

medzisebouaumeleckynamaaovanákartasveroíkmibásnikov,vpísanmi

vlastnoruEne,avoetkovytvorenéibanatútopríleuitosu,niejevari
ZborníkDilong100
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najskromnejoídarEekanivEasochblahobytu!CincíktedanamaaovalvianoEnú

kartu,Dilongajasmedonejvpísaliveroíkyabolismepripravenínaveakú

návotevuuHelenky.KeOmapotomeoteCincíkpristrojildosvojich

tmavomodrchoiat,Eomuuubolipritesné,mohlismeísu.To,uesomsimusel

nohaviceskoropoprsiavytiahnuuarukávykabátasaminekonEilinazápästí,

alekdesimedzidlaUouaprstami,bolamaliEkosu,ktoránestálazapovoimnutie.

VianoEnveEerbolchladnatmav.OdzastávkyelektriEkykdomu,kde

bvalaHelenka,nebolosíceOaleko,alevietornásporiadneprefúkal.Voetko

bolotakétiché,nevianoEné,nesviatoEné,uenástoauzarazilo.Oblokmi

nepreráualatmuuliceuiaravysvietenchstromEekovakodomaaopustenou

ulicousalenkedy-tedymiholchodecshlavousklonenouprotivetruahrdlom

zababuoenmvuaukomoále.Uaavilosanám,keOnászhltlidveredomu,kde

malaHelenkasvojapartmán.Zazvonilismeapustilisadoschodovnadruhé

poschodie,kdenásuuEakaladomácapanivotvorenchdverách.Priestranná

izbabolavysvietenáauprostrednejstôl,prestretpreotyroch.Veakákyticavo

vázenahrádzalastromEek.NáladabolasícesrdeEná,aletaktrookuajformálna,

lebonebolismeuunavyknutíaninatakútojednoduchúeleganciuprostredia.

AninietakdávnositovoetkomoholhociktorznásdovoliukauddeU,ale
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teraztoboloiné,lebohlbokosmeupadlidochudoby.NaouastiesrdeEnosu

hostiteakyEoskoropotlaEilanaouostchavosuaneprekonateanrozprávaE

CincíkmalvnászasavOaEnchposlucháEov.

NaveEerusmesícenemaliopekancesmakomakapustnicovúpolievku,ale

fettuccinebolognesibolivbornéamerluzzobiancojetaknaVianoceakopred
nimi,Eiponichlepoiarybaneukapor.Bielevínozrímskychpredmestíbolo

primeranechladenéaespressohorúce.KeOdievEaodpratalopoveEeririad,

presadlismesikustolíkuaHelenkanalialadopohárikovhorkastlikérstrega.
Abolonámdobre,leboodrazusmebolinaSlovenskuatíokosmezaEali

spievauvianoEnépiesne...

NajprvlenvianoEné.PotomDilongvytiaholzrukávasvojejkutnepikolku

azaEalnanejhrau.Pikolkajemaláharmonikasobmedzenmrozpätímtónov,

alejepriamneuveriteané,EonanejvedelvyEariuDilong.Dnes,keOuuroky

uplynuli,Eoposlednraznanejhral,prichodímiaúto,uevtchdobáchsme

nemali„taperekordéry“aniktonezachytiltúzázraEnúmuzikuEarodejníka

neopísateanchmelódií.Lebotiemelódiesanedalizapísaunotamiavedelich

lenDilong.MohlisteichtisícrázpoEuu,tisícrázsivnichvykúpausrdce,a

jednakobolonemounézapamätausiznichEolenjednu.KeOskonEila

harmonikazasaputovaladohlbínrukáva,niktosaneodváuilpreruoiuticho,

ktoréboloplnéEohosi,EosanedávidieuanipoEuu,ajednakovieme,uejením

voetkoprestenéakoborováhorauiviEnouvôUou.

Vedelisme,ueokremDilonganiktoznásnemáprávoanipridau,aniubrau

ztohoticha.AbuOvedel,alebocítiltoajon.OdrazuzaEalhovoriu.Najprvlen

taktichuEko,skôrtrhanoakoplynulo,takmernesúvisléslová,Eomaliviac

muzikyakozmyslu,alepomalymuhlas„rástol“aznesúvislchslovsastal

prívalveroov.TouuDilongstáluprostredizby,rozvlnenarozviatyakojeho
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veroe.Poznalsomhouuroky,videlsomhovminútenapísau,alebozarecitovau

novúbáseU.AletotoboloEosicelkominé.Bolotorozprávaniejazykmina

Turíce,keODuchohnivmjazykomouiarilsvojichvyvolench.Boloto

mystickésplynutieslovasduoou,boltovodomettrpkostivyhnanstvaachvály

uivota,krásy,dobraavoetkéhodobrého,EomôuezapAUausrdceElovekaaudo

puknutia,audovulkanickéhovbuchucitov,ktormoblieEkaslovanestaEí;

oklbújuaprerastajúju,berúcnasebadotchEiasnepoEutémelódiezvuku,

záchvevyEloveka,ktorjetmzázraEnmnástrojom,naktorombetlehemské

DieuavyhrávaEarovnúmelódiu,nepoEutúdotchaniodtchEias.

OEombolatátovarinajväEoiabáseURudolfaDilonga?Animinútupo

tom,Eodoznela,bysmetonebolivedelipovedau.Jednosmevoakvedeli‒

zauilismechvíautakúpouehnanúkrásouavelebou,uenáspoznaEilanacel

uivot.Boltodarúuasnejceny,ktornássícedodnaduoíprenikol,alenedalsa

zachytiu,nedalsauväzniu,leboodrazunámajostal,ajunikol,abysaviac
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nevrátil.

Akosimounovysvetliu,uepotakomsilnomzáuitkuvoetkoboloodrazu

prázdne,sivé,nezaujímavé?RozhovorviazolamlEkysmesrkalihorkastústregu,
ktorájevústachhladká,alevútrobáchsarozpáliakooheU.

„Pôjdeme?“povedalaodrazuHelenka.BolonieEopredjedenástou.Mali

smepredseboudosudlhúcestu,lebonoEnéelektriEkynechodiliataxíkasav

tchEasochvRímeEloveknedovolal.Baajkamioncinychodiliibaodsvitudo
mrku,apootyrochpasauierovbynebolipriolianivodne.

PredkláotoromnaViaPopostávaluuhlúEikchlapovzViaReno.Skoro

súEasnesnamiprioielzpenziónuGarroneFrancesco,ktorémusmepovedalio

„naoej“polnoEnejomoiaonsaajbezpozvaniaprisaúbil,uepríde.NaHelenke

oielskorooEinechau,keOsmemujupredstavili,abolcelouastn,uemohol

prinejstáupredomoouicezomou.Zachvíauprioli:HronskaHruoovskso

uenami,RudoBlieznerakoneEnePaolopriviezolzVatikánumsgr.Kapalua

MilkuodSidorovcov.PoslednprioielDr.oeurEansksbratomJánomaPaaom

KrchUákom.Msgr.KapalazazvonilaEinámotvorilduch,alebotobola

sestriEka-vrátniEka,niktonevedel.

Kaplnkabolaodrazuajdosuveakáajneveaká,podaatoho,EipoEítameaj

klauzúruzadrevenmimrieukamipresestriEky,aleboibapriestorpreinch

návotevníkov.Voetcismestáli,lebonásbolopriveaa,atchniekoakostoliEiek,

Eoboloprenávotevníkov,poukladalktosivedaasteny.PaaoKrchUáktak

zrejme,akokebytobolodohovorené,stalsaodrazuajkostolníkom,aj

miniotrantom.Pomoholmonsignorovipriobliekaníauuniesolprednímk

oltáruomoovúknihu.KtozaEalspievau,nedalosapovedau.MounoJozef

oeurio,skúsenregenschori,vbornorganistaanadpriemernspevák.Istéje

lento,uekaplnkasaodrazunaplnilachlapskmihlasmi,akéjejmúrydotch

EiasnezaEuli.Tonebolatalianskaomoa,ktorúveriacivmenoíchkostoloch

sledujútichoavoveakchchrámochpoEúvajúgregoriánskychorál.Tunikto

nemalpredseboukniuku,lebokaudéslovomaliprítomnízapísanévsrdcia

terazsaznichdraloismelódiouakovbuchemócie,ktorouichtentodeUtak
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JÁNOKÁo:VianocevRíme
8/13 

napAUal,uebysabolizadusiliuiaaomzadomovomavoetkmidrahmi,

ktorchtamzanechali,kebysisvojesrdcianebolivylialivpiesni.Alebolto

spev?Bolatomelódia?caukopovedau,Eotobolo.Potvárachvoetkchstekali

slzyaspevsadralztakchzovretchhrdiel,uekaudébolonavretéakohrvoaa

popretínanézdutmiuilami,Eoichobjímaliakopovrazy.

NarodilsaKristusPán,radujmesa...
Alebolatoradosu?Bolotoveseleniesa?

LensámPánBohvie,Eotobolo.Bolotoodrazukrásneajstraoné.Alebola

tovprvomradeprosba,prosbatakáváonivá,takánástojEivá,uebolaaukdesi

nahranicirúhaniasa,vzbury,zanovitéhodouadovaniasavlasti,slobody,úcty
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ElovekakEloveku.Voetkotambolo,lennierezignácia,lennieprijatietoho,Eo

je,uznanienemeniteaného,zmiereniesasosudom.Boltofatalistickútekdo

minulosti,bolatoochotaspáliusatúubouporodnejzemiavoetkom,Eonámv

nejbolodrahé,uevoetkoprijmemeokremrozlúEkysUou.

DnessatakmerEudujem,uesommalodvahuobzrieusaokolosebaa

pozorovautváretch,EostálineOaleko.HneOvedaabolDilong.Jehovrazná

tvárbolazjarEenáaoEispuchnuté.Cincíksineustáleutieraldovreckovky

okuliareabvaluandárRemeoíksazadúoalslzami,ktorémuselpreuierau

medzispevom.HelenkasiOobkalaoEioatôEkouavedaanejstojaciFrancesco

niEztohovoetkéhonechápal.Taktospievanúomouskoronepoznávalazdala

samuceremóniouexotickéhokmeUapoblednutchseveranov,ktorísasíce

akmsinepochopiteanmspôsobomdostalidoRíma,alenikdynedôjduaupo

jehorodnúSicíliu...

Dohory,dolesa,valasi...
Povedztenám,pastuokovia...
Akokebysmesanebolimohlinastiuvlastnéhospevu,vlastnchduoí

preliatychdomelódií.Takmervuiadnejpiesnismesanedostalikdruhejauu

vôbecniektretejslohe,lebomalismeicheotetoakoaomoajetakákrátka,aEo

akosasnimiponáhaame,eotenámichostávaviac,akosmeodspievali.

oeurEanskmalskoromeravútvárajehoprstydosebazaklinenémalibiele

hánky.HronskakobynieEopreuieralajehovodnatomodréoEiplávalivo

vlahe.

Itemissaest...
Pásliovcevalasi...
Apotomsmeodrazuonemeli.MlEkyvychádzamezkaplnkyanaulicisa

nijakonemámeklúEeniu.Kaudjesámsosebou.Bavarianinie.Jesosvojimi

drahmidomaatuchcebyusámlenpreto,abybolsnimi.

Lenmy„trajakráli“sHelenkouanaprídavoksFrancescomostávame

pospolu.Odrazumámeproblém.≫osHelenkou?CestaknejjeOaleká,

samotnúbysmejuanizasvetnepustiliaktokoavekbyoielsUou,muselbyaj

nazadahodinajeneskorá.Akotakstojímearozmoaame,Eorobiu,ozvalsa

Francesco:„PoOmeeotedopenziónu.NaoamamakúpilanaVianocefaaou

spumante(oampanského).Prinesiemtodovaoejizby.“
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Ochvíausmebolivpenzióne.Cincíkajaakoobyvatelia,Dilongakohosu,

ktoréhouudávnovymklizkláotora,Helenka,EobvalaveamiOalekoapred

ránomsadomovnedostane,aFrancesco,ktorbyboldalvoetkonasvete,len

abysaeotechvíaumoholdívaunaHelenku.ARudoBliezner,ktorbvals

Hruoovskovcami,alezdalosamu,uenazakaúEenievianoEnéhoveEeramu

trebazauiutrochuviacvzruoenia,akovedeladaudomácnosuveEnedôstojného

„pánadirektora“,ktormaltoakotitulovaúradov,uesatonedalojednm
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dychomvysloviu.DirektorgymnáziavKláotorepodZnievom,profesor

histórie,správcavedeckchodborovMatice,autorSlovenskchdejín,poslanec

Slovenskéhosnemu,ElenKatolíckejakadémie...

aesuaudívskromnejizbiEkepenziónujepriveaaafaaoaoampanskéhopre

nichprimálo.Ajednakobolismeuuvoetcitakívypálení,takívyhasnutí,uenás

neprebralozletargieanibuchnutiezátky,ktorúFrancescoceremoniálne

vystrelildopovaly,anioumnápojavpohároch,ktorésmepozhaadávaliv

kúpeaniachpenziónu.AlenapokraEovanieoslavytohtodUasmeuunemali

sily.Voetkauivelnosuunikalaznásrchlejoieakobublinyzpohárov,ktorch

smesaaninedotkli.BaajrozhovorviazolaEoskorosmebeznádejnezaEali

zápasiusdriemotou.PrvájejpodaahlaHelenka.Skrútilasadoklbkanajednejz

postelíazaspala.Pozornesmejejstiahlitopánkyaprikryliju,lebonocbola

chladná.Francescovybadal,uejeuuvizbenielennepotrebn,aleajnevítan,

atichosavytratildoizby,kdespalijehorodiEiaabrat.Ostalismeotyriaamali

smedvepostele.Lentak,obleEení,smesananeulouiliazhaslisvetlo.

***

Orokneskôrsaskoroceláslovenskárímskakolóniazhromaudilana

Vianoceokolodr.IgnácaZelenkuvbytejehopriateaa,známehorímskeho

právnika,ktoruvoanilprenásnielensvojuveakújedáleU,aleajkuchyUu,aby

savnejmohlipripraviuEonajslovenskejoiejedlá.TosivzalanastarosuHeda

Hoffmannová,manuelkareuiséraFerdinandaHoffmanna.Dilongjunazval

matkouemigrácie,lebovcelomRímeneboloslovenskéhobvania,kdebyboli

taksrdeEneprivítalikaudéhoSlovákaakouHoffmannovcov.

BytZelenkovhopriateaanaPiazzaAdriananeOalekoAnjelskéhohradubol

nielenveak,aleajelegantnezariaden.Nábytok,obrazy,figuríny,porcelána

striebrotvorilizvláotnumieoaninustarodávnehosmodernm,priEom

zjednocovacíprvoknebolobohatstvoablahobyt,aledobrvkussozmyslom

premieru.Namiestostuchliny,akúnachodímevdomochmnohchzberateaov

stariny,tentobytbolplnsvetlaadchalaahkosuoupriestoru.

Domácipánajehorodinanásnechalisamch,takuebezinhibíciísme

mohlibyusamisebou.HocianiterazveEeranebolatypickyvianoEnáa

slovenskáaprevládalivnejtalianskejedlá,celotedroveEernceremoniálsme

zachovali,nakoakosadázachovau,bezoblátoksmedomaopekancovs

makom.Pravdaue,zavrchstolomsedeldr.Zelenka,vtedyuuZdruuením

slovenskchkatolíkovvAmerikepoverenpredsedaÚstrediaslovenskch
ZborníkDilong100
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emigrantovvEurópe,adomácoupaUoubolaHedaHoffmannová,ktorábola

súEasneajkuchárkou,obsluhovaEkouapoveEeriumvaEkouriadu.Oproti

predchádzajúcemurokuovzduoiemedzinaminebolouutakénabité

dramatickmnapätímakoledy,ktorésmespievalipoveEeri,bolitieuoveaa

bliuoiektradiEnejvianoEnejnálade.
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NapolnoEnúsmeolidoneOalekéhoChrámusv.Petra,aletamsmesa

roztratili,lebopriestranstvoamnoustvoboEnchkaplniekskorokaudého

odvábiloinmsmerom.AjkeOsmebolivnajväEoomanajslávnejoomchráme

sveta,jednakointenzitapreuívaniatejtovianoEnejomoenebolatakáakopred

rokomvkaplnkesestriEieknaViaPo.Tamsmenamalompriestranstvetvorili

homogénnumasu,kmvobrovskchpriestorochChrámusv.Petrabolkaud

sám.Pravdaue,vtedynámaninenapadlouvauovauotakchtoveciach,alekeO

porokochotompremoaam,zdásami,uejeaksizákon,podaaktoréhosa

blízkosuouapoEtomaudíumocUujecitovézanietenie,ktoréjenemounévtakej

intenzite,akideoroztratenchjednotlivcov.≫ibolavtomtouupredzvesu

naoichosudov,keObudemerozviatipovoetkchkútochsveta,toneviem.Ziolo

mitonaumibapripísanítchtoriadkov.

***

PotomsomeotezauiltrivianoEnéobdobiavRíme.Okremposledného

voetkymiakosisplvajúanevedelbysomichodsebaoddeliu.Aletoposledné,

nakonciroku1949,tobolonieEoiné.Takakotoprvé,strávenéuHelenky

Filovej,bolonajbohatoienavoetkyhmotnéajduchovnézáuitky,toposledné

bolonajchudobnejoie.

VoetciblízkipriateliasazRímarozutekaliposvete.NaViaRenozostala

spomienkananichasámsombvalvRímeibaprechodne,lebovBagnoli,

neOalekoNeapola,záleuitosumôjhoodchodudoSpojenchotátovamerickch

bolauurozbehnutá,aEastejoiesombolvtáboreIROakovRíme.Lenue

táborovuivotsamitakprotivil,uesommuunikal,keOsommohol...

Ústredieslovenskchemigrantovbolozlikvidovanéadr.Zelenkanemaluu

snaoímpresídlenímniEspoloEné.Okrempriateastvajedinmnaoímspojivom

bolEasopisRímaedíciakniuiekoRíme,ktorézaEalvlastnmnákladom

vydávau.Pretouesomrobilkorektúryazalamovaltiepublikácie,malsomaj

vítanúpríleuitosuvracausazBagnolidoRímatakEasto,akosalendalo.Ako

predtmdr.ZelenkusompoúradnchhodináchEakalpredpootovmúradom

neOalekoVatikánuapotomsmeolinaveEerudomalejreotaurácieusorGiulia.
NaatedrdeUdr.ZelenkabuOnepracoval,alebopracovalibapoldUa.Uu

sapresnenepamätám,lentoakoviem,keOsomprioieldojehobytu,uesommu

vybavilkoreopondenciuanejakEassmesiposedeliapozhováralisasjeho

domácoupaUouajejdcérou.BvalikedysiuEiteakamivEgypteavedeli

povedaumnohozaujímavéhonielenoEgypte,aleajoEtiópiiao

severoafrickchtalianskychkolóniách,odkiaapoprehratejvojnerepatriovali

desautisíceTalianov.
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UusomsalúEil,keOsamadr.Zelenkasptal,kampôjdemnaveEeru.

PokrEilsomplecami.

„Pôjdemespolu,“povedalabralsizveoiakakabátaoál.
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Uliceboliprázdneapusté.VobchodnchotvrtiachRímabolouusíce

hodnestredoeurópskychozdôb,najmäsvetiel,aleobytnéotvrtebolitaké,aké

bvalivRímeodvekovvzimnveEer.Akosinohynáslentakzozvyku

zaviedlidoreotaurácieusorGiulia.Hostítamnebolonikdypriveaa,alevtedy

smetamnenaolinikohookremtrochdcérasynaFrancesca.Najmladoia,Rita,si

násaninevoimla.Prislabomsvetleuiarovky,ktorápreslabénapätie

elektrickéhoprúdulen-taksliepUala,tvármalapritlaEenúkakejsiuEebnici.

Stredná,Anna,snajstaroouMáriousaoEomsipriamváonivookriepilia

Francescosananeodsusednéhostolaposmeonedíval.Francescobol

zaujímavmládenec.Kbvalejfaoistickejvládecítilibanenávisu,alez

demokratickéhoreuimudeGasperihosirobilposmeoky.Vlceuhltalknihyo

históriiRímaaTalianskaaoEamivpíjaldosebastarúslávutohtomesta.

Nenávidelvoetkyvíuaznémocnostiahnevalohonajmäto,uekaudáznich

poEínajúcSpojenmiotátmiamerickmiakonEiacSovietskymzväzomchcela

TalianomnanútiuvlastnreuimnamiestoveEnenaslabchnoháchstojacej

vládysnekoneEnmpoEtompolitickchstrán.

„NáschcúuEiu,akotrebavládnuu?Nás,ktorísmezápadnémusvetudali

voetkyvládnesystémy,akésiaudstvozaposlednchtritisícrokovvedelo

vymyslieu?Malismekráaovstvoirepublikuuuvtedy,keOpredkovia

AngliEanov,FrancúzovaNemcovbvalivjaskyniach,aAmeriEanomsmemy

muselinajprvobjaviukrajinu.Mysmepreuiliavyskúoalivoetko.Malisme

demokraciu,autokraciu,anarchiu,plutokraciu,oligarchiu,faoizmusaj

cézaropapizmus,atíbynámchcelipodobrotkyinasilunatAkaudohlávvlastné

názoryakovládnuu!NaspamäusauEiacelékapitolyzMacchiavelihoapotom

námhochcú,predau´akosvojobjav.“

Nikdysomnevedeluhádnuu,akésújehonázory.Navoetkomalau

spaaujúcukritikuaporokochstálehodozrievania,Eosomhopoznal,

povauovalsomhobuOzaintelektuálnehoanarchistu,aleboanarchického

intelektuála.AEijevtomnejakrozdiel,tosámneviem...Alerádsomsisním

posedelapoEúvalho.LenpoEúval,lebonezbadalsom,uebyhokedybola

zaujímalamienkainch.

GiuliosedelsbradouvdlaniachmedzitmavoujedálUouaeotetmavoou

kuchyUou,zktorejnedoliehalavôUajedla.Ibatmaachlad.NaZelenkovu

otázku,EomádnesnaveEeru,hodilplecom:„Ktobydnesvaril?Jevigília.

Trebasapostiu.“

Nikdysomnevybadal,uebybolGiulioaleboktokoavekzjehorodiny

poboun,baanitoneviem,Eiznichniektochodildokostola.Mouno

Francesco,lebovkostolochsimoholoveriuveakosuTalianovvumení.Pôstna

vianoEnúvigíliubolprenichskôrzáleuitosuouzvyku‒akounásopekances

makom.
ZborníkDilong100

JÁNOKÁo:VianocevRíme
12/13 



 88 

VindeUbysmesabolizdvihlizostoliEiekaolihaadaujedlodoinej

reotaurácie.AlebolSvätveEerakeOsmeuunemohlimauslovenskúotedrú

veEeru,preEobysmenemohlimauaspoUrazvuivoteveEeruozajpôstnu.

ZelenkasapokúsildostauprenásaspoUpotanieriopagiet,aleGiuliosavzoprel,

ueondnesvariunebude.Naotázku,Eotedamá,odpovedaljedinmslovom:

Niente.TedaniE.
BolnevrlakeOZelenkaOalejnanehonaliehal,abynámpredsanieEodal,

priniesolnámpojednompanineanatanierrozkrojiltrochusyraprovolone.
Jezaujímavé,akosaElovekvuijedocelkomnovejsituácieanamiestotoho,

abysmesahnevalialebodudrali,odrazusmesazaEaliveamidobrecítiua

pustilismesadochlebasosyrom,akobytobolnajparádnejoíbanket.

„Avínanámnedáte?“zavolalnaGiulia.

SorGiuliosapomalyzviechalzostoliEky,vooieldokomoryzakuchyUou,

omatlavmkrokompriniesolnámfaaouaobrátildvapoháriky,ktorébolivudy

horednomrozlouenénastole.

„RadostnéVianoce,“povedalismesinavzájomaotrnglisi.PotomZelenka

zdviholpoháraobrátiacsakGiuliovejrodine,zavinooval:„BuonNatale.“
„Ancheavoi,dottore,“povedalaMária,ktorávarijedinázcelejrodinysiv

tentoveEer„zachovala“trochuprívetivosti.

MounosmesapritejskromnejotedrejveEerizdrualidlhoie,akosapatrilo,a

celkomistedlhoie,akotoboloGiulioviajehodeuompríjemné.Aledo

Zelenkovhobytusmesanechcelivracau,mestonásnevábiloadopolnoEnej

smemalieotedve,Eitrihodiny.Jedinévchodiskobolodausieotefaaokuvína

apotompriUomsedieuasedieuanedbaunaprovokatívnezívanietroch

nadudrenchdievok,nasarkasticképoznámkyFrancescaEitichépodudrávanie

sorGiulia.AleEomalirobiu?Hostísemnikdyveaanechodiloadr.Zelenkauu

niekoakorokovprioielsemkaudveEeraobyEajnesosebouniekohopriviedol.

Niekedysmesedeliauotyria,alebopiatiprijehostole...

NapokonsmeimzavinoovalieoterazBuonNataleavykroEilidochladného
objatiavianoEnejnoci.

alismelen-tak,bezpevnéhocieaa,dúfajúc,uecestounájdemekostol,kde

budepolnoEnáomoa.KeOsmepopribrehuTiberapreoliokoloAnjelského

hraduaJustiEnéhopaláca,obrátilismesacezCavourovmostnaVia

Tomacelli.TamhneOnarohubolChorvátskyústavsv.Hieronymaaveami

peknchrámtohoistéhosvätého.Vnádeji,uebudememaupríleuitosu

zúEastniusanahlaholskejomoi,ktorútamslúuievalmsgr.Madjerec,zamierili

smekuvchodu,ktorjeodNábreuiacisáraAugusta,aleuaukádubovábrána

bolazavretáaoblokychrámutmavé.VrátilismesanaViaTomacelliaochvíau

smebolinaViadelCorso,poktorejsmesapustilikMonumentonationale,kde
jepomníktalianskehokráaazjednotiteaaViktoraEmanuelaII.ahrob

neznámehovojaka.NeOalekojeBenátskenámestiesBenátskympalácomav

úzadíschodyvedúcenanámestieKapitolusosochoucisáraMarkaAuréliaa
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hneOvedaazasaschodyvedúcedochrámuAracoeli.Tenbolvysvietena

preplnen,takuezástupaudísaprelievalaunastrméschody.Zomoesme
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nepoEuliniE,lenpocitkomunitynásubezpeEoval,uesmesananejzúEastnili.

Zástupaudí,valiacichsazbránykostola,námneskôrnaznaEil,uesaomoa

skonEila.PrúdnászaniesolaunaPiazzaVenezia,kdesanámprichodilo

rozlúEiu,lebokaudznásbvalinmsmeromodnámestia.LenkeOsmesina

rozlúEkupotriasliruky,dr.Zelenkamiakobymimochodompovedal,ue21.

januárabudempozvannaopeciálnuaudienciukSv.Otcovi.Boltojeho

vianoEndarnarozlúEkupredmojímodchodomdoSpojenchotátov...

Nepamätámsa,Eosommupovedal,aksommuvôbecnieEopovedal...Len

toviem,uesommudlhoieapevnejoiestískalruku.

Pôvodneuverejnené:

JÁNOKÁo:Vpredajaudskosti,CambridgeON:Dobrákniha,1989,

s.171‒193.

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://abbartos.wordpress.com/2011/06/19/havel-lidstvo-je-rakovina-zredukujme-ho/

Havel: Lidstvo je rakovina, zredukujme ho 

Lidí je na planetě Zemi přespříliš. Lidstvu je proto třeba trochu pustit žilou. Zajistit, aby se tolik dětí 
nerodilo a z těch už žijících miliard jich pár vyhubit, abychom se dostali na přijatelná čísla, myslí si 
zřejmě Václav Havel. 

Taková slova bývalý prezident sice nikdy neřekl, ale zřejmě si to myslí. Jak jinak si totiž vysvětlit, že 
se stal členem Římského klubu, elitního spolku, který přesně takové myšlenky razí a snaží se je 
popularizovat? 

Nejde samozřejmě o žádnou novinku, členství v prestižní organizaci Havel přijal už v roce 1990, ale až 
dosud – kromě nezávislých internetových médií – na to nikdo nepoukazoval. Myslím, že je na čase 
nahlas říci, že Václav Havel je členem klubu, který vyznává eugeniku, usiluje o depopulaci a lidský 
život pro něj má hodnotu toliko pouhého čísla. Je tedy více než pravděpodobné, že stejným způsobem 
uvažuje i Havel sám. 

Tento komentář by se klidně mohl jmenovat ´Co se Václav Havel bojí přiznat´. Tento název jsem 
skutečně nosil v hlavě už několik měsíců, od chvíle, kdy jsem se začal Václava Havla ptát, proč v této 
elitní organizaci je. Ve skutečnosti to už bude pár let – první takovýto dotaz jsem vznesl ještě v roce 
2009 skrze jeho tajemnici, ale nedostal jsem žádnou odpověď. Ptal jsem se podruhé a opět nic. Ptal 
jsem se po několika měsících potřetí (to už jsem pracoval v jiném médiu), se stejným výsledkem. Ani 
v jednom případě se Havel nechtěl vyjádřit k členství v tomto prapodivném společenství. 

Podíváme-li se navíc na osobní webové stránky Václava Havla, najdeme rubriku ´vybraná členství´, 
kde můžeme sledovat rok po roce, kdo kam Havla pozval a kam Václav Havel takříkajíc vlezl. 
Napočítáme asi pětatřicet členství, řádných i čestných, v organizacích domácích, zahraničních či 
internacionálních, známých i méně známých, prestižních i vyloženě obskurních. Že je čestným členem 
Římského klubu (Club of Rome) se ale nedozvíme. Oficiální stránky Římského klubu přitom Havla 
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mezi čestnými členy jmenují. Že by se tím Havel nechtěl chlubit? Za pochlubení by to přitom stálo – 
málokterá organizace je tak elitní, jako tato, která si stále udržuje jen sto členů. Sto lidí z celé planety a 
Havel je mezi nimi. Jediný Čech. Proč se k tomu nechce přiznat? 

Historie Římského klubu je stejně tak překvapivá jako jeho ideová východiska. Je něčím zcela jiným, 
než za co se vydává. Abychom pochopili, o co jeho členům jde, musíme se podívat na osobu jeho 
zakladatele. Je jím Aurelio Peccei (1908-1984), bývalý manažer automobilky Fiat, který se jednoho 
dne (roku 1970) spolu se skotským vědcem a generálním ředitelem OECD Alexandrem Kingem 
rozhodl, že svět je příliš složitý a čelí příliš velkým výzvám a o těch je třeba diskutovat na celosvětové 
úrovni. To jsou ale povídačky pro děti, my se na to podíváme hlouběji. 

Pěkně ten příběh popsal historik Vítězslav Kremlík, který se Římským klubem zabýval a vynesl na 
světlo spoustu zajímavých informací, které by vám novináři nikdy neřekli, ani kdyby o Římském 
klubu někdy psali (oni o něm ale pro jistotu nepíší). Když to stručně shrnu, Itala Pecceiho si vyhlédl 
Jermen Michailovič Gvishiani, zeť sovětského reformního premiéra chruščovské éry Alexeje Kosygina 
(1964-1980) a syn generála NKVD a to v době sbližování Západu a SSSR těsně po karibské jaderné 
krizi. Peccei už ve třicátých letech obdivoval Lenina, o jehož ekonomických náhledech napsal 
disertační práci, studoval v Moskvě a zmíněného manažera Fiatu dělal v pobočkách automobilky v 
SSSR a Číně. Pecceiho volání po světové vládě prostřednictvím OSN zaujalo Gvishianiho natolik, že 
Pecceiho znovu pozval do Moskvy, kde ho seznámil s Alexandrem Kingem. Muži začali spřádat 
plány, jak vybudovat most mezi Východem a Západem, což byl krok, bez kterého se vytoužená 
světovláda uskutečnit nedá. Z té doby také pochází citát, který si později připomeneme – že za účelem 
sjednocení lidstva je třeba vymyslet klidně i fiktivního nepřítele. Například globální oteplování. 

V základu jejich uvažování tak byl sen o světové vládě, globálním centrálním plánování, omezení 
kapitalismu. To, co by lidé jako politické poselství nepřijali, se však dovedně zabalilo do vědecké 
rétoriky a skrylo pod různé záminky, jako je už zmiňovaná hrozba klimatických změn. Zde leží 
počátky Mezinárodního klimatického panelu (IPCC), ale i Římského klubu, který měl dodávat 
potřebné PR – vyrábět analýzy a vědecký konsenzus, kterého se poté chytí politici. Nikdo by za tímto 
prestižním spolkem nehledal ambice představitelů obou na oko znepřátelených bloků (sovětského a 
západního) na vytvoření společné celoplanetární vlády. A přece tomu tak od začátků bylo a je tomu 
dodnes, což dobře dokazuje i členství Michaila Gorbačova v Římském klubu i to, že Gorbačov se stal 
zapáleným hlasatelem ideologie globálního oteplování způsobeného člověkem a současně víry, že se 
před tímto nebezpečím zachráníme, když budeme uvažovat a žít zeleně. Tím se dostáváme k onomu 
fiktivnímu nepříteli, který je potřeba ke sjednocení lidstva. Po rozpadu SSSR a s koncem bipolárního 
rozdělení světa bylo třeba nějakého takového strašáka lidstvu představit, aby se obhájilo to, co bylo 
ještě před několika lety nepředstavitelné – spolupráce USA a Ruska na společné globální vládě. 
Otázka ale může znít i jinak – nebylo i samotné „zhroucení“ SSSR (Gorbačov) provedeno jako součást 
tohoto plánu, když víme, že strašák globálního oteplování se nehledal až po konci studené války (aby 
zaplnil vzniklé vakuum), ale byl vymyšlen už v 70. letech? 

Toto historické pozadí Římského klubu vrhá poněkud jiné světlo na Havlovu víru v 
environmentalismus (ta se nyní jeví jako pouhá povinná ideová výbava členů klubu), na jeho podíl při 
„sametové revoluci“ (změna režimů byla předem připravená) a v jistém smyslu by i vysvětlovalo, jak 
se mezi tyto vyvolené Havel dostal (odměna za provedenou práci). 

Ale zpátky k Římskému klubu. Ten na sebe upoutal pozornost několika dosud hojně citovanými 
publikacemi jako jsou „Meze růstu“ (Limits to Growth, 1972) či „První globální revoluce“ (The First 
Global Revolution, 1991). Například prvně zmiňovaná analýza upozorňovala na to, že je třeba zastavit 
hospodářský růst a že svět stojí před vyčerpáním přírodních zdrojů, především ropy, do roku 1992. 
Předpověď se evidentně nevyplnila, ale o to Římskému klubu ani nejde. Jeho úkolem je přinášet 
katastrofické scénáře, které lidstvo vystraší a připraví ho tak na přijetí jinak těžko stravitelných 
myšlenek na zavedení celosvětové vlády. Když se podrobněji zabýváme fenoménem údajného 
globálního oteplování, zjistíme, že plány na světovou vládu coby řešení této hrozby jsou obsaženy 
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nejen v těchto dnes už desetiletí starých programových dokumentech Římského klubu, ale i v těch 
nejnovějších rozhodnutích učiněných například loni v mexickém Cancúnu. Jinými slovy – elitáři, kteří 
si globální oteplování vymysleli, jedou přesně podle svého jízdního řádu, což by pro nás měl být 
důvod, abychom spolky jako je Římský klub nikterak nepodceňovali. 

„Zdá se, že lidé potřebují společnou motivaci v podobě společného nepřítele, aby se dokázali spojit a 
spolupracovat … hledání obětních beránků je taktika stará jako lidstvo samo. Když nevíte, co s domácí 
politikou, odveďte pozornost k hrozbám z vnějšku. Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď 
skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému“ (s. 71). „Při hledání nového nepřítele, který nás 
sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, 
nedostatek vody, hladomor a podobně (… ) Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové“ (King, 
Alexander; Schneider, Bertrand. The First Global Revolution, ISBN: 0679738258, s. 75). 

Globalisté zde otevřeně přiznávají, že globální oteplování je jen vymyšlený strašák, aby nás mohli lépe 
kontrolovat. To není nic, co bychom nevěděli, ale zaráží, jak otevřeně to ve svých materiálech 
přiznávají. Ještě hrozivější ale je, že zatímco nám překládají smyšleného nepřítele, pro ně jsme 
skutečným nepřítelem my sami. 

„Země má rakovinu a tou rakovinou je lidstvo,“ píše se například v druhé zprávě Římského klubu. 
(Mesarovic, Mihajlo; Pestel, Eduard. Mankind at the Turning Point: The Second Report to The Club of 
Rome, 1974; ISBN: 0-525-03945-77, s. 3). 

V ještě slavnější první zprávě (First Global Revolution) se pak mluví o tom, jak podobné myšlenky 
globalistů uvést v praxi. Rozhodně ne v prostředí demokracie. „Jakkoliv rouhavě to může znít, 
demokracie už nestačí na řešení úkolů, které jsou před námi. Složitost a technická povaha dnešních 
problémů znamená, že volení zástupci leckdy nedokážou včas přijmout potřebná kompetentní 
rozhodnutí.“ (King, Alexander; Schneider, Bertrand. The First Global Revolution ISBN: 0679738258; 
s. 70). 

Jaký režim by tedy mohl umožnit kontrolu populace v té míře, v jaké ji globalisté požadují? Je to 
systém globální vlády, která je prostředkem pro naplnění jejich tužeb, ale i samotným cílem zároveň. 
Tato globální vláda by rozhodovala o tom, kolik a kde se bude rodit dětí. 

„Planetární režim by dostal zodpovědnost za rozhodování týkající se optimální velikosti jak světové, 
tak regionální populace. Každá země by dostala přiděleno jisté číslo v rámci svých regionálních limitů. 
Světová vláda by ale měla pravomoc tyto limity vynucovat.“ (Ehrlich, R. Paul; Holdren, John. 
Ecoscience: population, resources, environment San, 1977, ISBN: 0716705672; s. 943). 

Vidíme tedy, že druhým základním cílem těchto globalistů je kromě snu o světovládě i snaha omezit 
počet lidí na zemi. Obě věci přitom spolu úzce souvisí – lépe se vládne maximálně miliardě lidí, než 
miliardám sedmi nebo devíti. 

V představách členů klubu se tak snoubí neomalthusiánské myšlenky (předstíraný strach, že dojde k 
vyčerpání zásob a že je země přelidněná), touha ovládat velikost lidské populace či obdiv k 
nacistickým eugenickým programům, s neskutečnou pýchou a ambicí rozhodovat o tom, kdo bude žít a 
kdo ne, který stát si zaslouží populační růst a který nikoli. 

Kam tím vším mířím? Chci jen poukázat na to, že existuje (možná na počet malá, ale finančně silná, 
ale i mocensky vlivná – posledně jmenovaný autor, John Holdren, je dnes vlivným poradcem 
současného amerického prezidenta Baracka Obamy) skupina lidí, která je přesvědčena jednak o rasové 
výlučnosti bílého Západu a o tom, že ho zbytek lidské populace ohrožuje, za druhé pak o tom, že je nás 
hodně tak jako tak a že by zeměkouli (ve skutečnosti však jim samotným) pomohla silná redukce 
lidského pokolení na řádově stamiliony a to i v civilizaci západní (i proto Holdren dříve propagoval 
přidávání chemikálií do pitné vody v USA za účelem kontroly porodnosti – vidíme tedy, že jim nevadí 
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jen z jejich pohledu méněcenné rasy, ale že mají odpor k životu jako k takovému). Preventivní 
programy na udržování lidské populace na nízké úrovni běží už celá desetiletí (potratový průmysl, 
eugenika, vakcíny, které vedou k neplodnosti, Planned Parenthood, politika jednoho dítěte v Číně 
apod.) a těmito lidmi jsou finacovány (například Bill Gates), stejné lidi (či jejich otce) bychom ale měli 
hledat i za různými katastrofami, které skokově snižují už žijící populaci (války, v laboratořích 
vyvinuté a úmyslně šířené nemoci jako AIDS apod.). Nebo si snad myslíme, že klesající počet spermií 
u mužů a nepochopitelná neplodnost dnešních párů má příčiny ve stresu z práce, v kouření a alkoholu, 
jak je nám módně překládáno? (stres přece lidé zažívali vždy, stejně jako alkohol či tabák patří k 
lidstvu od nepaměti respektive od nalezení Ameriky). 

Jakkoli nám mohou podobné názory znít jako šílenost, jde o víru zastávanou mnoha významnými a 
bohatými lidmi. Víru proměňovanou díky jejich vlivu a nezměrnému bohatství v krutou realitu. 

I kdyby se mezi takové lidi dostal Havel z pouhého nerozumu a vypočítavosti, pomáhá jejich 
uvažování legitimizovat, protože jako bojovník za lidská práva, velký humanista, lidumil a demokrat, 
za kterého se považuje a je považován, dodává punc morálnosti spolku, který je vysoce nemorální. 

V jednom svém nedávném textu jsem napsal toto: „Souhlasit s čestným členstvím v organizaci s 
takovými plány ukazuje buď na ohromnou lehkovážnost, se kterou se Havel připlete všude tam, kde 
cítí šanci zviditelnit se vedle jiných elitářů (aniž by si předtím přečetl jejich základní programové 
příručky), nebo (a to spíše, s přihlédnutím k některým jeho názorům) na mrzkou morální úroveň 
člověka.“ 

Osobně jsem přesvědčen, že Václav Havel podobným věcem i sám věří. Například v novoročním 
projevu z 1. ledna 2000 řekl: „Kdybych měl velmi stručně charakterizovat situaci světa, jehož jsme 
dnes – ať chceme či nechceme – nedílnou součástí, pak bych řekl, že je opravdu varovná. Některé 
odhady říkají, že koncem nadcházejícího století může být na Zemi až čtyřicet miliard lidí a že takové 
množství může vážně ohrožovat samu existenci života na naší planetě. Už teď jsou stále rychleji 
ničeny různé neobnovitelné zdroje, ať paliv či surovin, vymírají živočišné druhy a člověk se dokonce 
vědomě připravuje i o látku pro život tak důležitou, jako je kyslík.“ 

Havel samozřejmě nemluví o tom, že by chtěl tento problém vyřešit vyříznutím tohoto 
rakovinotvorného nádoru – lidstva – z povrchu zemského, jeho poselství je ale jasné. Pomáhá 
popularizovat blud, který tvrdí, že neuděláme-li nic, všichni zahyneme. Odtud je už jen krůček k 
všemožným programům Billa Gatese, které růst populace cíleně podvazují. 

Zbývá tedy otázka, kde se toto vše v našem dramatikovi, přikulovači, bohémovi a bytostném 
demokratovi Václavu Havlovi vzalo. Jde zřejmě o duchovní rodinné tradice (okouzlení okultismem, 
Svobodným zednářstvím a dalšími démonskými věroukami bylo pro rodinu Havlů typické – v 
některém ze svých příštích článků se na toto téma podívám blíže) v kombinaci s tím, že se dostal do 
„špatné společnosti“ lidí jako David Rockefeller a jemu podobní. 

Právě Davida Rockefellera, který před týdnem na zasedání Bilderbergské skupiny ve Švýcarsku oslavil 
96. narozeniny, je třeba hledat za podobnými exkluzivními a prestižními spolky, jako je vedle 
Bilderberg Group i Trilaterální komise, Rada pro vnější vztahy (CFR), ale i zmíněný Římský klub. 
Mezi členy Římského klubu sice Rockefeller přímo nefiguruje, ale tím se nesmíme nechat zmást. 
Rockefeller je velkým zastáncem řízené kontroly populace, jeho nadace a nadace jeho předků vždy 
podporovaly eugenické a depopulační programy (ať už probíhaly v nacistickém Německu či pod 
hlavičkou poválečné „mírové“ OSN) a bylo to ostatně v rockefellerovském konferenčním středisku 
Bellagio v severní Itálii u jezera Como, kde byl Římský klub v sedmdesátých letech založen. 

Že je vztah Davida Rockefellera a Václava Havla blízký, dosvědčuje citace z Rockefellerových 
pamětí. 
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„Mé celoživotní konání coby internacionalisty lze nejlépe popsat na příkladu jednoho mimořádného 
dne v roce 1995. Tehdejší 23. říjen byl v Radě pro mezinárodní vztahy pracovně bohatý den. Kulaté 
50. výročí založení Organizace spojených národů přilákalo do New Yorku téměř 200 hlav států a 
předsedů vlád a mnozí prosili o tom, aby směli před Radou (CFR) promluvit. Přesto byl onen den 
navzdory rozdílnosti řečníků naprosto neobvyklý: Tiang Tse Min, prezident Čínské lidové republiky, 
Václav Havel, prezident České republiky a bývalý politický vězeň, který svou zemi výmluvným 
způsobem provedl „sametovou revolucí“, Jásir Arafat, vůdce Organizace pro osvobození Palestiny, 
kterého mnozí pokládali za teroristu a někteří za garanta trvalého míru na Blízkém východě a konečně 
Fidel Castro, charismatický vůdce kubánské revoluce a již téměř 40 let nepoučitelný protivník 
Spojených statů. Mělo to ironický náboj. S výjimkou Havla tito muži totiž kdysi přísahali, že budou až 
do smrti bojovat proti imperialistické Americe. Nyní, na konci studené války, přijeli do centra 
světového kapitalismu, a pilně se snažili setkat se s americkými bankéři, aby s nimi uzavřeli obchody – 
a to dokonce i Fidel Castro.“ (Paměti Davida Rockefellera, kapitola 27 – Hrdý internacionalista) 

Jak vidíme, z dvou set hlav států utkvělo v Rockefellerově mysli jen několik jmen – mezi nimi Havel. 

Když jsem se na podobu vztahů Václava Havla a Davida Rockefellera ptal v kanceláři bývalého 
prezidenta, musel jsem být trochu neodbytný, abych vůbec nějaké vyjádření získal. „Václav Havel se s 
Davidem Rockefellerem setkal dvakrát před lety na společenských akcích ve Spojených státech 
amerických,“ odpověděla nakonec stručně tajemnice Havlovy kanceláře Sabina Tančevová. Jako 
novinář si podobnou odpověď čtu – ano, znají se a setkávají se. 

Tyto věty cituji proto, abych ukázal, že není pouhou náhodou, když spolupracovníky Václava Havla 
najdeme jako členy Rockefellerových spolků (Vondra, Schwarzenberg, Dlouhý, Telička, Kunert a 
další). Samotný Václav Havel totiž s Davidem Rockefellerem udržuje jisté vztahy, jejichž přesná 
podoba nám asi zůstane utajena, ale které našeho bývalého prezidenta řadí spíše k obhájcům 
internacionálních zájmů, než zájmů této republiky. 

Mezi těmito internacionálními zájmy si pak čestné místo udržují plány na redukci světové populace a 
ustavení světové globální vlády, která by tento zredukovaný lidský ostatek ovládala. 

Právě proto jsem Havlovi v nadsázce vložil do úst větu, kterou jsem tento článek uvedl. Myslím totiž, 
že nejsem tak daleko od pravdy. Měli bychom se totiž naučit číst mezi řádky. Ať Václav Havel 
navenek říká cokoli, mezi řádky můžeme slyšet, že se necítí být jedním z nás, ale členem světové 
rodiny elitářů, kterou my, obyčejní lidé, ohrožujeme. 
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arabskýchrevolucízletošníhorokupakalevyzývalkekliduaegyptskérevolucionáře,kteří

bojovaliabojujízaapriornílidskoudůstojnostaaspoňzblademokracie,nabádal,abyse

vyvarovalinásilí.Anejspíšseprostěnechalipostřílet.Humanista.Demokrat.Kovaný.Ve

všech

tehdejšíchrozhovorechzdůrazňoval,žeMubarakjejasněnedemokratickýmužAmerikya

proto…hlavněklid.Nicnedělejte.

JehoskonemUSAadalšínedemokratickésílynasvětě,kteréseoznačujíza„ochránce

svobodyademokracie“,přišlyomožnánenahraditelnoufigurkuznepřílišpočetnésady,

která

poskytovalamezinárodníintelektuálskékrytíproamerickéválkyirepreseamerických

spojenců,

přičemžalevždystihlakritizovatpodobné(byťvždymnohemméněkrvavé)akce„nepřátel“,

tedyhlavněstudenoválečnických„hrozeb“zestranyRuskaaČíny.My,vlastněsorry,USAa

pakněkdedalekovzadu,aleotosnaživějimy,smímevše,zatímcooninic.Kyškyš.

Havelhumanista?Moralista?Zoufalec?Neboprostějenloutka,kterástafážamerickým

agresímdělalaisvýmčlenstvímvneoliberálnímCommitteeonthePresentDanger,spolku,
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jehožcílembylodostatsvětpodnadvláduUSA.Podnadvláduamerickéhoimpéria.

Podepsal

(spolusVondrou,Schwarzenbergemadalšími)iProjektpronovéamerickéstoletí(PNAC),

jehožcílembylototéž?„Nášstátbyužnikdynemělbýtpřívažkemčichudýmpříbuzným

kohokolijiného.“Vzpomínáte?

Humanistapodepsali„zvacídopis“americkémuradaruunás,jehožpraktickýsmyslnebyls

to

nikdoracionálněvysvětlit‒samozřejměkroměziskuproamerickézbrojovky,jednuznichž

u

nászastupovalnynějšíministrčeskévládypanVondra.

ZVáclavaHavladisidentasevposledníchdvacetiletechzkrátkastalVáclavHavelloutka.

Figurka.Panáček,kterýochotněprohlásíto,coveWashingtonu(anejentam,protože

seznam

„osiřelých“,kteřísechystajínapohřebdoPrahyjeimpozantní)chtějíslyšet.Možnájsouna

tom

Obamaaspoltakšpatně,žejimbudeVHopravduchybět.Možnájenatomnášsvěttak

špatně,žeiVHvněm‒alespoňproněkteré--mohlbýtsvýmzpůsobempozitivníosobou.A

umímsipředstavitito,žeužradniceněkterýchčeskýchměstpřemýšlejíotom,žepoVH

pojmenujíulicinebonáměstí.Prosímvásojedno:NáměstíMírunenahrazujteNáměstím

Havlovým.AnáměstínebouliciRevoluceneboSvobodytakyne.
4/5

Havel,jakhonynHavel,jakhonynHavel,jakhonynHavel,jakhonynívvvvšichnivzichnivzichnivzichnivzývajvajvajvají,zem,zem,zem,zemřeluelueluelužddddávnovnovnovno

NapsaluživatelTerezaSpencerová

Pondělí,19Prosinec201117:32-AktualizovánoPondělí,19Prosinec201117:50

CoopravduproČeskourepublikuznamenalVáclavHavel,snadněkdyposoudíhistorici.My

dnesbychomnemělibýtpokrytci.Nebozaslepenýmiasnaživýmihlupáky,kteřísiprosvůj

pocit

spokojenostiaalibismuvytvářejínovémýty.TositotižVHfaktnezaslouží.

PS

(zNovinky.cz):

„VládasijevědomavýjimečnostiVáclavaHavla,nejenjakoprezidenta,aleijakomorální

autority,kterávedlazměnyroku1989,arozhodlasejejzařaditpobokT.G.Masarykaa

EdvardaBeneše.ProtopředkládámSněmovnězákonjakovýrazoceněnízásluhVáclava

Havla,ježpřekračujíhranicerepublikyiČeskoslovenska,“řeklNečas.

„Žádámmédia,politikyaobčany,abysevyvarovalinevhodnýchprojevůběhemsmutku,“

doplnilavicepremiérkaKarolínaPeake(VV).
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+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Havel  

Autor: Krysatec <krysatec(at)post.cz>, Téma: Recenze a informace, Vydáno dne: 19. 

12. 2011  

tento text z projevu z roku 1989 

se objevuje kde všude, kupodivu i blogu na Idnes, a já jsem zvědavý jak dlouho tam 

vydrží. A mě to mimojiné přišlo jako text majlem. Takže nevidím důvod to neuvádět, 

zvláště pak v souvislosi s tím textem o knížce o něco níže na webu a citací (v něm) z 

Deklarace nezávislosti T. Jeffersona: 

Z projevu Václava Havla z prosince 1989. 

Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. 

Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší 

zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám 

tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků… 

 

Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z 

nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu 

na jedno volební období, pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. 

 

Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní 

úroveň, sám odstoupím z funkce. Pro mně není rozhodující, s jakým slovem jsou 

sociální jistoty spojovaný, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly byt daleko 

větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismus. Za svůj třetí úkol 

považuj i podporu toho, co vede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, těžce 

pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na 

tom z jakýchkoli důvodů hůře než ostatní. 

 

Žádné potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale nabízeny těm, kteří je 

nejvíc potřebují. Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která 

nepřinese sociální otřesy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z 

vás obávají. Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby 

zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, 
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republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc 

než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným 

kohokoli jiného. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si 

na ně pozor! 

 

Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražovaní? Mnohokráte a jasně 

tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a 

ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od 

neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti 

nezaměstnanosti, bez jakýchkoli sociálních krizí a podobně. Žádné gigantické 

zdražovaní nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic 

takového nepřipravujeme. 

 

Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podlé mého mínění nesmí náš stát šetřit na 

investicích do školství a kultury. Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést 

reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátám 

základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který 

jim byl zadán. Zde neplatí žádné: NEJDE TO! 

Tento projev nepotřebuje komentář. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Havel                                Vladimír Stwora 18.12.2011 

Přemýšlel jsem nad tím, zda má vůbec cenu psát o Havlově smrti. Jen zběžný pohled na titulky na 
iDnes naznačuje, že v následujících dnech budeme vystaveni orgiím oficiálních i neoficiálních 
komentářů, oslavných článků, nekonečných vzpomínek a únavné glorifikace této tragikomické 
figurky. Kult osobnosti nebyl zrušen.                                                                 Kdyby psal dnes 
Mňačko znovu svou knihu Jak chutná moc, klidně by mohl nahradit Klementa Gottwalda 
Václavem Havlem, aniž by děj příliš utrpěl. Proti Gottwaldovi je na tom ovšem Havel smutně 
lépe. Gottwalda oslavovali povinně jen v Československu, Havla paradoxně uznává celý 
rozpadající se a potápějící západní svět. Havel je ikonkou Západu pro jakýsi „boj za 
demokracii“ nebo jak tomu říkají.                                                  Havel byl nedílnou součástí 
podivné neviditelné, ale o to citelnější struktury moci, byl zřejmě chráněncem jistých velmi 
vysokých kruhů, o jejichž existenci se jen šeptá. Nikdy se patrně nedozvíme pravdu o jeho 
vzestupu k moci.   

Bylo pro mě osvěžující číst občas vzpomínky chartistů, kteří Havla znali osobně. Naposledy jsem 
takovou vzpomínku četl před měsícem v knize Terezy Boučkové Indiánský běh:  Luna si vezme 
Alfu k sobě do Švýcarska. Ale léčení je strašlivě drahé. Musíme za každou cenu sehnat někoho, 
kdo by na ně mohl přispět.                                                                                                  Luna s 
Paprskem sháněli Monologa. Poslali mu telegram, nechali vzkaz v kanceláři. Stal se slavným a 
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milovaným hrdinou revolučních dnů. A svět mu za jeho statečný postoj uděluje ceny. A ceny, to 
jsou také peníze. Kdyby dal něco na Alfino léčení, kdyby dal kousíček z těch částek za 
vzpomínku na bláznivou lásku.        … Neozval se. 

Nedobrý prezident, mizerný spisovatel a dramatik, po lidské stránce někdo, komu bych nejspíše 
nepodal ruku.                                                                                                                      Dalo by se 
ještě psát, ale to jistě v následujících týdnech udělá placená klaka jeho obdivovatelů v takové 
míře, že nám z toho bude zle. Havel odešel. Podivná pachuť pokřivených, dříve ušlechtilých 
hodnot  po něm ještě dlouho zůstane. 

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana? Richard Král  19.12.2011 

Exprezident Havel zemřel v době, kdy se jeho jediné a skutečné dítě – česká kleptokracie s prvky 
dědičné monarchie – nachází před kolapsem. Jak dlouho může naše parodie na demokracii a 
vláda postkomunistických elit přežít svého otce? 

Česká média bezmezně spoléhají na to, že drtivá většina českých ovčanů má paměť tak 
maximálně k posledním volbám. Bohužel pro Václava Havla existují ještě lidé, kteří neztratili 
paměť. Morální vyplundrování a ekonomické vytunelování země do kapes komunistických 
nomenklaturních kádrů nese značku Made by Václav Havel. Stín Václava Havla a sametové 
tragédie nás bude provázet ještě dlouho. V atmosféře fanatického oslavování a uctívání Havlovy 
ikony je vhodné krátce připomenout, co všechno dobrého nám Vašek i jeho soudruzi disidenti 
přinesli.  

Václav Havel byl dlouho jen figurkou (byť vlivnou a mocnou) v ruce komunistického režimu, 
pečlivě pěstovanou a opatrovanou, vozící se v Mercedesu do trutnovského pivovaru, která v 
pravé chvíli provedl předem připravený tah spočívající ve změně politického systému při 
současném zachování ekonomické a tím i faktické moci v rukách komunistických elit. Již 
samotný pojem „sametová revoluce“ je nesmyslem a etablovaným mýtem vzhledem k tomu, že o 
skutečnou revoluci v žádném případě nešlo, ale o poklidné přidání moci okořeněné cinkání klíči 
na náměstích zmanipulovanými davy.  

Václav Havel jako jedna z hlav disentu žil za komunismu životem, o kterém se drtivé většině 
tehdejších občanů ani nesnilo. Již v sedmdesátých letech jezdil v novém Mercedesu z Tuzexu, 
vlastnil rozlehlý byt v Praze na nábřeží, stejně jako usedlost Na Hrádečku. V jeho nemovitostech 
se prakticky nerušeně konala dostaveníčka „disidentů“, a komunistů tzv. „osmašedesátníků“, 
páté kolony komunistického režimu. Tehdejší režim měl bezpochyby možnosti, aby se Havla 
zbavil nebo umlčel a přestěhoval do hlídané garsonky v paneláku. Neučinil tak. Ponechal mu 
jeho nemovitosti, ponechal mu tuzexové konto, nechal ho stýkat se zahraničními osobami. Pro 
vytvoření disidentského mýtu si odseděl i nezbytné roky ve vězení, které však připomínalo podle 
výpovědí tehdejších spoluvězňů spíše hotel. Zatímco Pavla Wonku příslušníci StB na vazbě v 
Hradci Králové ubili, Václava Havel přijímal návštěvy a měl zvláštní stravu. 

Po roce 1989 bylo do očí bijící jeho přátelství a spolupráce s vysokým komunistou Mariánem 
Čalfou, kterého dosadil na místo předsedy vlády, stejně jako s dalšími vysokými komunisty. Byl 
to on, kdo zamítl myšlenky zákazu komunistické strany, byl to on, kdo pod heslem „nejsme jako 
oni“ odmítl potrestání vysokých funkcionářů komunistického režimu a zločinecké organizace 
StB. Byl za to bohatě odměněn. Přestože byla jeho rodině znárodněna většina majetku ještě před 
rokem 1948, který byl hranicí pro restituce, byly mu vydány rozsáhlé majetku v hodnotě miliard 
korun. Jeho tajemné restituce se nikdy neodvážil zpochybnit ani rozporovat žádný novinář. 

Havel se neštítil ani spolupráce s agenty KGB. Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku 
objevuje jméno Miloše Červenky, miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent 
moskevského MGIMO (aneb „Akademie KGB“) Červenka také Havlův majetek spravoval a 



 102 

fungoval jako Havlova „peněženka“. Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho 
majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti 
Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem.  

Havlův svazek v StB a zejm. KGB bohužel asi nikdy nebude zveřejněn. Václav Havel byl 
symbolem podvodu na občanech, kteří věřili, že rok 1989 je rokem změn a konce komunistické 
nadvlády. Je jeho zásluhou, že český národ zapadl po pokřivené „sametové revoluci“ do ještě 
většího morálního balastu.  

Česká parlamentní kleptokracie nemůže svého stvořitele dlouho přežít. Věčný zůstane snad jen 
jeho příspěvek do dějin neohumanismu a proslulé „humanitární bombardování“, které 
propagoval proti bezbranné Jugoslávii. Havlovy „humanitární bomby“ tak zabíjely Srby ve 
vlacích, ve školách, na ulicích a v televizi.  

Doufejme, že s Havlem odejde i jeho éra. Éra, kdy se nemorálnost stala dobrými mravy, kdy 
zákony platily jen pro ty bojácné a hloupé, kdy bylo vyplundrováno naše hospodářství a země 
zadlužena. Uctívání Havla formou stalinského kultu osobnosti je cestou do morální pasti 
pokrytectví a bahna falešnosti.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

aby ste nestratili nič z toho, čo je vám vzácne 

aby ste našli všetko čo hladáte 

a aby  vám čas dožičil  zastaviť sa 

a možno len tak chvľu tozmýšlať o živote 

 je len jeden, viac ich nebude 

tak si ho krásne užite 

a … 

zdravia, šťastia akurát 

aby Vás mal každý rád 

  

Dušan Klimo  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vianoce 2011 

Daj, Boh, šťastia... - Uram, áldd meg... (ZSM / MSZSZ) 
To:  
 

Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej. 

Nech im slnko jasne svieti každý boží deň. 
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Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá. 

Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej. 

  

Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom. 

Nech im svetlo hviezdy lásky ožaruje dom. 

Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného. 

Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom. 

 Príjemné prežitie vianočných sviatkov 

a šťastný nový rok Vám praje 

Zväz Slovákov v Maďarsku 

 Uram, áldd meg ezt a földet, s minden nemzetét! 

Napod fénye boldogítsa népek életét. 

Szomszédok közt megértést, szeretetet és békét. 

Uram, áldd meg ezt a földet, s minden nemzetét! 

  

Uram, áldd meg ezt a földet, s minden nemzetét! 

Vidd a szeretet sugarát otthona felé. 

Éhezıknek kenyeret, erıt adj a betegnek. 

Uram, áldd meg ezt a földet, s minden nemzetét! 

  

Kellemes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet kíván 

a Magyarországi Szlovákok Szövetsége 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vianočný list pre Teba... 
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Ako dobre vieš, moje narodeniny sa blížia. Každý rok sa koná oslava na 
moju počesť a myslím si, že tak bude aj tento rok. Počas týchto dní veľa ľudí 
nakupuje darčeky. Rozhlas a televízia vo svojich reklamách na každom 
kroku upozorňujú svet na moje blížiace sa narodeniny. 
Je krásne vedieť, že najmenej raz ročne si niektorí ľudia na mňa spomenú. 
Ako iste vieš, oslava mojich narodenín začala už pred mnohými rokmi. 
Spočiatku ľudia chápali a boli vďační za všetko, čo som pre nich urobil. 
Teraz sa zdá, že nik už nepozná skutočný dôvod osláv. 
Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú sa, ale nepoznajú význam osláv. 
Spomínam si, že aj vlani bola usporiadaná takáto slávnosť na moju počesť. 
Slávnostná tabuľa bola plná delikates, ovocia a rôznych maškŕt. Výzdoba 
bola vskutku fantastická a všetko to dopĺňali nádherne zabalené darčeky. 
Chceš však niečo vedieť? Bol som oslávenec, ale nebol som pozvaný. 
Keď prišiel deň D, prišiel som, ale nechali ma vonku, pred zabuchnutými 
dverami. A ja som tak veľmi chcel byť s nimi. 
Popravde, neprekvapilo ma to, pretože v posledných rokoch všetci predo 
mnou zatvárajú dvere.  
Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol potichučky vojsť. Postavil som sa 
nebadane do rohu miestnosti a sledoval som. Všetci jedli, pili, podaktorí aj 
opití, rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne sa na všetkom bavili. A naviac, 
keď do miestnosti vstúpil veľký tučný muž oblečený v červenom s dlhou 
bielou bradou. Vyzeral ako opitý, sadol si do kresla a všetky deti sa rozbehli 
k nemu, kričiac: „Santa Claus, Santa Claus!“, akoby táto oslava bola na jeho 
počesť! 
O polnoci sa všetci začali objímať. Tak som roztvoril svoju náruč čakajúc 
koho by som objal. A vieš čo? Nikto ma neprišiel objať. Ľudia si začali 
rozdávať darčeky, otvárali ich plní očakávania. Keď už boli všetky 
otvorené, nesmelo som sa obzrel, či tam snáď nebude aspoň jeden aj pre mňa.  
Veď ako by si sa cítil ty, keby na tvojich narodeninách boli obdarovaní 
všetci okrem teba – oslávenca? 
Vtedy som pochopil, že som nechcený, nepozvaný a preto som rýchle odišiel. 
Každý rok sa sviatok mojich narodenín zhoršuje. Ľudia pamätajú len na 
jedlo, pitie, zábavu, ale na mňa akosi zabúdajú. 
Bol by som rád, keby si mi tieto Vianoce dovolil vstúpiť do svojho života. 
Potešilo by ma, keby si uznal skutočnosť, že pred vyše dvetisíc rokmi som 
prišiel dobrovoľne na tento svet obetovať svoj život na kríži, aby som ťa 
zachránil. Dnes, jediné čo chcem je, aby si tomu veril celým svojím srdcom. 
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Rád sa s tebou o niečo podelím. Keďže ma mnohí nepozvali na svoje párty, 
budem mať svoju veľkú vlastnú grandióznu oslavu, akú si nikto nevie 
predstaviť. 
Stále ešte prebiehajú prípravy. Dnes som poslal mnoho pozvánok a toto je 
jedna z nich aj pre teba. Chcem vedieť, či prídeš, aby som ti rezervoval 
miesto a napíšem tvoje meno zlatými písmenami do veľkej knihy pozvaných. 
Iba tí zapísaní budú pozvaní na párty. Tí, ktorí neodpovedia na pozvánku, 
zostanú vonku. 
Vieš, ako môžeš odpovedať na toto pozvanie?  
Je to jednoduché, pošli za mňa túto pozvánku všetkým, na ktorých ti záleží 
... 
Budem na vás všetkých čakať na tohtoročnej oslave... 
Uvidíme sa čoskoro ... Milujem ťa! 

Ježiš 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

VIANOČNÝ VINŠVIANOČNÝ VINŠVIANOČNÝ VINŠVIANOČNÝ VINŠ    

Vianočný vinš si prizval Vianočný vinš si prizval Vianočný vinš si prizval Vianočný vinš si prizval 
koledu:koledu:koledu:koledu:    
vraj pôjdu, kam ich oči povedú vraj pôjdu, kam ich oči povedú vraj pôjdu, kam ich oči povedú vraj pôjdu, kam ich oči povedú 
––––    hornatým krajom, šírou hornatým krajom, šírou hornatým krajom, šírou hornatým krajom, šírou 
rovinou,rovinou,rovinou,rovinou,    
s tou ts tou ts tou ts tou tisícročia starou isícročia starou isícročia starou isícročia starou 
novinou, novinou, novinou, novinou,     
že časy sviatkov ľuďom že časy sviatkov ľuďom že časy sviatkov ľuďom že časy sviatkov ľuďom 
nastali.nastali.nastali.nastali.    
Dieťatko narodené vDieťatko narodené vDieťatko narodené vDieťatko narodené v    maštali maštali maštali maštali     
svet požehnáva znovu svet požehnáva znovu svet požehnáva znovu svet požehnáva znovu 
pokojom. Nech privíta ho pokojom. Nech privíta ho pokojom. Nech privíta ho pokojom. Nech privíta ho 
každý po svojom, každý po svojom, každý po svojom, každý po svojom,     
a nech mu a nech mu a nech mu a nech mu     lásku sveta lásku sveta lásku sveta lásku sveta 
popraje. popraje. popraje. popraje.     
Ako ono symbolom dobra je, Ako ono symbolom dobra je, Ako ono symbolom dobra je, Ako ono symbolom dobra je,     
nech dobrá vôľa k nám si nech dobrá vôľa k nám si nech dobrá vôľa k nám si nech dobrá vôľa k nám si 
prisadne prisadne prisadne prisadne     
a skutkya skutkya skutkya skutky naše nech sú  naše nech sú  naše nech sú  naše nech sú 
príkladné, nech k našim príkladné, nech k našim príkladné, nech k našim príkladné, nech k našim 
blížnym cestu zaviatu blížnym cestu zaviatu blížnym cestu zaviatu blížnym cestu zaviatu 
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vyznačia v snehu stopy vyznačia v snehu stopy vyznačia v snehu stopy vyznačia v snehu stopy 
návratu...návratu...návratu...návratu...    
    
Vianočný stromček nech nám Vianočný stromček nech nám Vianočný stromček nech nám Vianočný stromček nech nám 
zarodí, nech stôl je štedrý ako zarodí, nech stôl je štedrý ako zarodí, nech stôl je štedrý ako zarodí, nech stôl je štedrý ako 
na hody na hody na hody na hody     
a v dušiach našich dobrá a v dušiach našich dobrá a v dušiach našich dobrá a v dušiach našich dobrá 
pohoda nech v jasličkách to pohoda nech v jasličkách to pohoda nech v jasličkách to pohoda nech v jasličkách to 
dieťa pohojdá.dieťa pohojdá.dieťa pohojdá.dieťa pohojdá.    
                                        
                                                                            Ľudovít                 Ľudovít                 Ľudovít                 Ľudovít 
ŠtevkoŠtevkoŠtevkoŠtevko    

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ŠTEDROVEČERNÁ 
 

Na hroby sneží, na kríž, na ten hrb, 
ktorý tu blížni zložili a ležia 

do zástupného smútku briez a vŕb. 
Pomaly, nežne sneží na nábrežia. 

 
Sneží a sneží v nás i nad nami 
a pohládza to, prikrýva a zviera 

zjazvenú zem, kým tými bránami 
prevlieka duše ako ihlou viera. 

 
Na sluchy sneží, sneží na vlasy,  

na krídla vrán a jedliam na ramená 
posvätným tichom: áno, dobrá si, 
a zmytú vinu sneh si neznamená. 

 
Sneží to na strechy a na rímsy. 

Čas, čo mal prísť, už nepríde, veď nastal. 
Niet preňho miesta v žiadnom hostinci, 

tak otváram mu srdce, svoju maštaľ. 
                     
                                                                    T. K. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
                

 Božie narodenie  2011 
 
 
 
 
  SMRIEČOK 
 
 
  Celý sa oddáš, smriečok, pre radosť 
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  tých, čo chcú sláviť  Narodenie Pána. 
  Človek jej vari  nikdy nemá dosť. 
 
  Dáš svoju zeleň sviežu, svieži dych 
  v plnosti vzrastu, krásy, odovzdania. 
  Aj človek  by mal dýchať pre iných. 
 
  Rozdáš sa, stráviš celkom v blažení. 
  V ňom vari vesmír pred nehou sa skláňa, 
  Zrodením Boha v jasliach nadšený. 
 
  
 

     

   Zo zbierky  Teofil Klas  
   Z  NOCI  SA  KRÁČA DO  SVETLA  
  (POHĽADNICE) 

  Bratislava 1995  
  Ilustrácie  Martin Kellenberger 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vinšujem Vám v tieto vianočné sviatky 
Pána Krista narodenia, 
dobrého zdravíčka a na stôl chlebička, 
do duše radosti, do srdca svornosti. 
Anjel pokoja nech vo Vašom dome prebýva 
a láska Krista Pána nech u vás spočíva. 
Nech Vás Pán  žehná  a jeho Matka opatruje! 
V novom roku "do útoku"! 
E. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Príjemné prežitie  
vianočných sviatkov 
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a 
 

šťastný nový rok 
 

želajú 
 
 
 

Jozef Lysý a Martin Krno za KNS a Emil Polák za SLOVO  
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Najkrajší vinš 

Klaudia sa pozrela von. Snežilo. Uvedomila si, že ešte aj sneh je tu iný ako doma. Doma je krásne 
biely a vždy je ho všade aspoň dvadsať centimetrov, nie ako tu. Napadne pár vločiek, ktoré sa buď 
hneď roztopia, alebo ak sa nebodaj niektoré udržia po prvom dotyku so zemou, výfukové plyny áut ich 
hneď zafarbia do rôznych odtieňov sivej až čiernej. Klaudia sa pozrela von. Snežilo. Uvedomila si, že 
ešte aj sneh je tu iný ako doma. Doma je krásne biely a vždy je ho všade aspoň dvadsať centimetrov, 
nie ako tu. Napadne pár vločiek, ktoré sa buď hneď roztopia, alebo ak sa nebodaj niektoré udržia po 
prvom dotyku so zemou, výfukové plyny áut ich hneď zafarbia do rôznych odtieňov sivej až čiernej. 
Sú to vlastne prvé Vianoce, čo bude tráviť mimo domova. Vlani skončila školu a konečne sa 
osamostatnila. Rodičia ju volali na sviatky na rodný Liptov, ale odmietla, chcela ich prežiť 
s priateľom, ktorý však už niekoľko dní plánuje Vianoce s celkom iným dievčaťom. „To budú 
sviatky," povedala sama pre seba trochu podráždene. O takomto čase majú všetci napečené, ozdobený 
stromček, len ona má len poskladané umelohmotné čudo a okolo neho škatule s ozdobami, ani ich 
neotvorila. Na čo aj? Nezostane tu, domov nepôjde, nezniesla by súcitne pohľady príbuzných, ktorí jej 
už hádam aj chystali svadbu. Ale kam pôjde, ešte nevedela. Začula zvonček pri dverách. „Nech je to 
ktokoľvek, pošlem ho kadeľahšie! O takomto čase majú byť všetci doma!"Keď otvorila dvere, jej 
plány zmizli ako gáfor, stálo tam totiž malé chlapčiatko s tak smutnými očami, že sa nezmohla na 
slovo. 
„Dobrý deň," pozdravilo. 
„Dobrý deň." 
„Som Tadeáško Štefánik, bývame so starkou nad Vami. Poslala ma poprosiť Vás či nemáte požičať 
vanilkový cukor. Starká zabudla a obchody sú už zatvorené. Po Vianociach Vám to hneď vrátime." 
„Ale iste, poď ďalej. Hneď ti ho prinesiem." Chlapčiatko poslúchlo, ale stále sa neusmialo. Vkĺzla do 
kuchyne a vybrala nádobu s pochutinami, stále však rozmýšľala, prečo je Tadeáško taký smutný, vari 
sa neteší na Vianoce? To nie je možné, všetky deti milujú Vianoce. 
„Tak tu je. Chystáte sa piecť?" 
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„Ďakujem. Áno. Dovidenia." 
Keď si večer líhala do postele nemohla zaspať, stále mala pred očami tie smutné oči. 
Na druhý deň, sama nevedela prečo, ozdobila stromček, však bol aj najvyšší čas, bol Štedrý deň. 
Pustila si koledy a rozhodla sa upiecť si aspoň nejaké keksíky, ktoré bude chrumkať pri obľúbených 
televíznych rozprávkach. Zvonku zrazu počula sirénu záchranky, pozrela sa cez okno a zistila, že idú 
k niekomu z ich vchodu. Vybehla na schodište a uvidela Tadeáška, ako naviguje záchranárov, aby išli 
pomôcť starkej, vraj odpadla. O chvíľu ju už niesli na nosidlách do sanitky. 
„Máš ku komu ísť, kým bude starká v nemocnici?" spýtal sa lekár. 
Tadeáško pokrútil hlavou. Klaudii až srdce stislo. 
„Pán doktor," sama sa čudovala, keď začula svoj hlas, „ak dovolíte, vezmem si ho zatiaľ k sebe, 
bývam v byte pod nimi, večer by som zavolala, ako sa darí pani Štefánikovej." 
„Poznáš túto pani? Môžeš u nej zostať?" Tadeáško prikývol. Klaudia vybehla hore, vzala kľúče od 
bytu Štefánikovcov, zavrela za sebou a vzala chlapčeka za ruku. Keď sa rozlúčili s lekárom, zišli do jej 
bytu. Maličký si bez slova sadol na stoličku a položil si hlavu do rúk opretých lakťami o stôl. Klaudia 
chvíľu hľadala slová, ale potom skúsila začať rozhovor. 
„Vieš, pôvodne som nechcela mať štedrovečernú večeru, takže nemám nič sviatočné uvarené." 
„To nevadí, starká niečo prichystala, môžete vziať to naše a ja aj tak nie som hladný," povedal bez 
toho aby sa pohol. 
„A čo ti prinesie Ježiško?" 
„Nič." 
„Ale to hádam nie, určite si poslúchal, tak na teba určite nezabudne." 

Mykol plecami. „Ale k chudobným Ježiško nechodí." 

Klaudia sa zasekla, nevedela, čo má povedať ďalej, vycítila, že chlapček, ktorý sedí pred ňou, nie je 
obyčajným chlapcom a začínala tušiť dôvod smútku v jeho očiach. 

„Poď. Vybehneme k vám po to jedlo." Bez slova vyšli z bytu. Odomkla, až teraz si uvedomila, ako 
skromne je byt zariadený, všade však bolo čisto. Vošla do kuchyne, kde bolo vysmažených zopár 
rybích prstov, trošku zemiakového šalátu a jeden koláč. Prsty vložila do sáčku, ktorý položila na 
utierkou prikrytý plech, ten vzala do jednej ruky a do druhej vzala misku so šalátom. Až teraz zistila, 
že Tadeáško nie je pri nej, položila teda všetko znovu na stôl a zamierila k detskej izbe. Zastala vo 
dverách. Uprostred izby stál kufor, kde boli zjavne Tadeáškove veci, teda oblečenie a on tam teraz 
dokladal hračky. 

„Myslíte, že u Vás zostanem celé Vianoce?" 

„Je to možné." 

„Tak si k Vám vezmem už aj kufor." 

„Dobre, niekam cestuješ?" 

Pokrčil plecami. 

„A kam?" 

„Do detského domova," a len tak, akoby pre seba dodal, „starká už nevládze." 

Mala pocit, že sa zadusí, ešte včera si myslela, že má najhoršie Vianoce na celom svete a len 
o poschodie vyššie býval chlapček, ktorému sa rúcal počas týchto Vianoc celý svet. V ten večer sa ešte 
dlho prehadzovala v posteli. Tadeáško už spal vo vedľajšej izbe, ale Klaudia nevedela zaspať. Bolo jej 
toho chlapčiatka jednoducho ľúto, ale nevedela prísť na to, ako mu pomôcť. Dívala sa zvonku cez 
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okno do miestnosti. V rohu stál veľký ozdobený stromček, na stole kopa jedla a pomaly sa ľudia 
schádzali k štedrovečernému stolu, zo všadiaľ sa ozýval smiech a koledy.  

„To je zvláštne, ten muž vyzerá ako môj otec pred pätnástimi rokmi a tá žena ako mama, ale veď to 
sme my, teda boli sme." 

„Niečo sa ti nezdá?" začula za sebou hlas. Obzrela sa, ale oslepilo ju silné biele svetlo, takže nevidela 
nikoho. 

„To sú tvoje najkrajšie Vianoce, pamätáš? Boli ste celá rodina u starkých na východe a dostala si tú 
veľkú porcelánovú bábiku, po ktorej si tak túžila." 

„Amália. Pamätám si na ňu, aj na starkých, boli to naše posledné spoločné Vianoce, potom rok po roku 
umreli. Ale čo to má znamenať?!" 

„Pozri sa cez vedľajšie okno." 

Klaudia poslúchla. Cez sklo uvidela skromne zariadenú izbu s malým stromčekom v rohu, ale niečo 
tam chýbalo. Všade bolo ticho. Po chvíli Vošiel do izby asi dvojročný chlapček a za ním staršia žena, 
v rukách mala misu, zjavne s polievkou. 

„Ale veď to je Tadeáško a kde sú darčeky a vianočné jedlá?" 

„Nikde." 

„Ako nikde?" 

„Tadeáško iné Vianoce nezažil, rodičia umreli pri autonehode, keď mal tri mesiace a starká si nič 
veľké nemohla dovoliť. Bola rada, keď sa jej podarilo čosi upiecť a uvariť niečo, čo sa aspoň podobalo 
na štedrovečernú večeru." 

„To nie je fér." 

„Tak to zmeň." 

„Ale ako?" 

„Porozmýšľaj, prídeš na to." 

Zobudila sa. Pozrela na hodiny, bolo osem. Z vedľajšej izby počula detský hlások. Prehodila si župan 
a cez poodchýlené dvere sledovala Tadeáška, ako recituje: „Na Vianoce Ježiško narodil sa nám 
malý, v jasličkách tu pred nami leží chudobný a nahý. Ohrejme ho našou láskou, odejme 
dobrými skutkami, aby sa aj celý svet stal lepším spolu s nami. On sa nám za to bohato odvďačí, 
v Novom roku zdravie, šťastie a pokoj nám dožičí." 

„To je krásny vinš, naučila ťa ho starká?" Obzrel sa a prikývol. 

„Mala by som sa ti zaň nejako odmeniť, čo by si povedal na výlet?" 

„Výlet? A kam? A čo starká?" 

„Áno, výlet, niekam, kde je o takomto čase toľko snehu, že široko- ďaleko nevidíš nič iné len bielobu. 
O starkú sa neboj, včera som volala do nemocnice, už jej je lepšie, o pár dní ju pustia, tak čo?" 
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„Dobre." 

Klaudia vzala mobil, vytočila číslo a priložila si ho k uchu: „Mami? Tak my by sme dnes predsa len 
prišli, nie Ivan nepríde, lebo som nebola tá pravá, starám sa teraz pár dní o malého suseda, má päť, 
môžeme teda prísť? Ok, o hodinu nám ide vlak, poobede sme v Mikuláši, mohol by po nás niekto 
prísť? Super, teším sa ešte ti brnknem, keď budeme blízko, ahoj." 

Ani sa nenazdala a už sedeli vo vlaku. Tadeáška sledovanie krajiny a pravidelný zvuk pohybujúceho sa 
vlaku tak zmohli, že zaspal. Hlávku si položil do jej lona a ona mu samovoľne začala hladiť vlásky. Až 
teraz si spomenula na sen z dnešnej noci, akoby ona mohla zmeniť to, čo ho čaká? Veľmi by chcela, 
ale nie je všemohúca. 

V Mikuláši ich už čakal odvoz, prišiel Klaudiin švagor. 

„Ahoj Dominik." 

„Ahoj švagrinká, predstavíš nás?" 

„Prepáč, toto je môj sused Tadeáško." 

Podal mu ruku: „Ahoj, vítam ťa tu, ja som Dominik." 

„Dobrý deň, ja som Tadeáško Štefánik." 

Nasadli do auta a o chvíľu sa už vítali s celou Klaudiinou rodinou, rodičmi, sestrou, bratom a ich 
polovičkami, dokonca s najmenším prírastkom, štvortýždňovou Dominikou, dcérkou Klaudiinej sestry 
Kataríny. 

„Poďte sa pozrieť, čo vám Ježiško priniesol." Klaudia bez váhania podišla k stromčeku a vzala si svoj 
darček, začala ho rozbaľovať, keď zbadala Tadeáška, ako smutne stojí vo dverách, už- už ho išla 
zavolať, ale jej mama ju predbehla. 

„Tadeáško, poď aj teba tu čosi čaká." 

„Mňa? Ale veď za mnou Ježiško nechodí." 

Vtom všetci stíchli, pozreli na Klaudiu, bolo jasné, že všetkým stislo srdce a hrča v hrdle im 
nedovoľovala vydať, čo i len hláska. Tadeáško rozbalil svoj balíček, v ktorom mal plyšového psíka, 
Klaudii sa zazdalo, že konečne zazrela úsmev na jeho smutnej tvári, dal mu meno Bim, podľa jedinej 
knižky, čo mali a z ktorej mu starká každý večer čítala. Ani sa nenazdali a deň sa začal chýliť ku 
koncu, Klaudiini súrodenci sa pobrali domov a ona začala aj s mamkou upratovať, ocino s Tadeáškom 
si zatiaľ pustili rozprávku, práve v televízii bežal Mrázik. 

„ Pozri akí sú z nich kamaráti," ozvala sa mama, „otcovi chýba takéto väčšie dieťa v dome, Dominika 
je ešte maličká a otec by mal rád parťáka na tie jeho srandičky. Malý by sem zapadol." 

Klaudiu zamrazilo: „Mami, musím sa s tebou porozprávať." 

Keď sa vrátili na Štefana z Liptova, Tadeáško bol ešte smutnejší ako pred tým, hoci u Klaudiiných 
rodičov pookrial. Na druhý deň ráno ktosi zazvonil pri dverách. Bola to sociálna pracovníčka, ktorá 
prišla pre Tadeáška. Klaudia mu pomohla s kufrom, bez slova sa obliekol, vzal si do ruky Bima a šiel 
mlčky za sociálnou pracovníčkou. Keď naložili do auta Tadeáškov kufor, čupla si k nemu a kvôli hrči, 
ktorú cítila v hrdle mu takmer sipotom povedala: „Maj sa tam dobre a ak môžem, prídem ťa pozrieť, 
možno aj so starkou, keď sa vráti, dobre?" Stále mlčky pozeral do zeme, ale prikývol, keď nasadli do 
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auta a pomaly sa pohli, Tadeáško sa otočil k zadnému oknu a kýval jej až kým im nezišla z dohľadu. 
Keď vyšla hore, pomaly za sebou zatvorila dvere a konečne mohla uvoľniť plač, ktorý v sebe dusila. 
O pár týždňov, keď sa vrátila od Tadeáška, našla v schránke list, doma ho trasúcimi rukami otvorila. 
Keď ho prebehla očami, vydýchla si a popri úsmevu sa po jej tvári začali kotúľať slzy radosti. Rýchlo 
vybehla o poschodie vyššie, aby sa s tou dobrou správou mohla pochváliť starkej Štefánikovej, ktorá 
sa medzi časom vrátila z nemocnice a veľmi ju trápilo, že sa musela vzdať svojho vnuka. Po ceste však 
ešte stihla povedať do mobilu: „Mami, vyšlo to!" 

Na druhý deň sa Klaudia skoro ráno vydala už za tie týždne známou cestou, dnes jej však ubehla veľmi 
rýchlo, mala pocit, že môže lietať. 

„Dobrý deň. Je tu Tadeáško?" 

„Dobrý deň, hneď Vám ho zavolám. Tak kedy?" 

„Už čoskoro, práve mi prišlo predbežné rozhodnutie." 

„Tak gratulujem, však už bolo na čase." 
„Ahoj." 

„Ahoj." 

„Mám pre teba prekvapenie. Vieš, vtedy na Vianoce som ti nepovedala celú pravdu, ten vinš nebol 
krásny, ale najkrajší, aký som kedy počula. A tak som si povedala, že by si mi ho mohol recitovať 
každé Vianoce, teda ak by si chcel a ostatné dni by si mohol bývať tiež so mnou, čo ty na to?" 

Prvýkrát ho videla skutočne sa usmiať, konečne niečo premohlo ten strašný smútok v jeho tváričke, 
rozbehol sa k nej, zohla sa, aby ju mohol objať, a v tom objatí obaja pochopili, že žiadne Vianoce už 
nebude ani jeden z nich sám. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Napis do okienok svoje meno a priezvisko a to budes pozerat... 

http://www.dilmaza.com/intro/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States 
  
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil 
  
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia 
  
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada 
http://en.wikipedia.org/wiki/India 
http://en.wikipedia.org/wiki/Argentina 
  
Vazeni posielam vam link na federativne staty mimo Europy. Je zaujimave ich usporiadanie. Aj nazvy jednotlivych statov, 
vzdy ma zaujimalo ako sa bude volat obyvatel statu Maine v USA? Tu som sa dozvedel ze Mainer, obyvatel statu 
Massachusetts je zase Massachusite, a tak podobne  vyvetlene to je v denonym. Muite kliknut na meno kazdeho statu a ked 
sa vam objavi v okienku dostanete informacie o prislusnom state jednotlivej federativnej krajiny. Obyvatel statu Rio Grando 
de sul, je zase Sul-rio-grandense. Obyvatel statu New South Wales v Australii- New South Welshmen, po slovensky asi 
Novy Juzny Walesan? Obyvatel provincie Manitoba v Kanade Manitoban, Obyvatel provincie Tierra del Fuego- asi Tierra del 
Fuegan? Obyvatel Indickeho statu Andhra Pradesh- Andhra Pradeshan? Obyvatel statu Pobrezie Slonoviny= Pobrezny 
Slon? 
Ivory Coast= Ivory coastan? 
Inac su tam zaujimave informacie 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chile 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Arica_and_Parinacota_Region 
 Vazeni 
 V horeuvedenych linkoch je informacia o Chile, zaujimali ma jej jednotlive regiony. Pre nas zaujimavy je region cislo XVI- 
Arica and Parinacot region, citujem preco: 
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"There are large number of Roma people or Gypsies in Arica province as well, originated from Eastern Europe in the late 
19th century." Preklad : V Arica provinicii je aj velky pocet Romov, ci Ciganov pochadzajucich s vychodnej Europy z konca 
19 storocia." 
Ako vidiet uz vtedy sa snazil ktosi riesit cigansky problem v Europe ich stahovanim do Latinskej Ameriky 

 

THE SLOVAKIA STRATEGIC TEAM 

To Join the Team submit a one-paragraph Biography to slovakia@decemland.com 

  

The role of the Strategic Team is to generate insightful information about the country that could then 
be delivered to outside agents such as investors or cooperation agencies. The Strategic Team is also in 
charge of promoting the country abroad and generating a message of confidence and trust towards the 
local people in order to generate an atmosphere of legitimacy and credibility needed to implement The 
New Architecture of Capitalism. The Strategic Team covers all areas of interest in the management of 
a nation-state. The areas include agriculture, communications & press, development, economics, 
primary and secondary education, tertiary education, foreign affairs & defense, foreign investment, 
health, internal security, oil mining & energy, strategy & planning, tourism, women children & family. 

 Your Biography could be part of the Strategic Team. Teams have been started in 100 countries and 
territories. You are a Dreamer who loves and a Lover who dreams. You are a candidate to join the 
Strategic Teams in Decemland. The clock is ticking... there is not too much time left. The Window of 
Opportunity has opened and will soon close. It is now or never. Remember Neil Armstrong. A small 
step for a man, a giant leap for mankind. Are you going to miss the Journey of Our Lifetime? 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Výsledkom fabulácie boja proti komunizmu, po dohodnutom odovzdaní moci 
v roku 1989 dokázali všetky garnitúry politikov a gaunerov vytvoriť podmienky 
pre zánik funkčnej ČSFR a nástupníckych štátov ČR a SR. Namiesto 
proklamovanej slobody a lásky vytvorili drastické podmienky k likvidácii národov 
Čechov a  Slovákov. Obyvatelia Českej a Slovenskej republiky nemajú inú 
alternatívu ako úplnú likvidáciu tých lotrov, ktorí sa na genocíde života občanov  
podielali  implantnovaným  terorom. 
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Celý zaznam ITP GORILA  Este raz 
  2011-12-21  (11:50)    Z domova  

  

Vývoj 
Po nástupe Jozefa Magalu do funkcie riaditeľa SIS došlo k odvolaniu väčšiny funkcionárov 
sekcie vnútorného spravodajstva, personálnej sekcie, analytickej sekcie. V priebehu 1. roka 
došlo k personálnym výmenám aj vo vedení technickej sekcie a inšpekcie riaditeľa SIS. 
Hneď po nástupe Jozefa Magalu do funkcie začal personálne pohovory s príslušníkmi 
služby vykonávať Peter Košč, napriek tomu, že v tej dobe nebol príslušníkom SIS, 
vystupoval ako poradca riaditeľa SIS Jozefa Magalu. Zatiaľ čo riadiace funkcie sekcie 
vnútorného spravodajstva boli obsadené väčšinou príslušníkmi služby (okrem riaditeľa 
sekcie, kde nastúpil Ľubomír Hronský (Gažák), dovtedy pôsobiaci v riadiacich funkciách 
DMD Holding resp. iných firiem zaoberajúcich sa špeciálnou technikou - zbrane a 
zbraňové systémy). Riaditeľom personálnej sekcie sa stal Pavol Košík (Košč), dovtedy 
pôsobiaci v skupine firiem DAST Holding a.s. (firmy pôsobiace v oblasti súkromnej 
bezpečnosti a obchodu s pozemkami pod priemyselnými parkami). Za riaditeľa sekcie 
inšpekčnej služby bol vymenovaný Jozef Magát (Magál), ktorý dovtedy slúžil na UBOK 
PP PZ SR. Je to osobný priateľ Petra Košča. Za riaditeľa technickej sekcie bol 
vymenovaný príslušník krycím menom Runa (nezistené), tiež osobný priateľ Magáta a 
Petra Košča. Na technickej sekcii bol zriadený odbor spravodajskej ochrany - za riaditeľa 
bol vymenovaný Ivan Haviar (Határ), brat Františka Határa je riaditeľ kancelárie predsedu 
vlády. 
V 2. polovici roka 2008 došlo k viacerým personálnym zmenám na sekcii vnútorného 
spravodajstva, konkrétne na odbore ochrany ekonomických záujmov a boja proti 
organizovanej kriminalite (5. odbor). V priebehu 3 mesiacov bolo vymenené celé vedenie 
odboru, pričom došlo k výmene riadiacich kádrov na úrovni odboru, spravodajských 
oddelení aj analytického oddelenia zhruba 2 roky potom, ako boli do vedenia týchto 
útvarov po voľbách menovaní ľudia z prostredia služby. V auguste 2008 bol za asistencie 
príslušníkov sekcie inšpekcie riaditeľa SIS pod vedením Jozefa Magáta predvedený a 
následne zaradený do záloh vedúci 
analytického oddelenia 5. odboru Peter Mravec (Holúbek). Dôvodom malo byť údajné 
stretnutie Mravca s novinárom Thomasom Nicholsonom z denníka SME ako aj to, že v 
jeho služobnom motorovom vozidle boli nájdené magnetofónové kazety s nahratou 
hudbou, ktoré boli označené ako nosič dát - nariadenie riaditeľa služby zakazuje vynášať a 
vnášať do objektov akékoľvek nosiče dát, ktoré nie sú v službe riadne evidované - aj keď v 
informačnej službe neexistuje prístroj, ktorý by využíval ako nosič informácií 
magnetofónovú pásku. Neskôr bol Peter Mravec prepustený zo služobného pomeru za 
hrubé porušenie služobnej disciplíny. V pozadí prepustenia Petra Mravca bol s najväčšou 
pravdepodobnosťou dokument, ktorým Peter Mravec informuje Jozefa Magalu o priebehu 
akcie „Gorila" . odposluch v konšpiračnom byte PENTY. 
10.8. 2008 boli z funkcie bez udania dôvodu odvolaní riaditeľ 5. odboru Tibor Slávik 
(Kovalčík) a jeho zástupca Miloš Herman (nezistené), obidvaja boli neskôr prepustení zo 
služobného pomeru pre hrubé porušenie služobnej disciplíny. Dôvodom na ich odvolanie z 
funkcie a následné prepustenie zo služobného pomeru mala byť ich činnosť pri tzv. 
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spravodajskej ochrane podniku Samsung v Galante, kde mali údajne prevziať ako odmenu 
od pracovníkov Samsungu LCD televízory a túto vec neoznámili v SIS. Dôvodom ich 
prepustenia boli pravdepodobne zistenia o činnosti SBS DAST Security v Samsungu 
Galanta, podľa ktorých DAST Security získal zákazku na stráženie objektu Samsungu 
korupčným spôsobom. 
V septembri 2008 bol do funkcie riaditeľa 5. odboru menovaný Michal Bohúň (Buraľ) - 
osobný priateľ Petra Košča, predtým pracoval v NPJ a UBOK. V novembri 2008 bol z 
funkcie odvolaný vedúci bratislavského oddelenia 5. odboru Juraj Králik (Servický). Bolo 
mu ponúknuté miesto na ochrane objektov, ktoré však neprijal a požiadal o ukončenie 
služobného pomeru. Začiatkom decembra 2008 boli z funkcie odvolaní vedúci 
banskobystrického a košického oddelenia 5. odboru. Vedúci banskobystrického oddelenia 
Ľubomír Valčík (Galčík) požiadal o ukončenie  služobného pomeru, pretože ho riaditeľ 
odboru Michal Bohúň k tomu vyzval s tým, že ak tak neurobí, bude prepustený za hrubé 
porušenie služobnej disciplíny. Vedúci košického oddelenia Miroslav Jánošík (Orečný) bol 
riaditeľom inšpekcie vyzvaný k ukončeniu služobného pomeru, pretože je v službe 
nežiaduci, na základe čoho ukončil služobný pomer. Valčík aj Jánošík boli svojimi 
bývalými kolegami informovaní (Herman, Slávik, Mravec, Králik) o skutočných dôvodoch 
ich prepustenia, t. j., že disponovali informáciami o činnosti Petra Košča (medzičasom v 
službe medzi spravodajskými dôstojníkmi označovaný ako pán X) a tieto informácie 
oznámili Michalovi Bohúňovi a Ľubomírovi Hronskému. 
V januári 2009 bol do služobného pomeru prijatý Ľubomír Šebák (krycie meno nezistené) 
do funkcie zástupcu riaditeľa 5. odboru - bratranec Michala Bohúňa. 
Do konca apríla 2009 odišli zo všetkých oddelení 5. odboru ďalší príslušníci (Peter 
Adamčík, Kamil Hossa, Martin Danko...) - Bohúň im povedal, že buď si dajú žiadosť sami, 
alebo ich prepustia bez náležitostí. 
Od jesene roku 2008 zavládla v službe atmosféra strachu. Začalo dochádzať k 
systematickým zmenám personálneho obsadenia 5. odboru. 5. odbor sekcie vnútorného 
spravodajstva má vo svojom zameraní ochranu ekonomických záujmov SR, monitoring 
organizovaného zločinu, obchod so zbraňami a proliferáciu. V rámci ochrany 
ekonomických záujmov monitoruje najmä obchod s energiami, strategickými surovinami, 
ďalej monitoruje veľké štátne zákazky, zdravotné poisťovne, veľké finančné skupiny. 
Vzhľadom na to, že príslušníci 5. odboru, ktorí boli vymenovaní do funkcií po voľbách v 
roku 2006 pochádzali z prostredia SIS a mali 10- až 15- ročnú prax v rámci služby, si boli 
vedomí zákonných možností. Pretože títo príslušníci neboli ochotní rozpracovávať 
podnikateľské subjekty z tzv. komerčných dôvodov, boli pripravené nástroje k ich 
postupnému odvolaniu z funkcií a prepusteniu zo služobného pomeru. Na ich miesta boli 
prijatí bývalí príslušníci PZ bez akýchkoľvek spravodajských skúseností, ktorí však sú 
ochotní podieľať sa na rozpracovaní podnikateľských subjektov z ekonomických dôvodov. 
Aby bolo možné naplniť tento scenár, bolo v prvom rade potrebné obsadiť personálnu 
sekciu - Pavol Košík (Košč) pod zámienkou vykonávania previerok pri nástupe do 
služobného pomeru vyžiadal informácie zo spravodajských spisov, nachádzajúcich sa na 
sekcii vnútorného spravodajstva, pričom žiadal nielen informácie o objektoch 
spravodajského záujmu, ale aj o tom, ktorí príslušníci, za pomoci akých prostriedkov, tieto 
objekty rozpracovávali. Z týchto informácií bol možné zistiť stupeň poznania na 
jednotlivých spravodajských útvaroch. Takýto postup je podľa interných noriem prísne 
zakázaný, ak k tomu dochádzalo, muselo to byť na základe výslovného súhlasu riaditeľa 
SIS. Na základe týchto informácií boli sekciou inšpekcie pod vedením Jozefa Magáta 
(medzičasom ukončil služobný pomer po mediálnej afére „Dodi4321") rozpracovávané 
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nielen títo príslušníci, ale aj objekty spravodajského záujmu sekcie vnútorného 
spravodajstva. Oficiálnym dôvodom takéhoto rozpracovania, za použitia ITP a IOP, bolo 
podozrenie z úniku utajovaných skutočností. Častokrát takto rozpracované osoby k 
utajovaným skutočnostiam už nemajú, alebo nikdy nemali prístup. Aby príslušníci sekcie 
vnútorného spravodajstva nemali poznatky o tejto činnosti, bol na technickej sekcii 
zriadený odbor spravodajskej ochrany pod vedením Ivana Határa. Tým, že je tento útvar 
dislokovaný na technickej sekcii, má prístup k odpočúvacej techniky, zároveň bola v rámci 
tohto odboru zriadená sledovacia jednotka - zložená z bývalých policajtov (oficiálny 
sledovací útvar pôsobí v rámci sekcie vnútorného spravodajstva). Ivan Határ sa netají tým, 
že je riadený priamo riaditeľom služby a že plní úlohy, ktoré mu zadáva jeho brat. Potom 
ako bol medializovaný škandál okolo Jozefa Magáta bola rozpustená sekcia inšpekcie a jej 
príslušníci boli začlenení priamo pod vedenie Ivana Határa na odbor spravodajskej ochrany 
SIS. 
Od druhej polovice roku 2008 bol súčasnými aj bývalými spravodajskými dôstojníkmi SIS 
zaznamenaný zvýšený záujem osôb blízkych vrcholnému vedeniu SIS o obchod s 
vojenským materiálom (Bohúň - Buraľ je švagor Jany Buraľovej - konateľka spoločnosti 
I.V.A. Stakčín - spoločnosť fakticky patrí JUDr. Emilovi Kolcúnovi a zaoberá sa 
obchodom so zbraňami, 
v minulosti bola rozpracovaná viacerými službami v rámci Európy pre podozrenie vývozu 
zbraní do sankcionovaných krajín), o nelegálny obchod s pašovanými cigaretami cez 
ukrajinsko-slovenskú hranicu (boli zachytené informácie o stretnutí vysokých funkcionárov 
kontrarozviedky - 5. odboru s príslušníkmi SBU ohľadom možnosti prepúšťania 
pašovaných cigariet prostredníctvom nákladnej železničnej dopravy na územie Slovenskej 
republiky), o činnosť finančných skupín (PENTA, J&T najmä čo sa týka zdravotníckeho 
biznisu) 
Chronológia ITP „GORILA“ a „GORILA 1“ 
Žiadosť o použitie ITP bola spracovaná dňa 21.11.2005 pod č.p. 63/950-D-241-34/2005-S. 
Predmetom ITP „Gorila“ bolo získanie informácií k činnosti záujmovej osoby Zoltán 
VARGA, podozrenie z páchania rôznej trestnej činnosti ekonomického charakteru, 
prepojenie s predstaviteľmi finančnej skupiny Istrokapitál a jej vstup do liehovaníckych 
firiem. Cieľom ITP „Gorila“ bolo získať taktiež aj informácie c kontaktoch záujmovej 
osoby na predstaviteľov rôznych ministerstiev pri výberových konaniach v prospech 
spoločností, s ktorými záujmová osoba spolupracuje. Cieľom bolo tiež potvrdenie 
informácií o pôsobení záujmovej osoby ako vedúcej osobnosti organizovanej skupiny, 
ktorá korupčným spôsobom preniká do orgánov polície, finančných inštitúcii, štátnej 
správy a takto si upevňuje svoj vplyv a získava výhody. 
Sudca KS Bratislava dňa 23.11.2005 na základe vyššie uvedenej žiadosti vydal rozhodnutie 
pod č.p. Ntt-3-D-2879/2005 na dobu od 23.11.2005 do 23.5.2006. 
Dňa 26.1.2006 pod č.p. 63/950-D-284-8/2006-S bol požiadaný Krajský súd o udelenie 
súhlasu na ITP - sledovanie a vyhotovovanie s tým súvisiacich obrazových záznamov na 
záujmovú osobu Zoltán VARGA, ktorú sudca KS schválil rozhodnutím č.p. Ntt-2-D-
100/2006 dňa 26.1.2006 na dobu do 26.7.2006. 
Na základe rozhodnutia sudcu Ntt-3-D-2879/2005 informovať ho jedenkrát za 3 mesiace o 
stave využívania ITP „Gorila“ písomnosťou č.p. 63/950-D-284-26/2006-S zo dňa 3.3.2006 
bola na KS Bratislava zaslaná informácia o priebehu používania ITP „Gorila“, v ktorej boli 
uvedené skutočnosti o tom, že v priebehu používania ITP „Gorila“ sa potvrdzujú 
informácie uvedené v žiadosti o udelenie súhlasu na použitie daného ITP „Gorila“. 
Pred ukončením doby platnosti rozhodnutia sudcu bola spracovaná nová žiadosť o použití 
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ITP „Gorila 1“ pod č.p. 63/950-D-284-37/2006-S zo dňa 16.5.2006 na záujmové osoby 
Zoltán VARGA a Jaroslav HAŠČÁK. Dôvod na použitie ITP „Gorila 1“ bol oproti ITP 
„Gorila“ rozšírený o aktivity predstaviteľov finančnej skupiny PENTA, ich využívanie 
príslušníkov Policajného zboru vo svoj prospech pri ovplyvňovaní vyšetrovania v 
niektorých prípadoch týkajúcich sa najmä závažnej hospodárskej trestnej činnosti. Tieto 
poznatky následne PENTA využíva vo svoj prospech pri privatizácii a pri získavaní 
významných štátnych zákaziek. 
Sudca KS Bratislava dňa 18.5.2006 vydal rozhodnutie Ntt-3-D-482/2006 a udelil súhlas na 
použitie daného ITP „Gorila 1“ na dobu do 18.11.2006. 
Dňa 24.5.2006 bolo spracované oznámenie o ukončení používania ITP „Gorila“ č.p. 
63/950-D-284-39/2006-S (k Ntt-3-D-2879/2005), v ktorom bolo ITP „Gorila“ vyhodnotené 
ako opodstatnené. 
Dňa 16.6.2006 pod č.p. 63/950-D-284-43/2006-S bola spracovaná informácia 
o    priebehu používania ITP (Ntt-2-D-100/2006 - sledka). 
(nečitateľné) riaditeľa sekcie D p. Petráša bola dňa 31.7.2006 pod č.p. 63/950- 
D-204-40/2000-3 spracovaná žiadosť na sekciu K o odstúpenie záznamov na DVD 
získané. Žiadosť nebola realizovaná. 
Dňa 3.8.2006 pod č.p. 63/950-D-284-54/2006-S bola sekcia K požiadaná 
o    predčasné ukončenie ITP „Gorila 1“. ITP bolo predčasne ukončené dňom 4.8.2000, 
demontáž technického zariadenia bola vykonaná 
Dňa 18.8.2006 bola na Krajský súd Bratislava pod č.p. 63/950-D-284-57/2006-S zaslaná 
informácia o predčasnom ukončení používania ITP „Gorila 1“. 
Spravodajské informácie z ITP „Gorila" spracované na 5 odbore: 
•    Č.p. 63/956-V-584-2006-S z 13.1.2006 o pozadí privatizácie letiska. Sl bola odstúpená 
sekcii P bez obmedzenia šírenia. Sekcia P ju neodstúpila mimo •SIS a zaradila ju do svojho 
poznatkového fondu. 
•    Č.p. 63/950-V-688-15/2006-S z 17.1.2006 o aktivitách finančnej skupiny PENTA v 
zdravotníctve. SI bola na návrh 6. odboru ponechaná na sekcii D. 
•    Č.p. 63/956-V-688-17/2006-S z 17.1.2006 - Súhrn poznatkov ku GovCo, a.s.. SI bola 
na návrh 6. oboru ponechaná na sekcii D. 
•    Č.p. 63/950-V-143-82/2006-S z 17.1.2006 — Doplnenie súhrnnej informácie k JUDr 
Oszkár VILÁGI. SI bola odstúpená na sekciu P, ktorá ju neodstúpila mimo SIS a zaradila 
ju do svojho poznatkového fondu. 
•    Č.p. 63/956-V-689-5/2006-S z 24.1.2006 o úniku utajovaných skutočností z prostredia 
PPZ (Rejda) smerom k finančnej skupine PENTA - SI bola z taktického hľadiska 
ponechaná na 5. odbore. SI ale bola uvedená v liste pre Generálnu a Špeciálnu prokuratúru, 
pravdepodobne aj na MV SR (ÚIS), ktorý bol na zaslaný na prelome máj - jún 2006 
(Tkáčikom). Odbor boja proti korupcii a organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej 
služby Policajného zboru SR (OBKOK UIS PZ) si následne spolu s ďalšími podkladmi 
vyžiadal fotokópiu uvedenej informácie. Fotokópiu na účely spracovania odpovede pre 
OBKOK UIS PZ zaslal 5. odbor na 9. odbor (Tkáčik) pod č.p. 63/950-D-251-41/2006-S 
dňa 17.7.2006. 
•    Č.p. 63/956-V-688-35/2006-S z 8.2.2006 o pripravovanej privatizácii rozvodných 
závodov. SI bola spolu s inými informáciami dňa 15.2.2006 odstúpená cez sekciu P pod 
č.p. 54-D-150-37/2006-S predsedovi vlády a ministrovi vnútra. 
•    Č.p. 63/956-V-688-41/2006-S z 9.2.2006 o spojitosti finančnej skupiny PENTA so 
Slovenskými elektrárňami a elektroenergetikou. SI bola bola spolu s inými informáciami 
dňa 15.2.2006 odstúpená cez sekciu P pod č.p. 54-D-150-37/2006-S predsedovi vlády a 



 118 

ministrovi vnútra. 
•    Č.p. 63/956-V-689-11/2006-S z 9.2.2006 o korupčnom konaní predstaviteľa finančnej 
skupiny PENTA voči jednotlivým poslancom NR SR. SI bola sekciou D navrhnutá na 
odstúpenie predsedovi vlády a ministrovi vnútra. Sekcia P informáciu predsedovi vlády a 
ministrovi vnútra neodstúpila so zdôvodnením, že informácia je slabo podložená faktami. 
Sekcia P svojvoľne znížila stupeň dôveryhodnosti informácie napriek tomu, že nemá k 
zdrojom informácie žiadne vedomosti. 
Č.p. 63/950-V-259-23/2006-S zo 7.3.2006 o aktivitách osôb pracujúcich pre finančnú 
skupinu PENTA (Varga, Mozolík, Rejda) Sl bola odstúpená sekcii P 
informovať MV SR a ÚIS MV SR. Sekcia P ÚSMV SR GR neodstúpila. 
5.4. 2006 o úniku utajovaných skutočností z prostredia PPZ (Rejda smerom k finančnej 
skupine PENTA riaditeľa sekcie D. p Forgáč vrátil Sl skutočnosti a vydal pokyn 
(nečitateľné) (mimo sekciu P). 
2006-S zo 7.4.2006 o úniku utajovaných skutočností  l  PPZ (Rejda) smerom k finančnej 
skupine PENTA podľa pokynu ZRD k predchádzajúcej Si    . 1. ... 
o    skutočnosti uvedené ZRD; a odstúpená osobným listom riaditeľa SIS sekciu P. 
•    Č.p. 63/950-V-275-29/2006-S z 5.5.2006 — Súhrnná informácia 
K funkcionárom Fondu národného majetku s návrhom odstúpenia mimo SIS. Sekcia P ju 
neodstúpila a zaradila ju do poznatkového fondu. 
•    Č.p. 63/950-V-275-34/2006-S z 15.5.200S o snahách predstaviteľov SMK 
o urýchlenú privatizáciu teplární. Sl bola ako URGENT navrhnutá na 
odstúpenie predsedovi vlády, prezidentovi, predsedovi parlamentu a prezidentovi FNM. 
Sekcia P informáciu neodstúpila. 
•    Č.p. 63/950-V-275-35/2006-S z 16.5.2006 o skrytej privatizácii vodárenských 
spoločností s návrhom zvážiť odstúpenie mimo SIS. Sekcia P ju neodstúpila a zaradila ju 
do poznatkového fondu. 
Celkovo bolo z ITP „Gorila“ spracovaných na 5. odbore 14 spravodajských informácií, z 
ktorých bolo 9 odstúpených na sekciu P. Sekcia P z nich spracovala jedinú informáciu pre 
externých príjemcov (predseda vlády, minister vnútra) pod č.p. 54-D-150-37/2006-S, v 
ktorej spojila 2 z vyššie uvedených spravodajských informácií 5. odboru. Väčšina 
získaných poznatkov z ITP „Gorila“ tak nebola odstúpená mimo SIS. 
Chronológia ohľadne požiadavky Odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite 
Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru SR (OBKOK UIS PZ) č.p. UIS-V-91-3/2006-
KOK na poskytnutie podkladov a audiozáznamov z ITP „Gorila“: 
-    v 22. týždni 2006 (prelom máj - jún) boli z pokynu vedenia sekcie D na 5. odbore 
spracované podklady na vypracovanie listu pre Generálnu a Špeciálnu prokuratúru, 
pravdepodobne aj na MV SR (ÚIS) v súvislosti s mediálnymi aktivitami voči vtedajšiemu 
vedeniu sekcie D. Išlo o súvislosti s aktivitami SBS Dynasty a predstaviteľov finančnej 
skupiny PENTA v spolupráci s funkcionármi polície. Podklady boli elektronicky zaslané p. 
Tkáčikovi, ktorý spracoval vyššie uvedené listy pre Generálnu prokuratúru a Špeciálnu 
prokuratúru (pripadne MV SR). 
-    Začiatkom júla 2006 5. odbor obdržal žiadosť Odboru boja proti korupcii a 
organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru SR (OBKOK UIS 
PZ) č.p. UIS-V-91 -3/2006-KOK, ktorý žiadal o o zapožičanie audiozáznamov SIS z 
použitia ITP na osobu Zoltán Varga, ktoré bolo schválené sudcom KS BA 23.11.2005 
(krycie meno nasadeného ITP je GORILA), o fotokópiu spravodajskej informácie č.p. 54-
D-150-37/2006-S 7 15.2.2006 (spracovateľ sekcia P), fotokópiu spravodajskej informácie 
č.p. 63/956-V-6S9-5/2006-S, fotokópiu žiadosti o použitie ITP (č.p. 63/950-D-284-2/2005-
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S) a fotokópiu rozhodnutia sudcu Krajského súdu v Bratislave, (uvedené audiozáznamy, 
spravodajské informácie a konkrétne čísla písomností boli uvádzané v predmetných listoch 
na Generálnu a Špeciálnu prokuratúru, z uvedeného dôvodu sa domnievame, že bol 
spracovaný aj list na MV SR, ktorý bol pridelený na riešenie ÚIS, ktoré nás o uvedené 
materiály požiadalo). 
Žiadosť OBKOK UIS PZ č.p. UIS-V-91-3/2006-KOK bola následne z rozhodnutia vedenia 
sekcie D odstúpená na 9. odbor sekcie D (p. Tkáčik) na vybavenie. 
5. odbor medzitým požiadal dotknuté súčasti SIS (sekcia P, sekcia K) o zapožičanie 
audiozáznamov (žiadosť č.p. 63/950-D-251-42/2006-S) a vyhotovenie fotokópie č.p. 54-D-
150-37/2006-S (žiadosť č.p. 63/950-D-251-40/2006-S). 5. odbor tiež vyhotovil fotokópiu 
spravodajskej informácie č.p. 63/956-V-689-5/2006-S a fotokópiu žiadosti o použitie ITP 
(č.p. 63/950-D-284-2/2005-S). Fotokópia rozhodnutia sudcu Krajského súdu v Bratislave 
nebolo vyhotovená, nakoľko podľa zákona o OUS SIS nie je oprávnená vyhotovovať 
fotokópie cudzích utajovaných písomností. 
Listom č.p. 63/950-D-251-41/2006-S zo dňa 17.7.2006 a 63/950-D-251-48/2006 zo dňa 
2.8.2006 boli z 5. odboru na 9. odbor (p. Tkáčik) odstúpené všetky v predchádzajúcom 
bode vyžiadané audiozáznamy a fotokópie písomností na vypracovanie odpovede a 
odstúpenie materiálu žiadateľovi (OBKOK UIS PZ). 
Ku všetkým uvedeným skutočnostiam je potrebné uviesť, že skutočnosti získané 
prostredníctvom ITP „Gorila“ neboli použité v procesnom konaní, niekoľkonásobný únik 
utajovaných skutočností nebol novým vedením SIS prešetrovaný, napriek tomu, že všetky 
podklady boli novému vedeniu SIS poskytnuté. 
Je potrebné tiež uviesť, že k úniku utajovaných skutočností z ITP „Gorila“ bola 
operatívnym pracovníkom Iveta Šimová získaná 19.3.2007 spravodajská informácia 
63/956-V-804-10/2007-S, ktorá priamo hovorí o tom, že bývalý riaditeľ sekcie D PaedDr. 
Ľubomír Arpáš kontaktoval Zoltána Vargu a prostredníctvom neho odovzdal 
predstaviteľom finančnej skupiny PENTA za 3 - 4 mil. Sk nahrávky z ITP „Gorila“ na CD 
nosiči. Požiadavkou predstaviteľov PENTY bolo, aby boli uvedené prostriedky presunuté z 
účtu na účet. 
Ďalším operatívnym prešetrovaním na 56. oddelení 5. odboru sekcie D (cez žiadosti na 
komerčné banky o výpisy z bankových účtov Arpášovej spoločnosti Identita, s.r.o.) bolo 
zistené, že na účty tejto spoločnosti prichádzajú mesačne rádovo niekoľkostotisícové platby 
od spoločnosti Barkont, s.r.o., IČO: 35850493, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je 
Peter Demovič, r.č. 720906/6425, bytom L. Novomestského 4, Pezinok, resp. Kríková 10, 
Bratislava. Uvedený Peter Demovič je v záznamoch ITP „Gorila“ spomínaný ako „Demo“, 
ktorý spoločne so Zoltán Varga pracuje pre finančnú skupinu PENTA. Nový riaditeľ sekcie 
D napriek týmto skutočnostiam odmietol akékoľvek ďalšie kroky smerom k riešeniu úniku 
utajovaných skutočností ITP „Gorila“ ako aj k využitiu samotného obsahu ITP. 
13.12.2005    (Anna Bubeníková, Jaroslav Haščák) 19.12    hod. prichádzajú Jaroslav 
Haščák a Anna Bubeníková - členka Výkonného výboru FNM SR za SDKÚ a zároveň 
riaditeľka sekcie zakladateľských činností a výkonu práv akcionára FNM. Majú milenecký 
vzťah. 
Rozprávajú o zverejnení (v Pravde) prepojení nového člena dozornej rady Bratislavskej 
teplárenskej, a.s. prof. Rudolfa Siváka na finančnú skupinu Penta. Sivák bol po zverejnení 
prepojenia na Pentu u Bubeníkovej a hovoril jej, že všetci z fakulty sa ho na článok pýtajú. 
Závidia mu odmeny 20 tis. Sk mesačne. Sivák sa z toho zosypal. Bubeníkova mu povedala, 
že aby sa neopovážil zložiť funkciu, Prof. Sivák povedal, že už je neskoro, že on už sa 
vzdal. Bubeníková je nahnevaná, že funkciu vzdal.  
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Na zverejnenia prepojení prof. Siváka bol nahnevaný aj minister hospodárstva Jirko 
Malchárek. Malchárek pred 10 minútami volal Bubeníkovej, že kto mu ho podsunul. 
Bubeníková je tiež nahnevaná na Malchárka. Hovorí Haščákovi, že s Malchárkom bola v 
piatok a povedala mu svoje výhrady k BNO obchodu za 1 mld. Sk cez osobu „Lipták“ y 
BNO podniku, kde sú akcionári aj Nemci (pravdepodobne ZSE, alebo SPP). Bubeníková 
povedala Malchárkovi, že uvedený obchod za miliardu nemusia mediálne ustáť (ide 
pravdepodobne o tunelovanie BNO podniku, kde má štát akcionársky podiel). Bubeníková 
hovorí, že uvedený obchod sa nepáči ani Nemcom a Bubeníková im navrhla aby v 
akcionárskej zmluve preskúmali možnosť odmietnuť Malchárkovho človeka („Lipták“). 
Haščák jej vysvetľuje, že Malchárek je síce infantilný (veľké decko) a ťažko sa s ním 
komunikuje ale na funkciu ministra je z možností on alebo Rusko lepší. 
Bubeníková sa pýta Haščáka, či materiál o Slovalco, ktorý na rokovanie vlády SR predložil 
Malchárek vypracovala Penta. Haščák nevie, ale zistí jej to u svojho partnera Joža z Penty 
(Špirko alebo Oravkin). Bubeníková sa sťažuje na komunikáciu s Jožom, že mu treba 
všetko hovoriť po lopate. Haščák jej vysvetľuje, že Jožo je z nich najinteligentnejší (IQ 
testy, matematika, jazyky), len nemá zmysel pre situáciu. Bubeníkova sa rozhorčuje, že s 
Jožom volala a ten jej do telefónu rozprával všetky mená (Meinl Bank atď.). Bubeníková 
oznamuje Haščákovi, že Slovalco je vyriešené len na roky 2005 a 2006. Bude potrebné ešte 
rokovať o období 2007 - 2013 (ide o nevýhodné zmluvy medzi SE a Slovalco, ktoré sú 
dôvodom meškaní vstupu talianskeho Enelu do SE). 
Bubeníková rozpráva o záujme viacerých subjektov o kúpu zdravotníckych zariadení. Dnes 
bol u nej Sklenár, ktorý sa zaujímal o kúpu polikliniky Tehelná. Haščák sa jej pýta, či sa 
pýtal na Pentu. Bubeníková odpovedá, že nie, že sa pýtal len koľko je záujemcov. Haščák 
sa pýta koľko chce Sklenár zaplatiť. Bubeníková hovorila, že si prešiel budovu, povedal, že 
tam treba veľké investície a je ochotný zaplatiť 40 mil. Sk. Bubeníková hovorí, že ešte 
väčší záujem bude o polikliniku Ružinov. 
Rozvodné závody - Východoslovenská. Stredoslovenská a Západoslovenská energetika — 
VSE. SSE a ZSE 
Haščák delí províziu za výber poradcu na dopredaj 10% akcií SSE, ZSE, VSE na burze a 
priame predaje zvyšných minoritných balíkov (39% akcií) SSE a VSE. Na rozdelenie je 2 
mil. EUR. Iniciátorkou a realizátorkou doprivatizácie zvyšných balíkov akcií rozvodných 
podnikov bola Bubeníková. Haščák chcel preto 2 mil. EUR rozdeliť medzi Annu 
Bubeníkovu, Jozefa Juricu (riaditeľ sekcie prípravy a realizácie predajov FNM) a ministra 
hospodárstva Jirka Malchárka. Oslovil ho ale Igor Kucej (pokladník SDKÚ) a budú musieť 
niečo dať aj im. Haščák má po 20. decembri dohodnuté stretnutie s Gabrielom Palackom 
(pri financovaní SDKÚ je najvyšší - nad Kucejom). Presný spôsob delenia bude závisieť od 
tohto stretnutia. Haščák sa pýta Bubeníkovej na jej názor či majú do toho zahrnúť aj 
Palacku. Bubeníková povedala, že aj keď to vymysleli a zrealizovali oni (Bubeníková, 
Jurica, Haščák), nevedia to sami presadiť a budú sa musieť podeliť. Haščák sa pýta 
Bubeníkovej, či môže Palackovi povedať, že do delenia budú zahrnutí aj funkcionári FNM 
(Bubeníkova, Jurica), či nemá s tým po straníckej línii problémy. Bubeníkovej je to v 
podstate jedno, lebo je otázne či Haščákovi Palacka uverí. 
Haščák hovorí Bubeníkovej, že sa ohľadne doprivatizácie SSE dnes stretol so zástupcom 
Electricité de France (EdF) Patrick Luccioni a s jeho lobistom Jacques Sicotte. Patrick 
Luccioni je aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SSE. Haščák sa s ním dlhodobo 
pozná a majú dobré vzťahy. Luccioni predbežne ponúkol províziu 2,5 mil. EUR čo je 
podľa Haščáka málo (len niečo vyše 1% z očakávanej predajnej ceny 200 mil. EUR). 
Luccioni mu ale vysvetlil reálie, že Electricité de France (súčasný 49% vlastník SSE) je 
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štátna firma a nemôže ponúknuť viac. Haščák to akceptoval s tým, že ešte sa u Luccioniho 
bude snažiť túto sumu zvýšiť na aspoň 3 mil. EUR (120 mil. Sk). Tie by potom rozdelil 
Bubeníkovej, Juricovi, Malchárkovi a Palackovi. Obáva sa ale, že Palacka bude chcieť 
viac, pretože predaj musí schváliť vláda SR. Ako príklad uvádza, že Palackova predstava 
bude 100 mil. Sk pre neho, 19,8 mil. Sk pre Malchárka a funkcionárom FNM po 10 tis. 
EUR. 
Privatizácia teplární (Bratislava. Trnava. Žilina. Martin, Zvolen. Košice) 
Haščák rozpráva, že sa ohľadne privatizácie teplární (Bratislava, Trnava, Žilina, Martin, 
Zvolen, Košice) stretol cez weekend s členmi prezídia FNM Igorom Grošaftom (SDKÚ) a 
Stanislavom Janotom (KDH). Grošaft stojí v otázke privatizácie teplární za Bubeníkovou. 
Spomínajú spoločný rozhovor ohľadne privatizácie teplární medzi Palacka, Bubeníková, 
Grošaft (všetci SDKÚ), kde Bubeníková plakala-pravdepodobne ide o odvolanie 
Bubeníkovej z privatizačnej komisie (viď rozhovor Haščák - Malchárek z 15.12.2005 k 
prezidentovi FNM Jozefovi Kojdovi). 
Haščák hovorí o zmenách v orgánoch Bratislavskej teplárne, a.s., (BAT), ktoré má 
pripravené. Predsedom predstavenstva sa má stať Ladislav Eštok (v súčasnosti člen 
predstavenstva). Súčasného predsedu predstavenstva Ivo Foltín nechá Haščák v 
predstavenstve. Z predstavenstva odvolajú aj Róbert Prikryl, ktorý má ísť preč z FNM. 
Bubeníková rozpráva o rozhovore s Palackom v súvislosti s privatizáciou teplární (pri jej 
odvolaní z komisie). Bubeníková nemá rada Palacku (volá ho škulavec). Palacka jej 
hovoril, že v súvislosti s privatizáciou teplární je v SDKÚ vnímaná skôr ako osoba 
konajúca v prospech Malchárka (Penta) a nie v prospech domovskej SDKÚ. Palacka jej 
hovoril, že Kojda jej mal povedať, že Penta nemôže dostať všetky teplárne a že v 
privatizácii teplární boli delenia ešte v čase, keď Malchárek nebol ministrom -TEKO 
(Košická tepláreň) má ísť SMK (Világi), Bratislavská tepláreň má ísť pre Penta Group, 
KDH má dostať niektorú z menších teplární (Martin) a pod.. 
Bubeníková odovzdáva Haščákovi nejaké materiály ohľadne BAT. Bubeníkova prisľúbila 
Haščákovi dať na USB kľúč nejaké ďalšie nafotené materiály. 
Fond národného majetku SR 
Haščák predstavuje Bubeníkovej novú koncepciu fungovania FNM. Prezidenta FNM 
Jozefa Kojdu odstavia od rozhodovania (vo funkcii zostane). S odstavením Kojdu súhlasil 
aj Palacka, ktorý konečne pochopil, že Kojda hrá na vlastné triko. Haščák dohodí Kojdovi 
nejaké obchody v BAT, a.s. za asi 10 -15 mil. Sk aby Kojda nerobil problémy (viď 
rozhovor Haščák - Malchárek z 15.12.2005 k prezidentovi FNM Jozefovi Kojdovi). 
Neoficiálne má prezídium namiesto Kojdu viesť Igor Grošaft Bubeníková bude neoficiálne 
viesť Výkonný výbor FNM. V prezídiu FNM budú mať rozhodujúcich 5 hlasov cez Igor 
Grošaft (SDKÚ), Stanislav Janota (KDH), Milan Krajniak (KDH), František Stano 
(SDKÚ) a Mikuláš Kačaljak (pôvodne ANO, teraz pracuje pre Haščáka), ktorá prehlasuje 
zvyšných 4 členov prezídia FNM (Végh, Duray, Kojda, Plechlo). Haščák síce na rokovaní 
so Stanislavom Janotom ešte presne nedohodol spoluprácu KDH (Janota, Krajniak), ale 
KDH je tomuto riešeniu fungovania FNM naklonené. Haščák hovorí Bubeníkovej aby išla 
za Igorom Grošaftom a porozprávala sa s ním o tom. S vyššie popísaným systémom 
fungovania FNM súhlasia aj Igor Kucej a Gabriel Palacka z SDKÚ. 
Haščák sa pýta Bubeníkovej či bola dnes u Ivana Mikloša. Bubeníková odpovedá, že 
stretnutie bolo zrušené. 
Privatizácia Polikliník  
Haščák hovorí, že zistil, že do privatizácie polikliník nemôže Ministerstvo zdravotníctva 
nič hovoriť. Rozhodujúcou osobou pri privatizácii polikliník je minister hospodárstva. 
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Haščák by mohol presadiť, aby záujemcovia o polikliniku museli mať zdravotnícku 
licenciu. Po dnešnej koaličnej rade, keď SMK útočilo na ministra Zajaca, že celé 
zdravotníctvo je Penta to nechce preháňať. Ak má mať Penta celé zdravotníctvo, SMK by 
požadovalo celý SEPS a SE. Pri privatizácii polikliník bude potrebné zaangažovať aj VÚC, 
ktoré musia zdôvodniť, že polikliniky nechcú. Mal by to urobiť do ukončenia svojho 
mandátu Ľubo Roman. Ak to nebude chcieť urobiť, má byť zaangažovaný Vladimír Bajan. 
Haščák rozpráva o hodnote polikliniky Tehelná. Má pripravené dve ceny. Ak bude 
poliklinika Tehelná naďalej zdravotníckym zariadením má Haščák pripravenú ponuku na 
94 mil. Sk s tým, že minimálne 50% zo 62 ambulancií (okrem 3 sú všetky súkromné) bude 
musieť vypovedať nájom a dať si tam vlastných lekárov, ktorý budú v zamestnaneckom 
pomere. V prípade, že pôjde o realitné využitie polikliniky má cenu 60 mil. Sk. Z 
rozhovoru vyplýva, že Haščák je len poradca bližšie nezistenej skupiny osôb, ktorá chce do 
polikliniky investovať a ktorej členkou je aj Bubeníková. Rozprávajú aj o privatizácii 
ďalších zdravotníckych zariadení.  
19.30    hod prichádza Jirko Malchárek (odomke, vypne alarm, zapne TV). Telefonuje  s 
neznámym o odvolaní 2 BNO ľudí a dosadení svojich ľudí. 
19.47 hod. prichádza Jaroslav Haščák. 
Malchárek začína rozprávať o stretnutí s Igorom Junasom (Kerametal). Junas vydiera štát. 
Štát mu dlžil za nejaké zbrane a on si to zobral z SPP. Chce od Malchárka aby mu ešte 
schválil vyrovnanie 180 mil. Sk, za ktoré stiahne žaloby voči štátu (podľa Malchárka a 
Haščáka fiktívne). Malchárkovi sa to nepáči a chce  o tom hovoriť s generálnym 
prokurátorom a s Ivanom Miklošom. 
Malchárek sa pýta Haščáka ako sa mu pozdáva nedávno zverejnené prepúšťanie na MH 
SR. Haščákovi sa to páči a nabáda Malchárka aby smerom na verejnosť komunikoval 
takéto veci. Haščák sa pýta Malchárka na Roba Beňa (Malchárkov hovorca). Malchárek sa 
sťažuje, že sa síce snaží ale nie je schopný. Beňovi dáva za vinu aj negatívne články o ňom 
v SME (Monika Žemlová). Potrebujú asi niekoho iného. Rozprávajú celkovo o mediálnej 
komunikácii MH SR. Malchárek spomína rozhovory pre Hospodárske noviny, ktoré 
zorganizoval jeho brat. 
Začínajú prechádzať pripravenú agendu: 
Slovenské elektrárne, a.s. (SE) 
Haščák rozpráva, že si sadol s novým predsedom dozornej rady SE Ľubošom Ševčíkom 
(Malchárkov poradca pre privatizáciu). Ľuboš Ševčík spolu s ľuďmi z PENTY (Peter 
Benedikt, Ľuboš Sekerka - riaditeľ a predseda predstavenstva PPC, a.s.) bude manažovať 
celé SE. Haščák vysvetlil Ševčíkovi ako budú spolupracovať (pravidelné stretnutia) a 
úkoluje ho. 
Haščák rozpráva, že chce v SE prelomiť 100 miliónové obchody k jadru (likvidácia V1 a 
vyhoreného palivo), ktoré sú podľa neho zbytočné a ktoré slúžia len na odčerpávanie 
peňazí zo SE. Podľa Haščáka vo svete nedochádza k likvidácii jadrových elektrární (iba sa 
konzervujú na predpokladané ďalšie použitie v budúcnosti). Haščák vysvetľuje 
Malchárkovi problematiku cien elektrickej energie. 
Haščák vysvetľuje Malchárkovi súčasný stav v SE: každý v predstavenstve si robí svoje 
obchody, Pavol Ponca podvádza vlastných ľudí, Igor Grošaft (Haščák sa s ním stretáva, 
dobre vychádzajú) urobil veľký obchod s elektrinou s dcérskou spoločnosť ruskej RAO 
UES, OstElektra (Malchárek má dostať 500 tis. EUR z tohto obchodu). Miloš Šujanský tiež 
podvádza (podviedol aj Haščáka). Najväčšie podvody robí podpredseda predstavenstva 
Miroslav Wollner (SMK, Világi). Haščák dal Ševčíkovi príkaz stopnúť Wollnerovi všetky 
veci nad 30 mil. Sk. Miroslav Wollner chce tiež odstaviť Rapšíka a chce sa stať gen. 
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riaditeľom a predsedom predstavenstva SE, a.s. Haščák sa rozhorčuje, že Wollner sa správa 
ako keby bol ministrom hospodárstva Világi a nie Malchárek. 
Haščák má pre Malchárka pripravený zoznam 11-15 vecí v SE nad 100 mil. Sk, ktoré sa 
budú realizovať. Spolu ide o vyše 1 miliardu Sk. Všetky veci nad 20 mil. Sk schvaľuje 
dozorná rada SE. Majú v nej 5 ľudí z 12 (Ševčík, Jurica, Bubeníková, Konštiak, pridá sa aj 
Grošaft). Haščák má s Világim bližšie neurčenú vzájomnú dohodu v energetike, ktorá ale 
nefunguje a ktorú chce porušiť. Očakávajú protireakciu maďarov (Világi) za stopnuté 
Wollnerove veci, ale v DR ich prehlasujú. 
Haščák rozpráva, že zatiaľ dal Ľubošovi Ševčíkovi pokyn na jeden obchod - súťaž na 
informačný systém do SE. Budú 3 záujemcovia o dodávku (SAP, Logica a ešte jedna 
firma). Súťaž musí vyhrať SAP za 390 mil. Sk. Spravodlivá cena je okolo 350 mil. Sk 
Malchárek dostane províziu 25 mil. Sk. 
Haščák hovorí Malchárkovi, aby odvolal z predstavenstva SE Rapšíka a Šujanského. 
Malchárek hovorí, že to dnes povedal Ivanovi Miklošovi, Júliusovi Brockovi a maďarom. 
Haščák hovorí Malchárkovi, aby za predsedu predstavenstva vymenoval Miroslava Pikusa 
(nie je v žiadnej firme prepojený na Pentu).                Dali ho nedávno aj za predsedu 
dozornej rady SPP (ak to bude konflikt záujmov má odstúpiť z dozornej rady SPP). 
Namiesto Šujanského dajú Vojtecha (Štefana) Haringa. Haščák káže Malchárkovi aby 
zmeny vhodne komunikoval v médiách. Ako dôvod má uviesť problémy s prevzatím SE 
talianskym Enelom. Malchárek hovorí, že o zmenách v predstavenstve SE hovoril s 
Fulviom Contim (prezident talianskeho ENELu), ktorý ich veľmi víta. 
K privatizácii SE talianskym Enelom Haščák hovorí, že sa stretol s Testim (pravdepodobne 
z Enelu), s ktorým sa stále nemôže dohodnúť. Problémom zabraňujúcim dokončeniu 
privatizácie sú najmä nevýhodné zmluvy SE so Slovalco a vyčlenenie elektrární A1 a V1 a 
závodu na vyraďovanie jadrovooenergetických zariadení do štátnej GovCo, a.s. (celkovo 
priestor na vyjednávanie SR s Enelom je 10 mld. Sk). Malchárek chce vyjsť v ústrety Enelu 
v neprospech SR, za čo požaduje motiváciu 1 mld. Sk. Odovzdanie provízie má prebehnúť 
cez navýšenie ceny, za ktorú má Penta predať Enelu Paroplynový cyklus o 1 mld. Sk. 
Haščák sa obáva možnej medializácie vydierania zo strany Enelu, ktorá by Malchárka stála 
miesto ministra. Ešte sa nevie rozhodnúť (šance sú 50:50). Musí sa rozhodnúť dnes, resp. 
zajtra. V prípade realizácie by Haščák z 1 mld, Sk navyše za PPC dal väčšinu Malchárkovi, 
niečo SDKÚ. Nejakých 50 mil. Sk by Haščák dal aj KDH. Malchárek by mohol zarobiť 
životné peniaze. Malchárek nevidí rokovací priestor na 10 mld. Sk v prospech Enelu (vidí 
len na cca 3 mld. Sk) a moc sa mu do toho nechce ísť. Haščák s Testim ešte urobí posledný 
pokus: Má sa s ním stretnúť hneď po tomto stretnutí s Malchárkom. 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - SEPS 
Haščák hovorí, že je tam nastavená taká istá komunikácia ako v SE, a.s. Penta má  v 
predstavenstve 3 ľudí (2 vlastných, 1 z SDKÚ s nimi spolupracuje). Za Pentu sa SEPSu 
budú venovať takisto Peter Benedikt a Ľuboš Sekerka. Je tam vytipovaných 10 obchodov z 
investičného plánu SEPS, ktorým sa budú venovať.                              Ku koncu stretnutia 
(cca 21.30 hod.) odovzdal Haščák Malchárkovi zoznam týchto projektov. Haščák delí 
províziu z obstarávania informačného systému v SEPS za cca 165 mil. Sk, ktorý je už 
schválený v dozornej rade SEPS - 10 miliónov Malchárkovi, 10 miliónov Oszkárovi 
Világimu. Világi sa zatiaľ neprihlásil.              Ak sa neprihlási celých 20 miliónov pôjde 
Malchárkovi. Generálny riaditeľ SEPS Ladislav Szemet je Világiho človek. 
Rozvodné závody - Východoslovenská. Stredoslovenská a Západoslovenská 
energetika - VSE. SSE a ZSE 
Haščák delí províziu za výber poradcu na dopredaj 10% akcií SSE, ZSE, VSE na burze a 
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priame predaje zvyšných minoritných balíkov (39% akcií) SSE a VSE. 
Z celkových 4,7 mil. EUR za poradcu pôjde 2,7 mil. EUR pre poradcu a 2 mil. EUR je na 
rozdelenie. Haščák chcel pôvodne 2 mil. EUR rozdeliť rovným dielom medzi Malchárka a 
členov výkonného výboru FNM Annu Bubeníkovú a Jozefa Juricu. 
Začali sa ale do toho montovať SDKÚ a KDH. Haščák tak bude musieť niečo dať aj 
Igorovi Grošaftovi (5-7 mil. Sk) a Stanislavovi Janotovi (3-5 mil. Sk). Väčšina ale pôjde 
Malchárkovi, Bubeníkovej a Juricovi. SDKÚ (Igor Kucej, Gabriel Palacka) chce ošetriť 
tak, že im ponúkne spoluúčasť na delení provízie z priameho predaja zvyšného minoritného 
balíka SSE a VSE. Haščák už rokoval s predsedom predstavenstva a generálnym 
riaditeľom SSE Patrick Luccioni, s ktorým sa dlhodobo pozná a majú dobré vzťahy. 
Luccioni predbežne ponúkol províziu 2,5 mil. EUR čo je podľa Haščáka málo (len niečo 
vyše 1% z očakávanej predajnej ceny 200 mil. EUR). Luccioni mu ale vysvetlil reálie, že 
Electricité de France (súčasný 49% vlastník SSE) je štátna firma a nemôže ponúknuť viac. 
Haščák to akceptoval s tým, že ešte sa u Luccioniho bude snažiť túto sumu zvýšiť na aspoň 
3 mil. EUR (120 mil. Sk). Tie by potom rozdelil na tretiny pre Malchárka, SDKÚ a 4 
funkcionárov FNM (výkonný výbor FNM - Bubeníková, Jurica, prezídium FNM - Grošaft, 
Janota). Obáva sa ale, že Palacka bude chcieť viac, pretože predaj musí schváliť vláda SR 
(Palacka vypláca aj Mikloša). Haščák by to riešil tak, že by Palackovi povedal, že EdF dala 
menej. Problém je ale v tom, že EdF ako štátna firma nebude môcť províziu zaplatiť 
priamo Haščákovi, ale cez poradcu EPIC. Palacka si tak v EPICU bude môcť overiť 
celkovú výšku provízie od EdF. Haščák hovorí, že funkcionárom z FNM v každom prípade 
musí dať 40 - 50 mil. Sk, keď chce aby fungovali, pretože oni nesú najväčšiu 
zodpovednosť a majú s tým najviac roboty (aj keď bežne dostávajú len 2 -3 mil. Sk každý, 
len Jurica raz dostal 7 mil. Sk).  
Provízia za priamy dopredaj 41% balíka akcií ZSE patrí podľa dohôd SMK (Világi). 
U ZSE sa očakáva predajná cena okolo 300 mil. EUR čo predstavuje pre SMK províziu od 
nemeckého E.ON Energie AG (súčasný vlastník 49% akcií ZSE) cca 4 -6 mil. EUR. 
Provízia za zvyšný balík akcií VSE sa zatiaľ nebude deliť, pretože súčasný 49% nemecký 
akcionár RWE Energy zatiaľ neprejavil záujem o kúpu uvedeného balíka. Haščák skúsi 
ešte osloviť predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VSE Giestinga. 
Transpetrol. a.s. 
Haščák sa pýta Malchárka čo je s Transpetrolom. Malchárek hovorí, že zajtra by do SR mal 
na súkromnom lietadle prísť „Tybi“ a v pondelok alebo utorok na svojom 
prúdovom lietadle BNO Rus zo spoločnosti Rusneft Spoločne rozoberajú prípad uväznenia 
BNO angličana, ktorý bol prepustený a odstavený z operácii v Litve a SR (rafinéria 
Mazeiku a Transpetrol vo vlastníctve Yukos Finance). Haščák hovorí, že by sa pred 
ukončením transakcie s Transpetrolom ešte pokúsil zvýšiť províziu od ruskej strany. Zatiaľ 
je z cca 100 mil. USD hodnoty transakcie dohodnutá provízia vo výške 3,5 mil. USD, čo je 
celkom dobrá výška (omnoho viac ako napríklad zo SSE). Operácia s Transpetrolom je 
predbežne odsúhlasená aj vo vláde SR. Haščák chcel aby celá provízia išla Malchárkovi. 
Hybnou silou v transakcii je ale SMK, ktorá bude rozdeľovať províziu (Czucz) a provízia 
pôjde napoly medzi Malchárka a SMK. SMK chce transakciu s Transpetrolom stihnúť do 
volieb. Motiváciou nie je iba provízia ale najmä vzťah Transpetrolu k Slovnaft (MOL). 
Osobami z SMK za transakciou sú predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Transpetrolu Štefan Czucz, predseda SMK Béla Bugár a pravdepodobne aj Világi. 
Fond národného majetku SR 
Haščák predstavil Malchárkovi novú koncepciu fungovania FNM SR. Pôvodne chceli 
odvolať prezidenta FNM SR Jozefa Kojdu, ale neskôr sa rozhodli, že ho len odstavia od 
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rozhodovania. O všetkom v prezídiu FNM bude rozhodovať pätica Igor Grošaft (SDKÚ), 
Stanislav Janota (KDH), Milan Krajniak (KDH), František Stano (SDKÚ) a Mikuláš 
Kačaljak (pôvodne ANO, hmotne ho zainteresúva člen výkonného výboru Jozef Jurica), 
ktorá prehlasuje zvyšných 4 členov prezídia FNM (Világiho otroci Végh a Duray za SMK, 
Kojda, Plechlo). Uvedená pätica bude činnosť koordinovať s členmi výkonného výboru 
Anna Bubeníková (SDKÚ) - riaditeľka sekcie zakladateľských činností a výkonu práv 
akcionára FNM, Jozef Jurica (pôvodne ANO) - riaditeľ sekcie prípravy a realizácie 
predajov FNM, Ján Ďurana (SDKÚ) - riaditeľ sekcie reštitúcií a bezodplatných prevodov 
FNM a štvrtým členom, ktorého namiesto Mariána Karkuša (ANO) nedávno dosadil 
Haščák, ale nepamätá si jeho meno (pravdepodobne Roman Guderna). Ad hoc, v závislosti 
od konkrétneho privatizačného prípadu budú ešte priberať podpredsedu výkonného výboru 
Petra Huňora (SDKÚ) alebo dvoch členov výkonného výboru za KDH (Jozef Mihalik, 
Anton Brath) - tak aby mali potrebných 6 hlasov na prehlasovanie v 11 člennom výkonnom 
výbore FNM. Haščák má takýto systém fungovania dohodnutý už s financmajstrom SDKÚ 
Igorom Kucejom a s KDH.  Ešte to musí schváliť Palacka. 
Haščák napriek tomu, že odstavil prezidenta FNM Kojdu si to s ním nechce úplne 
pohnevať, pretože im môže robiť problémy a obštrukcie pri niektorých technických veciach 
(zvolávanie prezídia FNM SR a pod.). Pred 2 týždňami sa Haščák stretol s Kojdom 
ohľadne Kojdových požiadaviek na Haščáka Kojda priniesol zoznam návrhov 9 obchodov 
za cca 600 mil. Sk, cez ktoré by Kojda tuneloval Bratislavskú teplárenskú, a.s. - BAT 
(Kojda je predsedom dozornej rady Bratislavskej teplárenskej, a.s.) a požadoval od 
Haščáka ich schválenie. Kojda požadoval na svoju firmu zmluvu s BAT na prenájom 
pozemkov na výstavbu novej turbíny a na dlhodobý odber tepla, požadoval tiež predaj 4 ha 
pozemkov BATky v hodnote cca 500 mil. Sk na jeho firmu, požadoval správu voľných 
zdrojov BATky 130 mil. Sk pre svoju firmu, chcel tiež z predstavenstva BAT odvolať 
Ladislava Eštoka a nahradiť ho svojím človekom, chcel zmluvu priamo s Pentou atď. 
Haščák sa rozčuľoval nad naivitou a nereálnosťou jeho návrhov a schválil mu len jeden 
malý obchod z uvedených obchodov (čerpadlá za cca 3,5 mil. Sk).                                  
Haščák potrebuje Kojdu aj na odvolanie 
Nikolaja Ponevského (volajú ho Rus) z predstavenstva BAT. Odvolanie Rusa má navrhnúť 
Anna Bubeníková. Haščák informuje Malchárka (má si to nechať pre seba), že ho oslovil 
predseda predstavenstva BAT Ivo Foltín, ktorý sa s ním chce stretnúť. Foltín zľavil zo 
svojich pôvodných požiadaviek a chce pracovať pre Pentu. Haščák ešte nevie či je to 
skutočný záujem alebo ide o provokáciu. Uvidí po stretnutí s Foltínom. 
Hlavným dôvodom odstavenia Kojdu je skutočnosť, že je nenažraný a má nereálne 
požiadavky. Haščákovi sa omnoho lepšie komunikuje s Igorom Grošaftom, ktorý má Kojdu 
na FNM neoficiálne nahradiť, a ktorý akceptuje Haščákom stanovené provízie. Grošaft je 
nekonfliktný a dobre komunikuje s Annou Bubeníkovou z Výkonného výboru FNM. Aby 
Kojda nerobil problémy (privatizácie rozvodných podnikov atď.), bude mu musieť Haščák 
ešte niečo podhodiť: cca 5-7 mil. Sk, maximálne 15 mil.Sk.  Nejakých 2 mil. Sk mu 
Haščák možno dá aj z provízie za poradcu pri privatizácii zvyšných balíkov akcií 
rozvodných závodov (viď vyššie). Haščák úkoluje Malchárka aby sa s Kojdom v pondelok 
stretol a pomohol tak veci. Malchárek má Kojdovi povedať, že Jozef Jurica je jeho človek 
(Malchárkov), že ho na FNM chce mať a nech ho Kojda akceptuje. 
Haščák opisuje Malchárkovi konflikt na FNM medzi prezidentom FNM Jozefom Kojdom a 
členkou Výkonného výboru FNM Annou Bubeníkovou (reprezentuje záujmy Penta 
Group). Kojda odvolal Bubeníkovú z privatizačnej komisie (pravdepodobne na privatizáciu 
teplární - viď rozhovor Haščák - Bubeníková z 13.12.2005 k privatizácii teplární), pretože 
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prekročila kompetencie a riadi aj jeho. Kojda si hneď obehol Gabriela Palacku, Ivana 
Mikloša, Jána Rusnáka a vysvetľoval im, že ho Bubeníková úkoluje a že keď to tak chcú, 
nech ich navzájom vo funkciách vymenia. Prebehli viaceré vzájomné stretnutia medzi 
Bubeníkovou, Ivanom Miklošom, Gabrielom Palackom, Igorom Kucejom a Jozefom 
Kojdom. Bubeníková bola z uvedenej privatizačnej komisie odvolaná. Vzápätí bola na 
intervenciu Haščáka opäť do komisie prijatá. Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že 
Bubeníková urobila pre SDKÚ veľa napr. provízia 100 mil. Sk za privatizáciu 
Paroplynového cyklu, provízia za ZSNP Žiar nad Hronom a z mnohých ďalších vecí a 
nemôžu ju len tak odvolať z komisie. 
Malchárek sa pýta Haščáka na Kojdove kontakty. Haščák vysvetľuje, že Kojda je 
naviazaný na Jána Rusnáka (SDKÚ) - predseda výboru NR SR pre hospodárstvo, 
privatizáciu a podnikanie a je trochu kamarát aj s Miroslavom Pikusom (Haščák ho vyššie 
navrhol na generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva SE). Malchárek sa pýta 
Haščáka, či môže na stretnutí s Kojdom povedať, že chce v SE vymeniť Rapšíka za Pikusa. 
Haščák mu hovorí, aby to nerobil, lebo Kojda by hneď bežal za Rusnákom a hovoril by 
mu, že Haščák nakázal Malchárkovi dosadiť za predsedu predstavenstva SE Pikusa. 
Haščák objasňuje Malchárkovi Kojdovo správanie na príklade výberu poradcu na 
privatizáciu teplární v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene, Martine a Košiciach, ktorým sa 
stala CAIB. Výber poradcu vrátane provízii kompletne zmenežoval Haščák. Kojda vzápätí 
kontaktoval Haščáka s tým, že výber poradcu zbehol v jeho réžii a ponúkol výber poradcu 
ako svoj vklad do privatizácie teplárni. Haščák ho odmietol a prirovnal Kojdove správanie 
k obchodníkovi s vodou. 
Privatizácia Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. 
Haščák vysvetľuje Malchárkovi celé pozadie privatizácie bratislavského letiska. 
Výber a činnosť poradcu na privatizáciu letiska Meinl Bank je kompletne v réžii Haščáka, 
resp. PENTA Group. Haščák má o privatizácii bratislavského letiska dohodu aj s 
Gabrielom Palackom a Haščákove záujmy v privatizácii reprezentujú najmä Jozef Jurica - 
riaditeľ sekcie prípravy a realizácie predajov FNM a Anna Bubeníková - riaditeľka sekcie 
zakladateľských činností a výkonu práv akcionára FNM, ktorí sú zároveň členmi 
privatizačnej komisie na predaj bratislavského letiska. Haščák sa sťažuje na amatérsky 
postup predsedu privatizačnej komisie na privatizáciu letísk Branislava Kvasnicu (dosadil 
ho minister dopravy Prokopovič), ktorý navštívil poradcu Meinl Bank a subporadcu s tým, 
že ho posiela premiér Dzurinda a vicepremiér Mikloš s tým, ako má privatizácia prebehnúť 
(pravdepodobne v prospech J&T). 
Haščák má s predstaviteľmi Meinl Bank dlhodobé vzťahy, vzájomne sa navštevujú, 
spolupracovali pri privatizácii Banky Slovakia (teraz Privat banka), kde Meinl Bank 
zastupoval záujmy Penta Group, z čoho keby sa na to bolo prišlo mohol mať Meinl Bank 
veľké problémy (strata bankovej licencie). Medzi Meinl Bank a Penta Group je maximálna 
dôvera. Haščák cez Meinl Bank perie peniaze z off-shorov. Došlo ale k neočakávanej 
situácii, keď subporadca Meinl Bank, ktorým je SH&E iniciatívne poslal privatizačnej 
komisii posudok bez vedomia Meinl Bank, v ktorom ponuku konzorcia Two One, ktorého 
členom je Penta Group vyhodnotil ako najhoršiu aj keď ponúklo najvyššiu cenu (viď 
otvorené zdroje). SH&E konal v prospech J&T, ktoré je členom konkurenčného konzorcia. 
Haščák má k privatizácii letiska pripravený akčný plán, ktorý pozostáva z 4 bodov: 
•    snaží sa prinútiť Meinl Bank, aby doručili komisii vlastné hodnotenie 
v prospech Two One, pretože SH&E nie je v priamom vzťahu k vláde SR ako poradca, ale 
len vo vzťahu k Meinl Bank. 
•    Haščák hovorí, že dnes sa v Bruseli stretne premiér Dzurinda s rakúskym kancelárom 
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Wolfgangom Schusselom, ktorý je nastavený aby tvrdo loboval za Two One (dovolávať sa 
spravodlivosti, pretože cena mala byť hlavný faktor pri privatizácii). 
•    Malchárek poslal Prokopovičovi BNO list 
•    Haščák sa snaží priamo finančne zainteresovať ministra dopravy Pavla Prokopoviča s 
ktorým sa má stretnúť cez weekend (Prokopovič poslal Haščákovi sms, že sa s ním chce 
stretnúť). 
Haščák popisuje Malchárkovi spôsob akým sa snaží v privatizácii bratislavského letiska 
zainteresovať ministra dopravy Pavla Prokopoviča (volajú ho zmrzlinár). Prokopovič cez 
spoločnosť Novapharm, s.r.o. získal koncom roku 2004 na 5 rokov do prenájmu 
Železničnú nemocnicu s poliklinikou v Bratislave (Penta Group skončila v súťaži druhá). 
Prokopovič je cez osoby Jana Steblová a Zbyhnev Stebel majoritným vlastníkom (66%) 
tejto spoločnosti. Minoritný podiel dal Prokopovič Doc. MUDr. Michalovi Ondrejčákovi, 
CSc., ktorý ošetroval Prokopovičovho chorého otca na rakovinu a Zbyhnevovi Stebelovi. 
Problémom spoločnosti je, že majú veľmi zle spravenú nájomnú zmluvu, nevedia to robiť, 
nemajú na výplaty, zdravotné poisťovne im vypovedajú zmluvy, železnice im zrušili 
dotácie a tak uvedený prenájom vlastne nemá hodnotu. Haščák ponúkol predstaviteľom 
Novapharm, s.r.o. 50 mil. Sk za uvedený prenájom (bez hodnoty). J&T už predtým 
ponúklo 20 mil. Sk. Haščák po čase zvýšil ponuku na 80 mil. Sk za zmluvu bez hodnoty, 
čo by malo vlastne predstavovať úplatok pre Prokopoviča. Haščák si ešte nie je istý, či 
Prokopovičovi vôbec niečo dá, pretože im Prokopovič robí problémy (nielen pri 
privatizácii letiska). Uvažuje o možnosti použiť na neho donucovacie prostriedky (kladivo) 
cez Dzurindu a Palacku. 
Malchárek odbočí od témy s tým, že J&T ho nemá rado, pretože nechce s nimi 
obchodovať. Peter Korbačka (J&T) ho sprostredkovane kontaktoval, či nemôžu urobiť 
aspoň obchod s budovou Ministerstva hospodárstva (MH by sa presťahovalo do priestorov 
J&T - pravdepodobne Presscentrum a odpredalo J&T uvolnenú budovu). Malchárek 
obchod odmieta a odmieta sa s predstaviteľmi J&T stretávať po hoteloch, keď sa nemôže 
na verejnosti stretávať ani s Haščákom. 
Železnice f pravdepodobne privatizácia ŽS Cargo Slovakia. a.s.) 
Malchárek sa pýta Haščáka, či už železnice bežia. Haščák hovorí, že k železniciam si ešte 
niekedy v budúcnosti sadnú. - 
Nová politická strana 
Haščák oznamuje Malchárkovi, že s partnermi z Penty prejednal vznik novej politickej 
strany a ako najvhodnejší predseda novej strany im vyšiel generálny riaditeľ STV Richard 
Rybníček. Pôvodne uvažovali aj nad Danielom Krajcerom z Markízy. Rybníček je z 
mediálneho hľadiska najvhodnejší (manažér roka), aj keď Peter Kuba mal s ním nejakú 
negatívnu skúsenosť. Teraz zháňajú o Rybníčkovi informácie. Rybníček pravdepodobne o 
svojej novej funkcii ešte nevie, zatiaľ ho ešte nekontaktovali. Rybníček má kontakty aj na 
KDH. Generálnym tajomníkom alebo generálnym manažérom novej strany bude bývalý 
riaditeľ SRo Jaroslav Rezník. Angažovanie Penta Group v novej strane bude navonok 
prezentované maximálne cez osoby Peter Kuba, minister kultúry Tóth a Malchárek, ktorí 
budú súčasťou užšieho vedenia novej strany. Nik sa nesmie dozvedieť, že Penta vlastní 
celú stranu. Politické veci má v Penta Group na starosti Jozef Špirko (Haščák je cez 
ekonomické), ktorý to bude celé koordinovať. Špirko sa s novým predsedom a manažérom 
strany bude stretávať maximálne raz mesačne aby sa neprevalilo prepojenie na Pentu. 
Otázne je pôsobenie Ľubomíra Lintnera v novej strane. Lintner uvažuje aj nad odchodom z 
politiky. Haščák si s Malchárkom dohaduje ďalšie stretnutie k novej politickej strane za 
účasti aj svojho spoločníka Jozefa Špirka, ktorý to preberie a za účasti Lintnera a ministra 
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kultúry Tótha. 
Potom sa ešte bavia všeobecne o politickej situácii. Malchárek rozpráva Haščákovi o 
ministrovi zdravotníctva Rudolfovi Zajacovi, ktorý sa správa hystericky, na koaličnej rade 
šuškal Malchárkovi, že zmenu BNO stanov robí pre Sláva Haščáka. Zajac na rokovaní 
vlády predložil BNO materiál, ktorý vzápätí stiahol a následne opäť predložil. Správa sa 
ako zlodej, ktorý chce ukradnúť ale potom má výčitky svedomia a neukradne. Zajac sa 
bojí, že ho chce Dzurinda odvolať. Malchárek si   to nemyslí. Malchárek ešte spomína, že 
ho navštívil nezávislý poslanec Herman Arvay, ktorý chcel od neho vianočnú odmenu. 
Bavili sa o výhražnom liste Arvayovi (medializované). Malchárek rozpráva o trestnom 
stíhaní, ktoré podal na Plus 7 dní za článok, že používa vládne vozidlo na súkromné účely. 
Haščák mu vysvetľuje mediálnu situáciu - napr. Nový Čas má 500 žalôb ročne, z ktorých 
musí zaplatiť 20 s čím počíta (cca niekoľko mil. Sk pri zisku 120 mil. Sk ročne). Kým 
niekto nevyhrá v spore nad médiami 100 - 200 mil. Sk, čím ich pošle do bankrotu stále 
budú písať také veci. Haščák navrhuje Malchárkovi aby zažaloval Plus 7 dní o 5 mil. Sk. 
Malchárek rozpráva aj o fondoch pod správou ministerstva hospodárstva. Situácia je taká, 
že všetky peniaze v Slovenskej agentúre na podporu cestovného ruchu na rok  2005    a 
2006 sú už vyčerpané na uchádzačov, ktorý v minulosti vyhrali súťaže ale neboli na nich 
peniaze a Malchárek nemá z toho nič. Novú riaditeľku SACR Silviu Kollárikovú 
zaúkoloval, aby zmenila podmienky posudzovania žiadostí. Malchárek vysvetľuje 
Haščákovi svoju dennú agendu: zaoberá sa veľa s jadrom a personálnymi vecami. 
Oznamuje Haščákovi, že do Mochoviec dosadil Ľubomíra Suchého a vo Vojanoch je 
Maxim (má ho pod kontrolou Zolo - asi Varga). 
GovCo. a.s. 
Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že GovCo, a.s. (správa jadrovoenengetických zariadení, 
ktoré sa vyčleňujú zo SE) bude v budúcnosti po Slovenských elektrárňach najväčší biznis. 
Ide o štátom vlastnenú akciovú spoločnosť.            Haščák sa pýta ako je to s emisiou akcií 
GovCo, a.s. Malchárek hovorí, že všetko čo mal podpísať podpísal a že to má na starosti 
jeho poradca Ľuboš Ševčík (ako všetky veci okolo elektrární). Na podrobnosti nech sa 
Haščák spýta Ševčíka. Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že v GovCo, a.s. je v súčasnosti 3-
členné predstavenstvo. Úkoluje Malchárka aby ho rozšíril na 5 členov. Zo súčasného 
predstavenstva má ponechať toho Miklošovho človeka a človeka z KDH. Okrem nich tam 
má dosadiť Vladimíra Rigásza (predtým SEPS) a dvoch ďalších ľudí aby mal väčšinu. 
Haščák sa už dohodol s Rigászom a dúfa, že bude fungovať v prospech jeho záujmov aj 
keď v minulosti spolupracoval s Blaškom. Malchárek navrhuje do predstavenstva GovCo, 
a.s. svojho účtovníka Braňo Gučík.              Haščák nenamieta, pýta sa ho či to bude vedieť 
robiť. Smeje sa, že ho budú zase spájať s Martin Gučík, ktorý je partner Penty. Haščák 
vysvetľuje Malchárkovi, že okolo GovCo, a.s. sa strhne najväčšia lobistická mela za 
posledné roky a je tam potrebné dostať čo najviac ich ľudí (nielen do predstavenstva a 
dozornej rady ale aj do stredného a nižšieho manažmentu). Následne diskutujú akým 
spôsobom v parlamente pretlačia v ich prospech zákon o jadrovom účte. Malchárek hovorí, 
že niektorých poslancov bude vhodne motivovať. 
Teplárne 
Malchárek sa pýta Haščáka či majú privatizáciu teplární (Bratislava, Trnava, Žilina, 
Martin, Zvolen, Košice) pod kontrolou. Haščák hovorí, že to len teraz začínajú robiť. Bude 
tam tiež veľká trenica. Haščák už predbežne o teplárňach rozprával s Világim. Schválenie 
privatizácie teplární nepôjde cez vládu, len cez FNM. 
Haščák sa následne pýta Malchárka na situáciu na ministerstve hospodárstva a medzi jeho 
poradcami. Malchárek hovorí, že dynamickí sú Ľubomír Ševčík 
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(poradca pre privatizáciu dosadený Haščákom) a Dano Mihók. Ostatní 3 poradcovia sú 
nevýrazní. Ševčík ich všetkých úkoluje. Haščák poúča Malchárka ako má menežovať ľudí. 
Malchárek im má venovať viac času. Má ich chváliť. Malchárek má pocit, že celkovo sa 
situácia zlepšila. Haščák hovorí, že aj Ľubomír Ševčík mu hovoril, že má taký pocit. 
Malchárek rozpráva komu na ministerstve pridal na plate a komu dal odmeny a koľko. Sám 
hovorí, že sa ich snaží kúpiť. Nakoniec to nie sú jeho peniaze, ale štátne. 
Cca 22.10 Malchárek odchádza. Pýta sa Haščáka či tu má auto. Haščák hovorí, že auto má 
na firme a odtiaľ pre neho prídu. Haščák hovorí, že zajtra doobeda Malchárkovi zavolá ako 
dopadol s Testim (ENEL). 
Haščák zapína TV a pozerá reláciu SITO (minister zdravotníctva Rudolf Zajac vs tieňový 
minister zdravotníctva a podpredseda Smeru Pavol Paška). O cca 22.42 si Haščák 
telefonicky po anglicky dohaduje stretnutie pravdepodobne s Testim v hoteli Danube. Testi 
pravdepodobne navrhuje BNO objekt pri McDonalds (pravdepodobne na 
Hviezdoslavovom námestí) o 23.15. O cca 23.08 hod. Haščák odchádza. 
Niekedy medzi 23. a 26.12.2005 (Jirko Malchárek. Jaroslav Haščák) 
Na začiatku komunikujú Jirko Malchárek a Zoltán Varga. Neskôr prichádza Jaroslav 
Haščák. Spoločne rozprávajú o rokovaní v SEPS, kde majú problémy s predstavenstvom, 
ktoré nechce plniť ich príkazy (spomínajú starého pána asi za KDH). Ide o obchod za 6 
mld. Sk, kde sa majú prostriedky presunúť do ENELu (privatizátor SE, a.s.). 
Predstavenstvo SEPS sa bojí a nechce ísť do obchodu. Podľa Malchárka jedinou 
možnosťou keď nemusia poslúchať rozhodnutia jeho, vlády SR a FNM je, keď ide o 
trestný čin. 
Varga odovzdáva Malchárkovi víno, ktoré mu z Košíc posiela Maxim za Vojany 
(pravdepodobne za dosadenie do riadiacej pozície v SE, a.s., o.z. elektráreň Vojany). 
Malchárek sa pýta Vargu, či je Maxim s ním nejaká rodina. Varga hovorí, že nie, že Maxim 
je švagrom jeho známeho. Malchárek sa pýta, či jeho rodinného známeho. Smejú sa, že 
Varga má veľkú rodinu. Varga hovorí, že pôjde za Maximom do Košíc opäť v januári. 
Predtým ale musí ešte s Haščákom dohodnúť aké obchody sa dajú robiť vo Vojanoch. 
Varga mení Haščákovi valuty. Všetci spoločne rozprávajú o Milošovi Stopkoví (Varga ho 
volá Ušatý), ktorý vypaľuje Tomáša Malatinského (Elektrovod, SEPS). Haščák hovorí, že 
ho cez BNO tajomníka kontaktoval predseda SMERu Róbert Fico s prosbou, aby Haščák 
cez Malchárka presadil pre Stopku zákazky v energetike, pretože Stopka sponzoruje 
politickú stranu SMER. Haščák to odmieta. Rozprávajú, že v prospech Stopku sa už 
angažovali aj poslanci Miroslav Ábelovský a Tibor Mikuš. Rozprávajú, že Stopka podpláca 
každého. V minulosti bolo cez Stopku financované HZDS. Cez Stopku išli nákupy v BNO 
štátom vlastnenom podniku, na ktoré si Stopka prihodil 15%. Zoltán Varga sa lúči a 
odchádza. 
Haščák a Malchárek začínajú prechádzať pripravenú agendu: 
Slovenské elektrárne, a.s. (SE) 
Malchárek sa pýta Haščáka či budú personálne zmeny v SE robiť v januári. Haščák 
prisviedča. Vysvetľuje Malchárkovi, že z technického hľadiska môže ENEL v SE meniť 
predstavenstvo najskôr až niekedy v auguste 2006 (keď ENEL preberie SE v apríli, tak sú 
tam ešte zákonné lehoty na protimonopolné konanie a zvolanie valného zhromaždenia). 
Haščákom dosadené osoby tak budú mať 8 mesiacov na činnosť v prospech ich záujmov. 
Haščák opäť potvrdzuje, že za gen. riaditeľa a predsedu predstavenstva je potrebné 
namiesto Rapšíka dať Miroslava Pikusa. Haščák sa v poslednom čase niekoľkokrát stretol s 
Gabrielom Palackom a dohodol sa s ním, že okrem Rapšíka a Šujanského (ekonomický 
riaditeľ SE) bude potrebné z predstavenstva SE, a.s. odvolať aj Pavol Ponca (obchodný 
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riaditeľ SE). Náhradníka za Pavla Poncu má nájsť Igor Grošaft. Malchárek hovorí, že 
namiesto ekonomického riaditeľa SE Šujanského by dal BNO „Liptáka“. Haščák súhlasí. 
Haring, s ktorým Haščák pôvodne uvažoval namiesto Šujanského nie je prepojený na 
Pentu, robí im len konzultanta za 30 tis. Sk na mesiac a môže Liptákovi pomáhať (Haring 
je zamestnanec SE). Haščák hovorí, že by bolo dobré keby našli niekoho na miesto 
obchodného riaditeľa SE Pavla Poncu. Igor Grošaft by si ho osvojil a oni by mali 3 ľudí v 
5-člennom predstavenstve. Malchárek navrhuje osobu zo SEPS, ktorú mu dohodil Pavol 
Konštiak. Nevie si ale spomenúť na jeho meno. Haščák hovorí nech mu meno pošle sms-
kou. 
Haščák hovorí, že obchod na obstaranie informačného systému pre SE za 390 mil. Sk 
(pôvodne to malo byť 750 mil. Sk) je potvrdený (viď stretnutie Malchárek, Haščák z 
15.12.2005). SE oslovia rokovacím konaním bez zverejnenia tri firmy, z ktorých vyberú 
firmu SAP. Malchárek dostane províziu 25 mil. Sk. BN spôsobom je v obchode 
zaangažovaný aj Michal Lazar. Malchárek sa pýta Haščáka akú úlohu hrajú v obchode 
maďari. Haščák potvrdzuje, že sú zaangažovaní a že z obchodu majú provízie aj Miroslav 
Wollner a Oszkár Világi. Haščák hovorí, že dal Ľubošovi Ševčíkovi (predseda DR SE) 
príkaz stopnúť všetky Wollnerove obchody v SE. Miroslav Wollner a Oszkár Világi robia 
v SE najväčšie podvody. Malchárek hovorí, že maďari boli v stredu u neho (Világi, 
Wollner, Szemet) a že im hovoril, že kým nebudú urobené dohody nebudú môcť 
pokračovať v svojej činnosti. Világi a Wollner sa údajne usmiali. 
GovCo, a.s. 
Haščák má ku GovCo pripravenú celú stratégiu a podrobný plán. Ku GovCu si sadnú 
nabudúce. 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava. a.s. - SEPS 
Haščák hovorí, že dohodnuté veci sa dejú. Obstarávanie informačného systému za cca 165 
mil. Sk, z ktorého dostane Malchárek províziu bolo schválené (viď stretnutie Malchárek, 
Haščák z 15.12.2005). Ďalšie veci z investičného plánu SEPS rieši pracovná skupina 
zostavená Haščákom. Haščák ako príklad spomenul prebiehajúce obstarávanie od 
Siemensu za 170 mil. Sk. 
Rozvodné závody — Východoslovenská. Stredoslovenská a Západoslovenská 
energetika - VSE. SSE a ZSE 
Haščák delí províziu za výber poradcu vlády SR na dopredaj 10% akcií SSE, ZSE, VSE na 
burze a priame predaje zvyšných minoritných balíkov (39% akcií SSE a VSE, ktorým sa 
stala HSBC (viď stretnutie Malchárek, Haščák z 15.12.2005). Presná výška provízie ešte 
nie je stanovená, pretože závisí od ceny, za ktorú sa podarí predať 10% akcií rozvodných 
závodov na burze. Provízia sa bude pohybovať od 1 do 2,2 mil. EUR. Haščák mal k 
deleniu uvedenej provízie stretnutie s Gabrielom Palackom, ktorý súhlasil s rozdelením na 
tretiny - SDKÚ, Malchárek, funkcionári FNM (Bubeníková, Jurica, Grošaft). 
Privatizácia zvyšného balíka akcií ZSE bola v minulosti rozrobená maďarmi (SMK) a 
ministrom hospodárstva Pavlom Ruskom. Provízia za priamy predaj zvyšného 41% balíka 
akcií ZSE (350 mil. EUR) od nemeckého E.ON Energie AG (súčasný vlastník 49% akcií 
ZSE) sa bude pohybovať okolo 1%, t.j. 3,5 mil. EUR. Haščák hovorí Malchárkovi, že 
SDKÚ (pravdepodobne Palacka) si myslí, že zo ZSE má províziu aj Malchárek, pretože 
vychádza Maďarom v ústrety. Za SMK má túto transakciu na starosti minister výstavby 
László Gyurovszky. 
Ohľadne privatizácie zvyšného balíka akcií SSE už Haščák niekoľkokrát rokoval s s 
predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SSE Patrick Luccioni, s ktorým sa 
dlhodobo pozná a majú dobré vzťahy. Haščák rokoval aj s Luccioniho francúzskym šéfom 
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Alemanom. Podľa ich vyjadrení má Electricité de France na svojom ústredí limit na 
provízie vo výške 1% z obstarávacej ceny akvizícii, t.j. 2 mil. EUR z predpokladanej ceny 
200 mil. EUR za zvyšný balík akcií SSE. Haščákovi sa najprv podarilo s predstaviteľmi 
EdF dohodnúť navýšenie provízie na 2,5 mil. EUR z čoho 100 tis. EUR pôjde uvedeným 
predstaviteľom EdF.            Neskôr dohodol navýšenie provízie na 3,1 mil. EUR s tým, že 
2,5 mil. EUR bude vyplatených cez poradcu EdF pri uvedenej akvizícii a zvyšok (600 tis. 
EUR) bude vytiahnutých priamo zo SSE cez zmluvu na odber el. energie pre ZSNP Žiar 
nad Hronom, z ktorej Haščák vyberie peniaze cez obchod s akciami. 
Provízia za zvyšný balík akcií VSE vychádza približne v rovnakej výške ako pri SSE, t.j. 2-
3 mil. EUR. 
Celkovo provízia za predaj zvyšných balíkov akcií SSE a VSE vychádza na 5 - 6 mil. EUR. 
Haščák mal pred pár dňami stretnutie s Gabrielom Palackom, s ktorým dohodol delenie 
provízie za predaj zvyšných balíkov akcií SSE a VSE: 40% pre Palacku (SDKÚ), 40% pre 
Malchárka a 20% pre funkcionárov FNM (Jurica, Bubeníková, Grošaft). Jurica a 
Bubeníková boli s uvedeným delením nespokojní, pretože celú robotu okolo predajov budú 
robiť oni. Palacka ich chápe ako svojich zamestnancov (Bubeníková, Grošaft) a podľa 
Palacku je otázne či by mali vôbec niečo dostať. Haščák navrhol Bubeníkovej a Grošaftovi 
možnosť, že im dá viac na úkor Palacku, ale musia si to vybaviť vnútri SDKÚ. Obidvaja 
odmietli a súhlasili s 20%. Haščák rozpráva o stretnutí s Gabrielom Palackom. Palacka bol 
rád, že Haščák pripravil ohľadne provízie dohodu na kľúč a on nemusí nič robiť.          
Palacka len poslal z Londýna Haščákovi číslo účtu, na ktorý má Haščák poslať peniaze. 
Palacka dokonca ani nechcel zvyšovať províziu od EdF vo výške 2,5 mil. EUR za SSE 
(Haščák neskôr vyrokovai 3,1 mil. EUR). Haščák hovorí, že toto je jeho 11-ty obchod s 
províziami za privatizáciu, ktorý robí s Palackom. Haščák navrhuje Malchárkovi, aby ako 
prejav dobrej vôle dal zo svojho podielu z provízie za SSE pre funkcionárov FNM ešte 2 -3 
%. Malchárek súhlasí. 
Haščák zatiaľ nemal čas ohľadne provízie osloviť predsedu predstavenstva a generálneho 
riaditeľa VSE Giestinga (zástupca nemeckého akcionára RWE Energy). Musí to robiť 
opatrne, pretože Giestinga nepozná tak dobre ako Luccioniho v SSE. Haščák žiada 
Malchárka aby mu na rokovania s Giestingom dal čas ešte do 10.-15.    januára 2006. Ak sa 
na zdržanie predloženia materiálu k privatizácii VSE bude vypytovať Ivan Mikloš, má mu 
Malchárek priamo povedať, že o tom rokoval Haščák s Palackom. Malchárek súhlasí, 
hovorí, že teda SSE dá do vlády prerokovať 11. januára a VSE pozdrží. 
Haščák navrhuje Malchárkovi možnosť robiť SMK problémy pri privatizácii zvyšného 
balíka akcií ZSE. Túto možnosť mu navrhli Bubeníková a Jurica z FNM. Hovorí všeobecne 
o priebojnosti Maďarov, o tom ako mediálne nie sú napádaní ako napr. SDKÚ, Penta alebo 
Malchárek, aj keď sa o ich podvodoch všeobecne vie. Haščák  spomína správy zo SIS o 
činnosti Oszkára Világiho, ktoré má v počítači a ktoré kolujú po celom trhu a majú ich k 
dispozícii aj novinári. Haščák hovorí, že sa síce nevie o detailoch, napr. obstarávanie 
kondenzačných rúr cez Wollnera v SE, ale vie sa o mnohých veciach, napr. o pozícii 
Štefana Czucza v Transpetrole. Verejná mienka sa ale len pomaly mení v neprospech 
SMK. Malchárkovi sa nechce robiť SMK v ZSE problémy. Hovorí o svojej zdedenej 
pozícii po Ruskovi a o záujme Ivana Mikloša, ktorý tiež presadzoval ZSE pre SMK v rámci 
vyriešenia koaličnej krízy. Haščák radí Malchárkovi, aby sa nenechal Maďarmi 
manipulovať. Haščák spomína príklad zmeny stanov, ktoré chcel presadiť v SE. S Világim 
sa dohodol, že nepotrebuje, aby Wollner súhlasil s touto zmenou, ale nemá ju napádať. 
Keďže Világi nedostal od Haščáka žiadne peniaze, Wollner uvedenú zmluvu napádal. 
Haščák hovorí všeobecne, že SMK keď nedostane žiadne peniaze ide proti všetkému. 
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Haščák s Malchárkom sumarizujú a spoločne prechádzajú zoznam obchodov, z ktorých má 
Malchárek províziu. Nečítajú konkrétne obchody, hovoria len o províziách. Haščák 
spomína obchod zo SAP v SE, z ktorého má Malchárek 25 mil. Sk, ďalší BN obchod, z 
ktorého bola provízia 21 mil. Sk rozdelená na tretiny medzi Malchárka, Oszkára Világiho a 
KDH (Világiho a KDH ale ešte možno vynechajú), provízia Transpetrol, provízia 500 tis. 
EUR od Igora Grošafta (asi za obchod s OstElektra), provízia za poradcu pri rozvodoch, 
provízia za SSE a ďalšie obchody. Spolu ide o provízie pre Malchárka v hodnote cca 200 - 
300 mil. Sk. 
Privatizácia Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. 
Malchárek sa pýta či dostane niečo za privatizáciu letiska. Haščák odpovedá, že sa spýta 
Joža (asi Oravkin, možno Špirko), ktorý riešil letisko. Malchárek sa pýta, či Jožo vyplácal 
za letisko Jozefa Juricu z Výkonného výboru FNM, ktorý bol člen privatizačnej komisie na 
letisko. Haščák hovorí, že na 99% Jožo vyplatil Juricu (Jožo mal v Pente na to špeciálny 
rozpočet). Malchárkovi sa to nepáči, pretože Jurica je jeho človek a nemal by byť 
vyplácaný mimo neho. To isté sa týka aj ďalších členov privatizačnej komisie za MH SR - 
Boris Balog a Peter Vlasatý (Malchárkov poradca), ktorí boli asi tiež vyplatení bez 
vedomia Malchárka.  Haščák hovorí Malchárkovi, že sa na to spýta Joža a musí si to ešte 
premyslieť. 
Malchárek rozpráva ako pri privatizácii letiska zafungovala jeho spolupráca s Dzurindom. 
Hovorí tiež ako nahnali ministrovi dopravy Pavlovi Prokopovičovi strach cez začatie BN 
vyšetrovania v súvislosti s poradcom na privatizáciu letiska. Uvedeným vyšetrovaním 
vydierali Prokopoviča. Vyšetrovanie voči Prokopovičovi teraz zastavia cez BN osoby z 
protikorupčného úradu PPZ SR, ktoré pracujú pre Zoltána Vargu. 
Malchárek rozpráva o komunikácii s ministrom dopravy Pavlom Prokopovičom. Podľa 
neho je Prokopovič zmierený s výsledkom privatizácie letiska. Haščák je nahnevaný, že 
Prokopovičovi ľudia v privatizačnej komisii (Branislav Kvasnica, Vladimír Drozda) do 
poslednej chvíle bojovali za J&T. Malchárek si myslí, že s hlasovaním svojich ľudí mal 
problém aj Prokopovič. Jeho ľudia boli podplatení J&T a museli za nich hlasovať. 
Prokopovič je ale pripravený rešpektovať výhru konzorcia Two One (Penta). Haščák 
hovorí Malchárkovi ako Prokopoviča riešili v otázke privatizácie letiska Dzurinda a 
Mikloš. Haščák sa pýta Malchárka aký má z Prokopoviča pocit a či si zaslúži 20 mil. Sk, 
ktoré mu chcú dať pri ukončení privatizácie letiska. Malchárek hovorí, že Prokopovič sa 
potešil a neočakáva z jeho strany žiadne problémy. 
Malchárek chce vedieť ako sú riešení jeho poradcovia. Haščák hovorí Malchárkovi koľko 
dal Malchárkovým poradcom za to, že vôbec išli k nemu robiť poradcov (za 30 - 50 tis. Sk 
plat by nerobili). Ľubošovi Ševčíkovi dal 3 mil. Sk, Petrovi Vlasatému a BNO Jakub po 2 
mil. Sk. 1 mil. Sk dostali na začiatku, zvyšok dostanú na konci činnosti na MH SR v 
septembri 2006 (odrátajú sa im z toho tantiémy). Malchárek chce vedieť či dostávajú od 
Penty niečo aj za hlasovanie v privatizačných komisiách. Haščák hovorí, že Jurica dostal a 
Vlasatého musí ešte preveriť. V zásade si ale Haščák myslí, že aj Malchárek by za 
hlasovanie jeho ľudí (z MH SR, Jurica) v privatizačných komisiách mal niečo dostať. 
Poslanci NR SR 
Haščák sa pýta Malchárka, aký má dojem z vývoja jeho poslaneckého klubu a či sa ho 
niekto nebude snažiť odvolať. Haščák vidí zväčšené riziko erózie Malchárkovho 
poslaneckého klubu z dôvodov vzniku novej strany, deštruktívneho pôsobenia ministra 
Rudolfa Zajaca v strane a blížiacich sa parlamentných volieb.                     Podľa Haščáka 
začnú poslanci z týchto dôvodov na Malchárka vyvíjať tlak. Haščák káže Malchárkovi, aby 
s nimi začal komunikovať, aby všetkým poslancom dal ešte nejaké peniaze a aby im hlavne 



 133 

veľa nasľuboval („uvaril ich na sľuboch“). Začínajú prechádzať jednotlivých poslancov: 
Stanislav Kropilák - Malchárek hovorí, že Pavol Rusko Kropilákovi sľúbil 2 + 2 mil. Sk 
za každý rok pôsobenia v parlamente. Od Ruska Kropilák nakoniec nedostal nič, dostal 
zatiaľ 2 mil. Sk od nich. Pred Vianocami bol Kropilák za Malchárkom a pýtal peniaze. 
Malchárek mu povedal, že zatiaľ nič nevyrobil, ale dá mu teraz 0,5 mil. Sk zo svojich. 
Kropilák to odmietol. Dohodli sa, že Malchárek do konca januára niečo vyrobí a potom mu 
dá. Kropilák okrem toho na svoj basketbalový klub dostáva rádovo stotisícové sponzorské 
príspevky od podnikov v rezorte hospodárstva (Transpetrol, Slovenské elektrárne). 
Malchárek hovorí, že do konca volebného obdobia dá Kropilákovi ešte 2 mil. Sk. Zo strany 
Kropiláka nevidí Malchárek žiadne nebezpečenstvo. 
Jozef Heriban - Malchárek má pre neho 1 mil. Sk v aute, ktoré mu odovzdá hneď po 
tomto stretnutí. Heriban nie je problematický. 
Peter Bíroš - pre Malchárka je problematický, tiež sa hlásil pred Vianocami u Malchárka o 
peniaze. Malchárek ho nevie odhadnúť. Bíroš podľa Malchárka inklinuje k SDKÚ. Haščák 
hovorí, že tam nemá šancu. Haščák hovorí, že Bíroša ukočírujú cez Michala Lazara a SAP 
(pravdepodobne obstarávanie informačného systému v SE). 
Jozef Elsner - pre Malchárka je problematický. Podľa Malchárka je to čistý „žolďák“, t.j. 
ide tam, kde mu dajú viacej. 
Ján Drgonec - podľa Malchárka je to duševne chorý človek. Malchárek vybavil na MH SR 
lukratívne miesto pre jeho manželku. Drgonec ďakoval Malchárkovi aj Dzurindovi. 
Drgonec dostane koncom januára od Malchárka ešte súhlas na peniaze na BN pozemky. 
Malchárek ale nevie vylúčiť, že s ním o pár mesiacov nebudú opäť problémy. 
Rudolf Chmel - je stále neuspokojený. Snažil sa už cez Malchárka umiestniť 3 ľudí do 
štatutárnych orgánov štátnych podnikov. V jednom prípade mu Malchárek vyhovel, keď 
dal jeho človeka do dozornej rady Transpetrolu. Ďalšie 2 osoby sú v súdnom spore s 
energetickými podnikmi, do ktorých ich chcel Chmel presadiť a sú na ne podané trestné 
oznámenia. Malchárek sa smeje, že Chmel vyberá tých ľudí asi z basy. Podľa Malchárka 
má Chmel nereálnu predstavu, že cez týchto ľudí zarobí na stomiliónových obchodoch cca 
50 mil. Sk. Podľa Malchárka na to nemá. 
Miroslav Ábelovský - pre Malchárka je problematický a nevyspytateľný. Nemajú ho pod 
kontrolou. Ábelovský tlačí personálne nominácie od Miloša Stopku do Slovenských 
elektrární a SEPS. Malchárek odmieta tieto nominácie. Ábelovský bude na výplatnej listine 
za tie pozemky (pravdepodobne KIA). Ábelovský urobil Malchárkovi BN problémy u 
premiéra SR. Malchárek nemá rád Ábelovského. 
Herman Arvay - tiež bol pred Vianocami u Malchárka pýtať peniaze. Malchárek hovorí, že 
Arvay nie je problematický. Smeje sa, že keď mu dá v januári 0,5 mil. Sk, tak mu bude 
slúžiť do konca života. 
Karol Džupa - dostal od Haščáka 4 mil. Sk. Inklinuje k R. Zajacovi. Bude poslúchať. 
Haščák mu platí ešte 30 tis. Sk mesačne ako konzultantovi Penty. 
BN poslanec (pravdepodobne Karol Kolesár) - dostal od Haščáka 6 mil. Sk. Bude 
absolútne poslušný. 
Ladislav Polka - nie je problematický. 
Róbert Nemcsics - zaplatil ho tiež Haščák. Haščák sa pýta či má Nemcsics na Malchárka 
požiadavky. Malchárek hovorí o Nemcsicsových návrhoch na problematické a nereálne 
obchody s pozemkami cez MH SR a dodávky ropy pre SŠHR, ktoré Malchárek odmieta. 
Malchárek si ale nemyslí, že by ho Nemcsics chcel odvolávať. 
Iveta Henzélyová - nie je problematická 
Bohumil Hanzel (SMER) - je problematický. Malchárek mu sľúbil, že mu predá veľké 
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pozemky SPP v Trenčíne za 40 Sk/m2. Malchárek tvrdí, že len keď to hneď predá, tak 
zarobí 100 mil. Sk. Hanzel chce okrem toho subdodávky na ASSET pre SAP v SE v 
hodnote 50% zákazky v hodnote 390 mil. Sk o čom sa už údajne bavil aj s Haščákom. 
Haščák hovorí, že to nie je pravda, že sa síce s Hanzelom stretol, ale bavili sa o 
subdodávkach pre ILS čo je BN systém v zdravotníctve, ktorý sa presadí cez ministra 
zdravotníctva Rudolfa Zajaca. 
Haščák na konci uzatvára debatu o poslancoch s tým, že Malchárek sa má s poslancami 
viacej stretávať a spoluprácu má založiť viac na sľuboch ako na vyplácaní hotovosti. 
Spoluprácu cez sľuby má viesť spôsobom cez nápady a pridanú hodnotu zo strany 
poslancov. Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že ak bude sľuby stavať na vlastnej aktivite 
poslancov, tak 99% sľubov nebude musieť splniť, pretože poslanci sú neschopní a sami 
nebudú vedieť obchody dotiahnuť do konca. 
Rozprávajú o deštruktívnom pôsobení ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca v ich 
poslaneckom klube. Haščák hovorí, že s tým už nič neurobia, že to musia rešpektovať. 
Haščák sa venuje psychoanalýze Zajaca už dlhodobo. Je to veľký intrigán, ktorý keď má 
pocit, že mu niečo uniká (vznik novej strany), tak je veľmi nervózny. Najdominantnejšími 
osobami v strane sú Rudolf Zajac a Jirko Malchárek. 
Malchárek sa pýta Haščáka ako to vyzerá s tou Malchárkovou zahraničnou firmou. 
Malchárek chce založiť už aj slovenskú firmu. Haščák hovorí, že zahraničná už je založená, 
že sa začnú venovať aj slovenskej. Ide pravdepodobne o systém prepierania 
Malchárkových provízií. Do leta to má byť hotové. 
Malchárek hovorí Haščákovi, že majú ešte jedno voľné miesto v predstavenstve SPP. 
Haščák mu niekoho zoženie. Haščák sa pýta na spoľahlivosť „Liptáka“ v predstavenstve 
SE. Malchárek sľubuje, že s „Liptákom“ nebudú problémy. 
Malchárek hovorí o svojich súkromných problémoch. Priateľka Mária mu našla v mobile 
sms-ky od jeho mileniek a majú tichú domácnosť. Haščák sa pýta Malchárka či s ňou chce 
mať deti. Malchárek odpovedá, že nie. Haščák mu radí že ak nechce mať s ňou dieťa, nemá 
si ju brať a má ju nechať. Malchárkova priateľka má na Malchárka vlastnícke nároky a 
žiarli. Stanovila mu termín svadby na 26. februára. Bavia sa o tom 20 min. Haščák radí 
Malchárkovi, že citlivých ľudí (v biznise i súkromí) nikdy nemá mať v mobile pod pravými 
menami. 
Rozprávajú o neschopnosti štátnej tajomníčky MH SR Evy Šimkovej. Haščák sa pýta 
Malchárka aký má pocit z Dzurindu. Malchárek hovorí, že Dzurinda s ním takmer vôbec 
nekomunikuje. Dzurinda už žije voľbami a nechce mať problémy. Malchárek si na rozdiel 
od Zajaca a Tótha nemyslí, že Dzurinda po nich ide. Malchárek si myslí, že Dzurinda bude 
po parlamentných voľbách skladať vládu. Haščák súhlasí. Malchárek by dal milión korún 
keby mu aspoň raz Dzurinda povedal, že je rád, že došlo k výmene na poste ministra 
hospodárstva. 
Haščák sa pýta, či vie Malchárek niečo o Ruskovi. Malchárek tohto veľa nevie.      Od 
člena prezídia FNM Plechla, ktorý stále patrí k Ruskovi vie, že Rusko sa správa čudne. 
Hovoria o ponechaní Repčíka a Ruskovej manželky v TV Markíze. 
Malchárek sa stretol s prezidentom FNM SR Jozefom Kojdom. Malchárek mu povedal, že 
on nemá záujmy v Bratislavskej teplárenskej, a.s. (BAT). Pre neho je len dôležité aby z 
BAT odvolali Plechla a Ponevského a aby nešikanovali Malchárkovho brata 
(pravdepodobne zamestnanec BAT). Ostatné veci okolo obchodov v BAT si má Kojda 
dohodnúť s budúcim vlastníkom BAT, t.j. s Haščákom. Dohodli sa, že si nebudú robiť 
problémy.  
Haščák odchádza 26.12.2005 na lyžovačku do Francúzska. Vrátil sa 2.1.2006 o 21.30 hod. 
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Malchárek tiež ide cez sviatky s rodinou na lyžovačku do Rakúska. Lúčia sa a odchádzajú. 
5.1.2006    (Jirko Malchárek. Jaroslav Haščák) 17.22 hod.-19.10 hod 
Na začiatku rozprávajú cca 5 minút o lyžovačkách (Haščák - Francúzsko, Malchárek -    
Rakúsko). Malchárek sa pýta Haščáka či bol lietadlom. Haščák mu podráždene odpovedá: 
„Čo ťa do toho.“ 
Začínajú rozprávať o materiáloch, ktoré predloží Malchárek na zasadnutí vlády SR v 3. 
týždni v súvislosti s privatizáciou letísk v Bratislave a v Košiciach. Minister privatizácie 
Prokopovič usporiada v pondelok 9.1.2006 k privatizácii letiska tlačovú konferenciu. 
Malchárek sa pýta Haščáka, či je v súvislosti s mediálnymi atakmi voči privatizácii letiska 
Bratislava predseda SMERu Róbert Fico financovaný konkurenciou  alebo sa zošalel. 
Haščák odpovedá, že sa zošalel. Haščák dáva Ficove vyjadrenia o zrušení privatizácie 
letiska do súvislosti s odmietnutím zákaziek v energetike pre Miloša Stopku - Euro-
building (viď stretnutie Malchárek, Haščák medzi 23.12.2005 a 26.12.2005). Haščák to 
chápe ako otvorený útok Fica proti Penta Group. Haščák už nad Ficom zlomil palicu. 
Haščák sa s Ficom stretol v súvislosti s odstúpením Maroša Kondróta (SMER) z 
privatizačnej komisie na letisko. Fico mu sľúbil, že Pentu nebude napádať a že bude len 
proti privatizácii letiska všeobecne, čo vzápätí nedodržal. Haščák aj Malchárek sú 
presvedčení, že Ficove vyjadrenia o zrušení privatizácie letiska vyzneli pre Fica 
kontraproduktívne (znárodnenie). Haščák si myslí, že jeho vzťah s Róbertom Ficom skončí 
otvoreným konfliktom (čaša už pretiekla). Haščák si myslí, že keby sa po parlamentných 
voľbách dostal ku moci Fico, tak ich (PENTU) bude trestne stíhať. Haščák chce zničiť 
SMER. Chce založiť BN združenie, do ktorého pred parlamentnými voľbami dajú 20 — 30 
mil. Sk na reklamnú kampaň proti Ficovi. Haščák dá 10 mil. Sk zo svojich vlastných 
peňazí. Haščák si uvedomuje, že uvedenou kampaňou môže Smeru reálne zobrať 
maximálne 2% hlasov, ale stojí mu to za to, pretože 2% môžu byť pri zostavovaní budúcej 
vlády kľúčové. 
Haščák rozpráva Malchárkovi o naivite SDKÚ vo vzťahu k SMERu. SDKÚ (Palacka) si 
myslí, že piati pravicoví akcionári SMERu nedovolia SMERu v prípade zostavovania vlády 
po parlamentných voľbách zmeniť pravicové reformy zrealizované SDKÚ. Haščák hovorí, 
že uvedená predstava je naivná, že pravicoví akcionári SMERu potrebujú kradnúť, reformy 
sú im ľahostajné a napríklad Poór určite rád vymení post ministra dopravy za napr. aj 80% 
daň z príjmu. Ďalšou Palackovou nereálnou predstavou je, že po parlamentných voľbách 
kúpia niektorých poslancov SMERu. Haščák uvádza, že piati akcionári SMERu to majú 
dobre ošetrené (piati akcionári majú priamo po päť poslancov, venujú sa aj ostatným). 
Budú sa možno dať kúpiť 1-2 poslanci ale určite nie 10 ako si možno myslí Palacka. 
Haščák hovorí, že o SMERe má určite lepšiu predstavu ako vedenie SDKÚ. Haščák sa 
stretáva s Flašíkom, s Poórom, Glváčom a aj s Ficom a vie ako rozmýšľajú. 
Haščák odovzdáva Malchárkovi 600 tis. Sk pre BN chalanov. 
Projekt NPS (skratka pre Nová politická strana) 
Haščák chce vedieť Malchárkov názor na projekt NPS. Diskutujú o politickej budúcnosti 
Jirka Malchárka. Dochádzajú k záveru, že Malchárek má v podstate 3 možnosti: 
-    pridať sa k SDKÚ, pozícia ministra v prípade zostavovania budúcej vlády za účasti 
SDKÚ je nereálna, problematické pre Haščáka bude už len presadiť v SDKÚ Malchárka na 
miesto poslanca NR SR po čom ani Malchárek netúži. Malchárek hovorí, že s Dzurindom 
nerobí obchody a v podstate mu nemá čo ponúknuť. Malchárek sa sťažuje, že od Dzurindu 
sa nedočkal žiadnej vďaky za to, že parlament funguje, aj keď celú robotu pri odvrátení 
krízy urobili oni (Haščák, Malchárek). Dzurinda sa od Malchárka dištancuje a pritom od 
Palacku vie čo v prospech zachovania vládnej koalície urobil Malchárek. Obchody s 
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Dzurindom robí nepriamo (cez Palacku) Haščák.    Malchárek hovorí, že jeho pozícia v 
SDKÚ by mohla byť lepšia keby robil obchody priamo s Palackom, s ktorým by sa mohol 
zblížiť. Haščák mu hovorí, že konkrétne s Palackom by sa tak ľahko nezblížil. Haščák 
hovorí o Palackovi ako o "studenom čumáku", s ktorým spolupracuje 6 rokov, urobil s ním 
7-8 veľkých obchodov a napriek tomu k ich zblíženiu došlo až na posledných 2 
stretnutiach.  
-    založiť NPS, najlepšia by bola možnosť, aby nová parlamentná strana získala vo 
voľbách nad 5% hlasov a dostala sa do parlamentu, čo ale nevidia reálne. 
V prípade prieskumov pred voľbami na úrovni 0,5 - 3% hlasov by mohli ponúknuť pred 
voľbami fúziu z SDKÚ výmenou za pozíciu v exekutíve. 
Obidvaja sa ale obávajú aby projekt NPS nevyšiel úplne na smiech (Haščák prirovnáva k 
0% hlasov Jaroslava Wolfa v minulých voľbách). Haščák navrhuje aby sa Malchárek na 
projekte NPS aj finančne podieľal. Malchárek hovorí, že to závisí od toho, koľko zarobí na 
províziách vo funkcii ministra. Ak by zarobil 500 mil. Sk, tak na NPS dá 50 mil. Sk. Ak 
zarobí len 200 mil. Sk tak by finančne do projektu NPS nešiel. Haščák hovorí, že si vie 
predstaviť alternatívu, že celý NPS bude financovať on (Haščák). Obidvaja sa zhodujú v 
tom, že ak nezoženú nové tváre, tak NPS bude neúspešná. Haščák hovorí, že za 10 mil. Sk 
ponúkol funkciu v novej strane veľvyslancovi SR pri EÚ Marošovi Ševčovičovi, s ktorým 
sa dobre pozná. Ševčovič ponuku odmietol. Rozpráva aj o prof. Sivákovi (vzdal sa nedávno 
funkcie v BAT po zverejnení jeho prepojení na Pentu), ktorého sa do politiky okrem neho 
snažili získať aj Dzurinda a Fico. Haščák hovorí, že PENTA má v zásade 2 motivácie na 
novú politickú stranu: chce ukradnúť hlasy najmä SMERu a chce od novej strany pozíciu 
ministra zdravotníctva. Haščák už má pripravených 6 ľudí, z ktorých vyberie ministra 
zdravotníctva. Haščák si myslí, že v novej vláde bude veľmi ťažké kúpiť si funkciu 
ministra zdravotníctva, a preto potrebuje vlastnú stranu. Rozoberajú smerovanie NPS, ktorá 
by mala byť strana stredu, pragmatická a nemala by sa profilovať ako pravicová, resp. 
liberálna strana ako chce minister kultúry Tóth (tiež s ním v novej strane rátajú). Táto 
strana by mala uberať percentá najmä SMERu. Hovoria tiež o možnej mediálnej 
komunikácii. Rozoberajú, akým spôsobom dosiahla Martináková a Slobodné Fórum (SF) 
taký mediálny priestor. Haščák Malchárkovi vysvetľuje ako sa dá za malé prostriedky 
urobiť relevantná politická strana. SF je jednoosobová strana z hľadiska predstaviteľov 
(Martináková) a aj z hľadiska financovanie (Peter Lukeš). Podľa Haščáka dal majiteľ 
Slobodného Fóra Peter Lukeš na chod SF zatiaľ len cca 10 mil. Sk. Lukeš je obrovský žid a 
všetkých v SF drží nakrátko. Mediálny priestor v televízii JOJ a TA3 pre Martinákovú 
získal Lukeš pravdepodobne zadarmo po dohode s Kmotríkom, s ktorým má dobré vzťahy. 
Mediálny priestor v ostatných médiách pre Martinákovú je pre Haščáka záhadou. 
Vysvetľuje si to tým, že Martináková je výrazná a konfliktná žena, čo priťahuje médiá. 
Debatu o NPS uzatvára Haščák s tým, že projekt je veľmi rizikový, on môže prísť o 
vložené peniaze, Malchárek o svoju tvár (prirovnáva k Ivanovi Šimkovi). Haščák verí 
projektu NPS na 40%, Malchárek na 30%. 
Zhodli sa, že v krátkom čase bude potrebné urobiť konečné rozhodnutie či do projektu NPS 
ísť alebo nie. Hovoria o nereálnej a dlhotrvajúcej možnosti zmeny mediálneho imidžu 
Malchárka, pričom Malchárek by musel Pente škodiť. Haščák odbočí a hovorí o jeho 
nápade rozšíriť informáciu, že Haščák je s Ficom v konflikte len naoko a po voľbách chcú 
spolu robiť. Prihlásením sa Haščáka k Ficovi by mu Haščák mohol najlepšie škodiť. 
Prispievajú k tomu aj faktory ako všeobecne známa skutočnosť, že Penta dala v minulosti 
SMERu nejaké peniaze (oficiálne 1 mil. Sk). 
-    Malchárek navrhol možnosť, že by pri vyjednávaní z BN Rusom, zastupujúcim 
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Rusnefť, ktorý ide kúpiť Transpetrol dohodli, aby bol Malchárek po parlamentných 
voľbách predseda predstavenstva, resp. prezident Transpetrolu (podobne ako bývalý 
nemecký kancelár Schroder v spoločnom podniku s Rusmi). Haščák to vidí ako reálne, 
Rusovi to bude jedno kto tam bude, ale nedalo by sa to zmluvne po právnej stránke zaručiť 
(jedine cez vlastnú zmenku). Malchárek by sa okrem funkcie v Transpetrole venoval 
svojim investíciám, ktoré bude rozvíjať z peňazí za provízie vo funkcii ministra. Haščák 
má už pre neho pripravený jeden zaujímavý investičný projekt. 
Malchárek hovorí Haščákovi, že sa náhodne v hoteli stretol s Martinom Romanom 
(generálny riaditeľ ČEZ). Roman mu povedal, že ešte nezložili zbrane a chcú zvrátiť 
privatizáciu Slovenských elektrární v ich prospech. Malchárek mu povedal, že privatizácia 
v prospech ENEL sa nedá zvaliť len na Ruska, že by to musel zvaliť na celú vládu, ktorej je 
súčasťou, a preto Malchárek nevidí priestor na revíziu rozhodnutia vlády o privatizácii SE. 
Malchárek hovorí o namyslenosti Romana na rozdiel napr. od Haščáka, ktorý sa drží pri 
zemi. Haščák hovorí, že je to dané kultúrou akú si vo firme zavedú. V Pente majú kultúru 
správania sa k zamestnancom ako k partnerom. 
Malchárek sa pýta ako má rozdeliť províziu 2,5 mil. Sk od Ballymore Properties za tú cestu 
(výstavba na nábreží v zóne Pribinova pri novostavbe Národného divadla). Haščák mu radí 
dať Zoltánovi Vargovi 200 tis. Sk a zvyšok rozdeliť na polovicu medzi Malchárka a 
ministra kultúry Františka Tótha. 
Východoslovenská energetika - VSE 
Haščák dohodol stretnutie s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom VSE 
Hansom Giestingom (zástupca nemeckého akcionára RWE Energy) ohľadne provízie za 
doprivatizáciu zvyšných akcií VSE na štvrtok 12.1.2006. Haščák sa dohodol s Jožom 
Juricom, že materiál o privatizácii VSE na rokovanie vlády 
11.1.2006  zaradia (aj keď pôvodne uvažovali o jeho pozdržaní - viď stretnutie Malchárek, 
Haščák medzi 23.12.2005 a 26.12.2005). Giestingovi na stretnutiach 
naznačia, že síce materiál cez vládu prešiel, ale to nič neznamená a že kým nezaplatí 
províziu, tak predaj bude blokovaný na FNM, ktoré nebude vo veci konať. Vo štvrtok 
12.1.2006 má Giesting o 11.00 hod. najprv stretnutie na FNM (Jozef Jurica - riaditeľ sekcie 
prípravy a realizácie predajov FNM), potom o 16.00 stretnutie s Haščákom a nakoniec o 
17.00 stretnutie s Malchárkom. Všetci traja mu nepriamo diplomatickým jazykom budú 
komunikovať vyššie spomenutú požiadavku na províziu minimálne vo výške 1 % z objemu 
obchodu (200 mil. EUR). Aby to nevyzeralo ako vypaľovanie, Haščák má na stretnutie s 
Giestingom pripravené ďalšie dve zástupné témy ako kamufláž - možné partnerstvo VSE a 
Penta Group pri privatizácii Košickej teplárne - TEKO (aj keď ich už raz VSE odmietli a 
Penta a aj VSE chcú ísť do privatizácie TEKO sami, resp. VSE možno s SPP) a projekt 
nového Paroplynového cyklu (PPC) v Košiciach (pôvodne chcela Penta zrealizovať projekt 
s U.S. Steel, ktorý ale do toho s Pentou nechce ísť, chce si to postaviť sám). 
Malchárek sa pýta Haščáka či podľa jeho názoru budú Nemci (RWE Energy) ochotní 
zaplatiť províziu. Haščák je presvedčený, že áno, že pri prvotnej kúpe 49% akcií VSE s 
nimi neboli problémy a províziu zaplatili (dohodu o provízii s nimi vtedy robil vtedajší 
štátny tajomník MH SR Ján Sabol). Haščák hovorí, že jediným prípadom, keď mal 
problémy so zaplatením provízie za celú jeho biznis kariéru bol taliansky ENEL pri 
privatizácii Slovenských elektrární. 
Haščák hovorí všeobecne o svojej privatizačnej taktike oslovenia celej konkurencie s 
ponukou na spoluprácu s cieľom vytiahnuť z konkurencie čo najviac informácii. 
Túto taktiku už niekoľkokrát úspešne použil. 
Poradca na predaj zvyšných balíkov všetkých troch rozvodných závodov a 
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Stredoslovenská energetika - SSE 
Provízia za Poradcu na predaj zvyšných balíkov všetkých troch rozvodných závodov a za 
SSE je v poriadku. Nie sú žiadne problémy a procesy bežia tak ako bolo dohodnuté na 
predchádzajúcich stretnutiach (viď stretnutia Malchárek, Haščák 
15.12.2005 a medzi 23.12.2005 a 26.12.2005). 
Slovenské elektrárne, a.s. (SE) 
Haščák hovorí o včerajšom stretnutí s Testim (ENEL) ohľadne privatizácie SE a 
problematických zmlúv so Slovalco a GovCo. (viď stretnutia Malchárek, Haščák 
15.12.2005). Vo veci možnej provízie za ústup Malchárka zastupujúceho štát voči ENELu 
pri rokovaniach zatiaľ výrazne nepokročili. Záujem Penty je výhodne predať PPC 
Slovenským elektrárňam (ENELu). Haščák vysvetľuje Malchárkovi teóriu čistej súčasnej 
hodnoty (Net Present Value) PPC. V Penta Group pri výpočte čistej súčasnej hodnoty 
investičných projektov používajú diskontnú sadzbu 30% p.a., čo je minimálna hranica 
ziskovosti investičných projektov Penty. Haščák to dokumentuje na príklade PPC, keď pre 
neho predaj PPC za 3,7 mld. Sk od hocijakého iného záujemcu v súčasnosti má vyššiu cenu 
ako 5 mld. Sk za predaj na konci roku 2006 pre SE (ENEL). Malchárek nechápe princíp 
čistej súčasnej hodnoty. 
Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že chce súčasné problémy so zmluvami SE so Slovalco a 
GovCo využiť na navýšenie ceny za PPC. Bez ohľadu na to či sa 
podarí navýšiť cenu za PPC z titulu ústupkov Malchárka pri zmluvách SE s Slovalco a 
GovCo, Malchárek dostane nejakú províziu, pretože na projekte PPC dlhodobo 
participoval. Otázna je len výška Malchárkovej provízie. Ak sa im s ENELom podarí 
dohodnúť navýšenie ceny za PPC z titulu ústupkov Malchárka pri zmluvách SE s Slovalco 
a GovCo, väčšina z tohto navýšenia pôjde Malchárkovi. Pre Malchárka je tak mimoriadne 
zaujímavé navýšenie ceny PPC už len napr. o 100 mil. Sk na 5,1 mld. Sk. Malchárek sa s 
Haščákom dohodol, že sa niekedy cez weekend stretnú s Contim (prezident ENEL) v 
nejakom hoteli vo Viedni. Obávajú sa aby to nevypadalo ako požadovanie výpalného a 
majú obavy z povahy Talianov, ktorí odmietajú provízie. Chcú aby to vyznelo ako 
láskavosť za láskavosť a nie ako obchod za obchod. Hovoria aj o možnosti pomôcť ENELu 
pri schvaľovaní potrebnej energetickej legislatívy v NR SR. 
Malchárek na záver položartom navrhuje možnosť zrušiť privatizáciu SE v prospech 
ENELu a predať SE ČEZu. Haščák hovorí, že keby teraz ponúkli ČEZu PPC za 6,5 mld. 
Sk s tým, že zrušia privatizáciu SE v prospech ENELu, tak by to ČEZ hneď kúpil, ale je 
otázne či by Malchárek s Haščákom dokázali reálne presadiť zrušenie privatizácie SE v 
prospech ENELu a privatizáciu SE v prospech ČEZ by už do konca volebného obdobia 
nestihli. Lúčia sa a odchádzajú. 
6.1.2006    (Jirko Malchárek. Jaroslav Haščák) 15.57 hod.-18.42 hod. 
Na začiatku rozprávajú o zdravotných problémoch (Malchárka seklo v krížoch), udržiavaní 
hmotnosti a o plese v opere. 
Haščák rozpráva všeobecne o nemožnosti odhadnúť ceny energie do budúcnosti. Ako 
príklad uvádza, že oni uvažovali na tento rok s cenou el. energie okolo 30 EUR za 1 MWh 
a v skutočnosti bola okolo 40 EUR. Uvedený rozdiel urobí v hodnote BAT 400 mil. Sk, čo 
môže byť rozhodujúce pri stanovovaní výšky ponúk na privatizáciu teplární. PENTA si na 
analýzu vývoja cien energií najala BN externú firmu, ktorej teraz zaplatil Haščák 8 mil. Sk. 
Minulý rok PENTA z titulu nesprávnych odhadov cien el. energie, tepla, ropy a kurzov 
stratila 150 mil. Sk. 
Začínajú prechádzať pripravenú agendu: 
Projekt NPS (skratka pre Nová politická strana) 
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Haščák hovorí, že keby mali na NPS 3-4 roky tak projekt NPS podľa jeho názoru vyjde. 
Hlavným problémom je, že im zostáva len 8 mesiacov do volieb. Malchárek hovorí, že by 
v novej strane chcel mať právo veta. Malchárek sa obáva problémov v komunikácii s 
ministrom kultúry Františkom Tóthom (tiež má byť v novej strane). Haščák navrhuje aby 
bol Malchárek v NPS šedá eminencia. Malchárek si pochvaľuje komunikáciu ohľadne NPS 
s Jozefom Špirkom z Penty. Haščák vysvetľuje Malchárkovi systém fungovania spolupráce 
v Pente: aj keď on vlastní 32,2% akcií Penty a Jozef Špirko 1,08% akcií tak ho berie ako 
seberovného a v investičnej komisii aj v dozornej rade Penty majú každý jeden hlas. 
Malchárek vysvetľuje, že by na užšie vedenie NPS mali mať páky aby ich vedeli 
ukočírovať a aby im nerobili problémy. Hovorí, že sú v úplne inej pozícii ako oní. 
Malchárek a Haščák môžu projektom NPS stratiť peniaze (Penta) a tvár (Malchárek), kým 
minister kultúry František Tóth nemá čo stratiť a Jaroslav Rezník a Peter Kuba budú za 
NPS platení a v prípade neúspechu NPS môžu robiť čokoľvek iné. Predsedu NPS ešte stále 
nemajú (zdá sa, že od Rybníčka ako predsedu NPS upustili). Dohodli sa, že si k tomu ešte v 
nedeľu o štvrtej sadnú s Jožom Špirkom. 
Slovenské elektrárne. a.s. (SE) 
Aj v predstavenstve a aj v dozornej rade SE je už schválený projekt informačného systému 
pre GovCo, a s. za 170 mil. Sk, ktorý dodá americko-izraelská firma NESS Technologies. 
Obchod riadil za Pentu Peter Benedikt. Provízia z obchodu na rozdelenie je 21,5 mil. Sk. 
Haščák to pôvodne plánoval rozdeliť na tretiny (Világi, Malchárek, Grošaft) ale nestihol to 
oznámiť Világimu a Grošaftovi. Haščák sa pýta Malchárka či má dať všetko Malchárkovi, 
alebo ako prejav dobrej vôle dajú niečo aj Világimu a Grošaftovi. Malchárek sa pýta či to 
nie je lacné gesto.                Haščák reaguje, že teda všetko pôjde Malchárkovi. Haščák 
uznáva, že Világi by takéto gesto neocenil (myslel by si, že Malchárek má z toho 50 mil. 
Sk). 
V predstavenstve SE prešlo už obstarávanie informačného systému za 390 mil. Sk, v 
ktorom má vyhrať SAP (viď stretnutia Malchárek, Haščák z 15.12.2005 a medzi 
23.12  a 26.12.2005). Malchárek má dostať z obchodu províziu 25 mil. Sk.      Haščák 
nevie aký je celkový rozpočet na provízie v tomto obchode, ale participujú aj Maďari. 25 
mil. Sk pre Malchárka je ale podľa Haščáka primerané. Haščák mal s obchodom nejaké 
problémy. Musel sa 5 — 6 krát stretnúť s Michalom Lazárom, ktorý k nemu v stredu alebo 
štvrtok pred Vianocami priviedol aj generálneho riaditeľa SE Rapšíka. Rapšík chcel od 
Haščáka počuť, že s obchodom nebudú v dozornej rade SE problémy. Haščák mu potvrdil, 
že pokiaľ to bude do 400 mil. Sk a budú oslovení traja dodávatelia, tak problémy nebudú. 
Haščák hovorí Malchárkovi, že na rozdiel od vyššie spomenutého obstarávania 
informačného systému pre GovCo, a.s., ktorý prebehol bez problémov, môžu byť v 
obstarávaní cez SAP ešte nejaké problémy a obchod sa nemusí podariť. Haščák vystríha 
Malchárka aby cez svoje právomoci netlačil na realizáciu obchodu, pretože sa to môže 
obrátiť proti nemu. Obchod zatiaľ nechajú žiť svojím životom a uvidia čo sa z toho 
vyvinie. 
Haščák vytvoril 4 - člennú pracovnú skupinu (Sekerka, Lorincz, ktorého chcú dať do 
GovCo, a.s., BN človek z VÚJE ktorý ale pracuje pre Haščáka, BN právnik). Uvedená 
skupina dostáva od predsedu DR SE Ľuboša Ševčíka (Malchárkov poradca pre 
privatizáciu, ktorého dosadil Haščák) všetky materiály, ktoré majú prejsť predstavenstvom 
a dozornou radou SE a vyhodnocuje ich. Všetky dokumenty posiela uvedená skupina na 
vedomie aj Haščákovi. Haščák dal pokyn zastaviť všetky obchody v SE nad 30 mil. Sk. Za 
posledný mesiac tam boli pripravené obchody za cca 2 mld. Sk. Väčšinou išlo o obchody 
podpredsedu predstavenstva Miroslava Wollnera (SMK, Világi). Haščák hovorí, že sa mu 
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hneď prihlásil Világi a dohodli si stretnutie na štvrtok 12.1.2006. Haščák vysvetľuje 
Malchárkovi celkovú situáciu v SE. 
V  SE je mafia niekoľkých desiatok ľudí, ktorí dlhodobo navzájom spolupracujú 
(predstavenstvo SE (najmä Wollner), Úrad jadrového dozoru, dodávatelia-VÚJE, Škoda 
Praha, Siemens atď.). Vymýšľajú veľké investície, z ktorých potom cez dodávateľov berú 
provízie. V SE bude veľmi ťažké vkliniť sa medzi nich a nemôžu vystupovať príliš aktívne, 
pretože sa to môže obrátiť proti nim. Nemôžu si napríklad dovoliť natvrdo požadovať 
provízie za obchody, pretože by mohli byť obvinení z vypaľovania, resp. by na nich mohol 
byť nasadený agent-provokatér, čo by im mohlo zlomiť krk. Haščák navrhuje taktiku 
zastaviť relevantné obchody a čakať na ponuky. 
Haščák potvrdzuje výmenu predstavenstva SE (Rapšík, Šujanský, Ponca) za osoby v 
zmysle predchádzajúcich dohovorov (viď stretnutia Malchárek, Haščák z 15.12.2005 a 
medzi 23.12 a 26.12.2005). Obsadenie orgánov SE má pre Haščáka hodnotu najmä z 
hľadiska predaja Paroplynového cyklu Slovenským elektrárňam. Po rozšírení 
predstavenstva na 7 členov a dosadení 5 členov predstavenstva SE ENELom v júli - 
auguste 2006 tam zostanú za štát ešte 2 členovia.                            Po parlamentných 
voľbách je v októbri, resp. novembri 2006 pravdepodobná výmena uvedených 2 členov 
predstavenstva za štát Haščák potrebuje, aby od júla – augusta  2006    do októbra 2006 
zostali v predstavenstve SE 2 členovia za štát, ktorým môže dôverovať a ktorý zahlasujú za 
kúpu PPC Slovenskými elektrárňami. Haščák musí zrealizovať predaj PPC tesne po 
parlamentných voľbách, pretože predtým by to bolo zneužité v predvolebnej kampani 
(súčasná vláda nechala Pente na privatizácii PPC - zarobiť 4 mld. Sk) a neskôr by mohli 
byť problémy s novými členmi predstavenstva SE, ktorí budú dosadení novým ministrom 
hospodárstva. Haščák sa tiež obáva možných problémov po parlamentných voľbách ak by 
bol vo vláde Fico. Haščák hovorí, že predaj PPC Slovenským elektrárňam musí zrealizovať 
presne posledný septembrový týždeň alebo prvé dva októbrové týždne. O tom ktorých 
dvoch z troch osôb, ktoré navrhujú do predstavenstva SE nechajú v predstavenstve aj na 
obdobie júl - október 2006 sa ešte dohodnú. Musia byť ale maximálne lojálni. Malchárek 
potvrdzuje, že za „Liptáka“ ručí. Pýta sa Haščáka akým spôsobom má zabezpečeného 
navrhovaného generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva SE Miroslava Pikusa. 
Haščák hovorí, že Pikus je chudobný človek, že mu dá zarobiť cca 5 mil. Sk a Pikus bude 
spokojný. Mohol by ho síce prinútiť podpísať vlastnú zmenku, ale Haščák si nemyslí, že je 
to potrebné. Zatiaľ nemal žiadnu negatívnu skúsenosť v zmysle, že by ho niekto prestal 
poslúchať. Haščák hovorí, že pri hlasovaní o kúpe PPC Slovenskými elektrárňami v 
októbri 2006 by boli za všetci 7 členovia predstavenstva (5 za ENEL, 2 za nich) a 
minimálne 10 z 15 členov dozornej rady (8 z ENELu a 2 za nich - Bubeníková, Jurica, 
zvyšných 5 členov je za zamestnancov). Haščák hovorí, že ich ľudia pri hlasovaní (2 
členovia predstavenstva a Bubeníková a Jurica v DR) zahlasujú za akúkoľvek cenu, ktorú 
dohodnú s ENELom (spomína napr. aj 7 mld. Sk), resp. môžu sa z mediálnych dôvodov aj 
zdržať, pretože všetci Taliani budú hlasovať za. Rozhodujúce je aby do toho nevŕtali. 
Haščák by im potom dal po cca 10 mil. Sk. 
Spoločne sumarizujú voľný priestor na vyjednávanie s ENELom, resp. čo môžu Talianom 
ponúknuť. Otvorené sú náklady na zmluvy so Slovalcom na roky 2007 -2013 (priestor na 
vyjednávanie ešte dohodne Haščák s Oravkinom), otvorený je bod č. 7 BN zmluvy o 
poplatkoch „Special Item“ na 3 roky (priestor na vyjednávanie u tohto bodu je podľa 
Malchárka vyšší ako 1 mld. Sk, Haščák hovorí, že 700 mil. Sk), otvorené je prijatie nového 
BN energetického zákona v NR SR a otvorené je aj schválenie investičného plánu SE na 
FNM SR. 
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Spoločne prejednávajú taktiku na pripravované stretnutie s prezidentom ENELu Fluviom 
Contim budúci týždeň vo Viedni - viď stretnutie Malchárek, Haščák z 5.1.2006. Chcú aby 
to vyznelo ako priateľské stretnutie a nie ako vydieranie. 
Haščák sa pýta, či BN energetický zákon v prospech ENELu bude v NR SR prijatý aj bez 
toho, aby podplatili poslancov. Malchárek si myslí že áno. Malchárek by na stretnutí s 
Contim skôr navodil atmosféru, že ČEZ sa snaží o zmenu privatizačného rozhodnutia na 
SE, že ČEZ podpláca poslancov NR SR a lobuje kde sa dá. 
Malchárek a Haščák by sa na stretnutí chceli dostať do pozície obrancu záujmov ENELu. 
Malchárek chce stretnutie postaviť na osobnej rovine - t.j. priamo povedať Contimu, že 
Malchárek je na funkcii ministra len do parlamentných volieb, potom sa môže dostať do 
funkcie človek s ktorým budú mať Taliani problémy a je v záujme obidvoch strán 
spolupracovať. Podľa Haščáka má PPC objektívnu trhovú cenu 5-6 mld. Sk (závisí to od 
ceny el. energie a tepla, ktoré stanoví ÚRSO). Haščák chce aby sa s ENELom dohodol na 
cene už do konca februára 2006 s tým, že predaj sa z politických dôvodov (viď vyššie) 
zrealizuje až v októbri 2006. Najväčším problémom ale je ako spojiť predaj PPC s 
ústupkami pri vyjednávaní s Enelom o zmluvách SE (Slovalco, GovCo). Malchárek 
nemôže Contimu priamo povedať, že urobí ENELu pri zmluvách ústupky za 1 mld. Sk a 
ENEL má za to kúpiť PPC o 400 mil. Sk viac. 
Organizačne sa dohodli, že Haščák zavolá Testimu s požiadavkou, že Malchárek sa chce 
stretnúť s prezidentom ENELu Contim na neformálnej večeri len v trojici Conti, 
Malchárek, Haščák. Miesto a čas stretnutia dohodne ešte Haščák. Obidvom (aj Haščákovi, 
aj Malchárkovi) na uvedenom stretnutí veľmi záleží. O príprave a scenári pripravovaného 
stretnutia rozprávajú cca 30 min. 
Na záver tématiky SE hovorí Malchárek, že bude ťažké mediálne odkomunikovať, že 
zmeny v predstavenstve SE chce urobiť z dôvodu problémov pri preberaní SE ENELom. 
Malchárek hovorí, že predstavenstvo SE sa bojí, všetky dokumenty v súvislosti s 
privatizáciou SE podpisuje a práveže spolupracuje. To skôr majú problémy so spoluprácou 
predstavenstva SEPS. Haščák sa smeje, že teda Malchárek má do médií povedať, že 
predstavenstvo SE odvolal, pretože kradne a nechce sa s nimi deliť. Malchárek uvažuje, že 
by do médií ako dôvod odvolania predstavenstva SE uviedol zbytočnú a drahú reklamnú 
kampaň na prelome rokov 2005/2006. Haščák mu radí, že keď chce nech ako dôvod uvedie 
posledné materiály, ktoré zastavili, a ktoré boli pripravené na schválenie v predstavenstve a 
dozornej rade SE na schválenie. Išlo súhrnne o cca 2 mld. (kondenzačné trubky za 600 mil. 
Sk, 100 mil. Sk na preškolenie zamestnancov, 300 mil. Sk kompresory, veľa menších 
obchodov od 50 do 100 mil. Sk). Uvedené obchody boli nepripravené, nezdôvodnené, 
nevýhodne navrhnuté a na poslednú chvíľu. Malchárek môže skrátený zoznam týchto 
obchodov použiť na mediálne zdôvodnenie zmien v predstavenstve. 
Rozvodné závody - Východoslovenská. Stredoslovenská a Západoslovenská 
energetika - VSE, SSE a ZSE 
Provízia za poradcu sa bude deliť ako bolo dohodnuté, t.j. na tretiny medzi Malchárka, 
Palacku (SDKÚ) a FNM (Jurica, Bubeníková) - viď stretnutia Malchárek, Haščák z 
15.12.2005 a medzi 23.12 a 26.12.2005. Haščák chce dať 5 mil. Sk aj Igorovi Grošaftovi, 
pretože potrebujú spojenca aj v prezídiu FNM. Malchárek súhlasí. O SSE a VSE 
rozprávajú v zmysle predchádzajúcich stretnutí. 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - SEPS 
V    SEPS je za obstarávanie informačného systému na rozdelenie provízia 20 mil. Sk. 
Haščák pôvodne plánoval rozdeliť províziu tým istým spôsobom ako rozdelenie provízie za 
informačný systém pre GovCo, a.s. v SE (Malchárek, Világi, Grošaft) -viď vyššie prvý 
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odsek časti Slovenské elektrárne. Dohodli sa, že aj v tomto prípade pôjde celá provízia 
Malchárkovi. 
Jozef Jurica - riaditeľ sekcie prípravy a realizácie predajov FNM 
Haščák chce s Malchárkom vyriešiť riaditeľa sekcie prípravy a realizácie predajov FNM 
Jozefa Juricu. Malchárek ho vníma ako svojho človeka, ktorého zachránil pred odvolaním z 
Výkonného výboru FNM a ktorému spoločne s Haščákom doporučili funkciu riaditeľa 
sekcie prípravy a realizácie predajov a nie napríklad funkciu riaditeľa právnej sekcie, kde 
by nezarobil nič. Malchárek si myslí, že Jurica by nemal byť vyplácaný mimo neho. 
Spomínajú prípady Juricových provízií za rozvodné závody a za jeho hlasovanie v 
privatizačnej komisii na privatizáciu letiska. Haščák chce od Malchárka vedieť či chce aby 
Juricu vyplácali cez Malchárka (podobne ako bol v minulosti vyplácaný Malchárek cez 
Ruska), alebo koľko by mal Jurica vôbec dostávať. Haščák vysvetľuje Malchárkovi v akej 
výške dostávajú funkcionári FNM provízie. Haščák hovorí že za históriu svojich obchodov 
s FNM, ktorých urobil veľké množstvo dal už províziu asi všetkým funkcionárom Prezídia 
a Výkonného výboru FNM. Zvyčajne dostávajú od 2 do 5 mil. Sk za každé hlasovanie v 
privatizačných komisiách. Výnimkou bol prezident FNM Jozef Kojda, ktorý dostával okolo 
10 mil. Sk (Haščák si spomína, že napr. pri privatizácii SPaP dostal Kojda 8 mil. Sk a pri 
privatizácii PPC dostal 12 mil. Sk). Haščák hovorí, že zvykom je vyplácať za privatizácie 
politické strany osobitne a funkcionárov FNM osobitne, pretože v minulosti keď vyplácali 
len politické strany tak sa niekedy stávalo, že politická strana ,,zabudla“ vyplatiť svojho 
funkcionára FNM, ktorý potom nefungoval. Jedinou výnimkou bolo SMK, kde všetky 
peniaze dával Haščák vždy Világimu, ktorý mal dať niečo aj svojim funkcionárom na FNM 
(Haščák pripúšťa aj možnosť, že im nič nedal, ale vždy fungovali). Keby mali uvedený 
princíp použiť na Juricu, tak by cez Malchárka namiesto 7 mil. Sk za poradcu na 
privatizáciu rozvodných závodov dostal províziu len 3 mil. Sk a namiesto 10 mil. Sk za 
privatizáciu zvyšného balíka akcií SSE by dostal len 5 mil. Sk. Haščák ale už vníma Juricu 
viac ako svojho kamaráta a chce mu dať viac.       Pýta sa Malchárka na jeho názor. 
Malchárkovi sa nepáči, že ho Jurica obchádza. Malchárek ho vníma viac ako svojho 
zamestnanca. Jurica povedal Malchárkovi, že za hlasovanie v privatizačnej komisii na 
letisko od Penty nič nedostal čo nebola úplná pravda. Jurica dostal od Oravkina návrh 
provízie, ktorý ešte nie je odsúhlasený. Malchárka mrzí, že mu Jurica klame. Malchárek 
hovorí, že Jurica nie je spoľahlivý, odmieta komunikovať zo zamestnancami MH SR a aj s 
Malchárkovými poradcami. Jurica má v súčasnosti už bližšie k Haščákovi ako k 
Malchárkovi. Na záver sa zhodnú, že Juricove provízie za poradcu na privatizáciu 
zvyšných balíkov akcií rozvodných závodov a SSE už nechajú v pôvodnej výške, ale 
Malchárek mu nedá 2 - 3% zo svojej časti navyše ako prejav dobrej vôle - viď stretnutie 
Malchárek, Haščák medzi 23.12 a 26.12.2005. Dohodli sa, že sa spoločne stretnú v trojici a 
vysvetlia si to. 
Transpetrol, a.s. 
Haščák chce, aby províziu pre Malchárka za predaj Transpetrolu dostali od Štefana Czucza 
dopredu, pretože neverí ruskej strane (aj keď je neobvyklé pýtať províziu pred realizáciou 
obchodu). Haščák žil 6 rokov v Rusku a podľa neho sú Rusi len o 20% menší podvodníci 
ako Číňania, ktorí sú najväčší podvodníci na svete. 
Privatizácia Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. 
Haščák vysvetľuje Malchárkovi, že za privatizáciu letiska nedostane Malchárek nič. 
Haščák berie letisko ako priateľskú službu od Malchárka. PENTA pri letisku vyplatila len 5 
členov privatizačnej komisie, ktorí hlasovali za konzorcium Two One (Penta). Peniaze 
dostali Ján Rusnák, Anna Bubeníková, Vladimír Drozda, Jozef Jurica dostal ponuku na 5 
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mil. Sk a Peter Vlasatý dostal ponuku na 1 mil. Sk. PENTA ešte dá ministrovi dopravy 
Prokopovičovi 20 mil. Sk. Haščák hovorí, že za letisko nedali nič ani SDKÚ (SDKÚ 
urobila politickú dohodu s rakúskym kancelárom Wolfgangom Schusselom). 
Privatizácia Teplární (Bratislava. Trnava. Žilina. Martin. Zvolen. Košice) 
Za výber privatizačného poradcu na privatizáciu teplární je na rozdelenie provízia 10 mil. 
Sk (20% z odmeny vyplatenej poradcovi). K privatizácií teplární mal Haščák už niekoľko 
stretnutí s SDKÚ a KDH. Rozhodujúcim kritériom pri privatizácii bude ponúknutá cena a 
PENTA pravdepodobne nebude dávať za teplárne žiadne provízie. Priestor na provízie pre 
Malchárka sa tam zatiaľ nerysuje, ale Haščák to chce ešte nechať otvorené a je možné, že v 
privatizácii teplární bude môcť zohrať úlohu aj Malchárek. 
Rekapitulácia 
Haščák hovorí, že jeho pôvodná predstava na rozdelenie nákladov na puč v ANO bola na 
tretiny: on, Malchárek a minister zdravotníctva Zajac. Haščákovi sa ale nedarí presvedčiť 
Zajaca, s ktorým sa ťažko komunikuje. Haščák sa musí veľmi ovládať aby nešiel so 
Zajacom do konfliktu. Zajac má pocit, že celú robotu pri puči urobil on. 
Podľa predbežných výpočtov Haščáka zarobil Malchárek zatiaľ na províziách vo funkcii 
ministra hospodárstva 329 mil. Sk. Podľa Haščáka je to viac ako zarobil za 2 roky vo 
funkcii ministra Pavol Rusko (Rusko dostal od Penty najviac 60 mil. Sk za PPC) a 
Malchárek môže byť spokojný. Haščák pučom získal to, že zostala zachovaná vláda, že 
možno sprivatizujú letisko, možno sprivatizujú teplárne a predajú PPC. Haščák navrhuje 
aby si teda náklady rozdelili na polovicu (Haščák, Malchárek). Haščák navrhuje, že ak by 
Malchárkove obchody nevyšli alebo ak by ho odvolali z funkcie ministra tak by všetky 
náklady puču platil Haščák (Haščák nechce aby to Malchárek platil z peňazí, ktoré si 
zarobil predtým). Malchárek súhlasí. 
Náklady puču v ANO vyčísľuje Haščák na okolo 50 mil. Sk. 
Haščák hovorí o odmeňovaní Malchárkových poradcov - 3 mil. Sk Ľuboš Ševčík a po 
2  mil. Sk Peter Vlasatý a BN Jakub (Vlasatému a Jakubovi už dal po 1 mil. Sk zálohu). Od 
toho sa im v októbri 2006 odpočítajú mzdy a odmeny v dozorných radách. Vlasatý okrem 
toho dostal osobitne 1 mil. Sk za hlasovanie v privatizačnej komisii na privatizáciu letiska. 
Náklady na Malchárkových poradcov budú po odpočítaní miezd a odmien cca 5 mil. Sk. 
Haščák navrhuje rozdeliť náklady na poradcov na polovicu medzi neho a Malchárka. 
Malchárek súhlasí. 
8.1.2006    (Jirko Malchárek. Jaroslav Haščák) 17.00 hod.-18.30 hod. 
Haščák sa pýta Malchárka na ples v opere. Malchárek hovorí, že ples sa vydaril a že tam 
bol do tretej. Haščák sa pýta kto tam bol, Malchárek hovorí, že z politikov Gašparovič, 
Dzurinda, Mikloš, Hrušovský, Tóth, Kaník a on. Z podnikateľskej sféry tam bol celý hrubý 
domáci produkt okrem PENTY. Haščák sa smeje, že oni pracujú a nemajú čas chodiť po 
plesoch. Hostiteľmi plesu boli Ladislav Rehák a Pavol Lančarič z Orangeu. Malchárek sa 
pýta Haščáka, že na tom predaji Globtelu Rehák musel dobre zarobiť. Haščák súhlasí a 
hovorí, že podľa jeho názoru dal Jána Duckého zavraždiť práve Ladislav Rehák. Rehák mal 
na vraždu v súvislosti s obchodmi okolo Globtelu najväčší motív. Roman Zubík, ktorému 
sa objednanie vraždy Duckého pripisuje nemal podľa Haščáka motív. Haščák hovorí, že 
Rehák sa už v tom čase priatelil s "Piťom" (Juraj Ondrejčák), ktorého sponzoruje. 
Malchárek sa pýta či sú Rehák a Struhár takí "hajzli". Haščák hovorí, že Rehák je „celkom 
dobrý hajzel", Struhára Haščák nepozná. Malchárek sa Haščáka pýta na dôvod ticha v 
podsvetí. Haščák hovorí, že Ondrejčák v Bratislave nemá veľkú konkurenciu a Bratislava 
je viacmenej jeho. Na stredné a východné Slovensko sa moc netlačí, tak je v podsvetí 
pokoj. Haščák hovorí, že Rehákov syn chodí s Ondrejčákom v partii. Smeje sa, že chodia v 
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skupinách cca 10 ľudí po meste v maskáčoch. Rehákov syn je právnik a robí v advokátskej 
kancelárii Ernesta Valka. Ernest Valko je tiež veľký kamarát s Ondrejčákom. Malchárek 
hovorí, že sa s Ondrejčákom raz stretol pri otváraní AU Café. Smeje sa, že Ondrejčák tam 
mal nepriestrelnú vestu. 
Haščák vysvetľuje, že Rehák so Struhárom sa stali miliardármi práve cez Duckého. Haščák 
hovorí, že celý projekt Globtel pripravoval Emil Hubinák. Ducký ho ale podviedol a 
zrealizoval to cez Reháka a Struhára. Haščák sa pýta Malchárka, či vie kto je to Emil 
Hubinák. Malchárek hovorí, že ho pozná, že Hubinák bol riaditeľom telekomunikácii za 
SOP, kde spoločne pôsobili. Haščák pokračuje, že Hubinák si miesto riaditeľa 
telekomunikácii kúpil práve kvôli Globtelu, pretože chcel dostať späť aspoň časť peňazí, o 
ktoré ho podviedol Ducký. Haščák to vie priamo od Hubináka (sú bývalí spolužiaci - asi z 
Ruska). Hubinák nakoniec dostal od Reháka a Struhára za Globtel nejaké peniaze. 
Malchárek hovorí, že má jednu lepšiu kamarátku, ktorej je Hubinák strýkom. Hubinák je 
podľa neho povýšenecký a arogantný človek. Haščák hovorí, že Hubinák je žid, je chytrý 
hlavou ale divne sa správa. Haščák ho prirovnáva k Duckému. Hubinák investuje peniaze 
do nehnuteľností (napr. v Piešťanoch kúpil jednu celú ulicu). Malchárek rozpráva ako pred 
7 rokmi chodil Hubinák na SOP v oblekoch za 100 tis. Sk a so zlatými hodinkami. 
Haščák sa Malchárka pýta, či sa na plese v opere bavil s Dzurindom a Miklošom. 
Malchárek hovorí, že s nimi moc nehovoril. Malchárek opisuje ples. Dzurinda sa venoval 
manželke a komunikoval najmä s Miklošom. Gašparovič sedel so svojimi poskokmi a s 
Beňovou a Flašíkom. Malchárek popisuje niekoľko prípadov arogantného správania 
Moniky Beňovej, ktorú nemá rád (volá ju „piča“, „fúria“, „hlupaňa“, „beštia“). Haščák 
hovorí, že ju mal vždy za „kundu“. Haščák vie, že spávala s českým podvodníkom 
„Deržinským“, jedným chlapom z IRB, ktorého zavreli (Haščák si nevie spomenúť na 
meno) a chcela spávať aj s Marekom Dospivom, ale ten ju odmietol. 
Rozprávajú sa aj o Gašparovičovi (Malchárek ho volá „idiot“). Podľa Malchárka je 
Gašparovič hlupák (má IQ húpacieho koňa) a nevie povedať 2 súvislé vety. Haščák súhlasí 
a smeje sa, že napriek tomu je populárny. 
Malchárek sa smeje na Jozefovi Heribanovi, ktorý sa celý večer nastrkal tam, kde boli 
kamery alebo niekto dôležitý (Dzurinda). Podľa Malchárka je Heriban nešťastne 
zakomplexovaný človek. 
Rozprávajú o reštauráciách. Podľa Malchárka je najlepšia reštaurácia Savoyka, kde za 
posledný rok prepil milión. Malchárek popisuje Savoyku. Haščák chodí najmä do 
reštaurácií Al Dente (v Tatracentre blízko Penty) a Caribic. Občas chodí do reštaurácií 
Medúza a Traja Mušketieri. 
Rozprávajú o predstaviteľoch SMERu. Obidvaja majú názor, že je to zberba, sú neschopní 
a že keď sa dostanú do vlády bude zle. Haščák hovorí, že jediný inteligentný predstaviteľ 
SMERu je Martin Glváč. Malchárek sa pýta Haščáka,             či Flašík zarábal v HZDS len 
na reklame. Haščák mu potvrdzuje, že cez Donar zarábal v HZDS len na reklame pre štátne 
podniky a mohol zarobiť 300 - 500 mil. Sk. 
Haščák rozpráva o prípade, keď mu Fedor Flašík a Vladimír Poór pred pol rokom volali, že 
potrebujú požičať 5 mil. Sk na rádio Twist, ktorému hrozila exekúcia. 
Haščák im požičal (Flašík a Poór ručia zmenkami, ktoré budú splatné v marci). 
Haščák by sa tak ako oni nikdy neponižoval. Haščák sa rozhorčuje, že na osobnú spotrebu 
majú a nemajú na investície. Haščák vysvetľuje Malchárkovi motívy, prečo sa PENTA 
angažuje v politike. Najväčším motívom je SMER, ktorý vypaľuje už v opozícii (čo bude 
keď sa dostane do vlády?). Haščák spomína príklad, ako Fico a Flašík požadovali od 
Haščáka za zrušenie tlačovej konferencie o privatizácii Paroplynového cyklu províziu. 
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Haščák vymenúva 5 akcionárov SMERu: Juraj Široký, Vladimír Poór, Martin Glváč (Fedor 
Flašík), Jozef Brhel a Ivan Kiňo. Okrem Glváča a Brhela (Haščák ho ako jediného osobne 
nepozná) sú to všetko neschopní ľudia. 
Malchárek sa pýta, či Ivan Kiňo vo funkcii riaditeľa Slovenskej sporiteľne zarobil miliardu. 
Haščák hovorí, že menej. Malchárek sa pýta na miliardárov z čias bývalého HZDS (pred 
rokom 1998). Haščák vymenúva: Slavomír Hatina, Alexander Režeš, Rosina, Kollár z 
Dusla Šaľa, Ivan Lexa, Vladimír Mečiar, Milan Fiľo, Ladislav Krajňák, Ondrej Gattnar, 
Vladimír Soták, Ján Ducký (resp. zdedili to Rehák, Struhár) a ešte zopár. Spolu určite vyše 
20. Malchárek sa pýta Haščáka koľko je na Slovensku miliardárov v súčasnosti. Haščák 
hovorí, že to je ťažké povedať, že od 50 do 100. 
Haščák hovorí, že ak bude SMER zostavovať vládu, tak nastanú v SMERe vnútorné 
rozpory. Rozprávajú o tlačovej konferencii Vladimíra Mečiara. Rozprávajú o projekte 
novej politickej strany, ktorú chcú nazvať NÁDEJ a o mediálnej komunikácií. Podľa 
Haščáka bude mať koalícia SDKÚ - SMK - KDH v budúcich voľbách viac hlasov ako 
SMER. Celé sa to bude lámať na HZDS. Situáciu by vyriešila nová strana. Haščák hovorí, 
že demokracia je „nahovno“ systém. „Volič o ničom nič nevie, volič je hovno. Volič vníma 
iba absolútny povrch.“ Malchárek hovorí o možnosti zaangažovať do kampane proti Ficovi 
veľké súkromné spoločnosti. Haščák hovorí, že sa o to snažia, ale všetci sú pasívni, že 
napríklad Ján Sabol niečo dá, ale Penta musí ťahať väčšinu. 
Malchárek sa pýta Haščáka, či vlastnia nejakú distribučnú spoločnosť na lieky. 
Haščák odpovedá, že zatiaľ majú len lekárne a že o kúpe distribučnej spoločnosti rokujú. 
Malchárek sa na to pýta v súvislosti s nákupom liekov v objeme 500 mil. Sk pre Správu 
štátnych hmotných rezerv. Haščák hovorí, že uvedený obchod na vakcíny proti vtáčej 
chrípke už riešia s ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom. 
Malchárek hovorí, že je to ale v jeho rezorte. Haščák si nie je istý či hovoria o tom istom 
obchode. Haščák to zistí a dá Malchárkovi vedieť. 
Malchárek hovorí, že mu SDKÚ za BN obchod s pozemkami dlží už rok 13 mil. Sk. 
Haščák sa to pokúsi vybaviť. 
Malchárek by chcel aby sa na nákladoch záchrany parlamentu vo výške 50 mil. Sk (úplatky 
pre nezávislých poslancov) podieľali aj SDKÚ, KDH a SMK, pretože zo záchrany vlády 
profitujú aj oni. Haščák to nevidí ako reálne. Malchárek chce aby sa na nákladoch záchrany 
parlamentu podieľal aspoň minister zdravotníctva Rudolf Zajac.  Haščák hovorí, že to so 
Zajacom otvorí. 
Rozprávajú o možnostiach obchodov v Transpetrole, a.s. Haščák hovorí, že povie Jozefovi 
Juricovi aby priniesol z Transpetrolu investičný plán a potom uvidia čo sa dá v 
Transpetrole urobiť. 
Malchárek sa pýta Haščáka na zahraničnú a domácu spoločnosť (systém prepierania 
Malchárkových provízií). Malchárek sa pýta či má so Zoltánom Vargom rozbehnúť tú 
domácu firmu. Haščák hovorí, že nech to Malchárek nechá na neho, že to urobí on do 2 
mesiacov. V zahraničnej firme má Malchárek zatiaľ v hotovosti 102 mil. Sk. Pýta sa 
Haščáka či je lepšie to previesť na domácu firmu alebo nechať tak. Haščák hovorí, že to je 
jedno. Malchárek chce vedieť ako sa bude vyvíjať kurz eura (peniaze v zahraničnej firme 
má pravdepodobne v EUR). Hovoria o zložení štatutárnych orgánov domácej firmy 
(akciová spoločnosť).                   Haščák hovorí, že podľa zákona v predstavenstve môže 
byť aj jeden človek. Dajú tam asi Zoltána Vargu. Osoby do dozornej rady ešte vyberú. 
Nesmú to byť osoby, ktoré by sa akýmkoľvek spôsobom dali spojiť s Malchárkom 
(nemohli byť v minulosti v rovnakých firmách). 
GovCo. a.s. 
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Haščák dal Jozefovi Sekerkovi vypracovať celý koncept GovCo, a.s. - základný koncept, 
návrh zmeny stanov, štatút predstavenstva, štatút dozornej rady, organizačná štruktúra, 
východiská obchodného plánu a finančného rozpočtu.        Bolo by dobré niekoho poveriť 
realizáciou celého projektu GovCo (asi Ľuboša Ševčíka). Haščák vysvetľuje, že do 
budúcnosti zostanú v štátnom vlastníctve už  iba 3 zaujímavé čisto štátne podniky - osobná 
doprava ŽSR, SEPS a GovCo.                   Z nich bude GovCo jednoznačne 
najlukratívnejšie. GovCo bude mať investičné plány rádovo v miliardách, v niektorých 
rokoch to bude vychádzať aj na viac ako 10 mld. Sk. Je tam priestor pre veľké provízie. Po 
očakávanej výmene ministra hospodárstva po parlamentných voľbách dôjde aj k výmene 
predstavenstva a dozornej rady GovCo, a.s. Mali by obsadiť ľudí aj v strednom 
manažmente,  pretože je možné, že ak budúci minister hospodárstva neprenikne v GovCo 
dostatočne hlboko, tak sa s ľuďmi dosadenými do stredného manažmentu budú     dať robiť 
obchody aj po parlamentných voľbách. 
Haščák chce rozšíriť predstavenstvo GovCo, a.s. z 3 na 5 členov. Nechajú tam Martina 
Slezáka a BNO „Reguli“. Predsedom predstavenstva bude Vladimír Rigász. Haščák má na 
zvyšné 2 miesta pripravené 4 osoby (BNO „Hutta", „Velický“, „Pajtina“, „Lorincz“), z 
ktorých si ešte vyberie. V dozornej rade  nechajú Štefana Haringa (Haščák s ním pôvodne 
uvažoval na miesto ekonomického riaditeľa SE - viď stretnutie Malchárek, Haščák, 
15.12.2005). Haščák má pripravené ďalšie 4 mená do dozornej rady GovCo, a.s. 
Malchárek hovorí, že predsedom predstavenstva GovCo, a.s. má byť podľa dohody s 
Ivanom Miklošom pred tým ako nastúpil na post ministra hospodárstva BNO „Reguli“. 
Haščák hovorí Malchárkovi, že to je jeho rezort a „Reguliho“ má odmietnuť. Malchárek 
hovorí, že s tým asi bude mať problém, pretože Miklošovi na tom veľmi záleží. Haščák 
teda navrhuje, že „Reguli“ bude predseda predstavenstva a Rigász bude generálny riaditeľ. 
Dozorná rada podľa stanov bude mať tiež malé právomoci. Haščák navrhuje 7 člennú 
dozornú radu (1 KDH, 1 SMK, 1 SDKÚ, 2 Malchárek, 2 za zamestnancov). Malchárek 
nechápe, že za zástupcov zamestnancov nemôže dať svojich ľudí. Malchárek neovláda 
základnú legislatívu o akciovej spoločností (tretina členov dozornej rady musí byť za 
zamestnancov). 
Haščák chce oddeliť predstavenstvo GovCo, a.s. od výkonného manažmentu a tak navrhol 
aj stanovy. Predstavenstvo by podľa nových stanov nemalo veľké právomoci a posilnili by 
sa právomoci výkonného manažmentu. Celý výkonný manažment by dosadil Haščák s 
Malchárkom. Malchárek sa pýta koľko bude mať GovCo, a.s. zamestnancov. Haščák 
presne nevie, ale odhaduje na 1000 — 2000 zamestnancov. 
Bratislavská teplárenská, a .s. (BAT) 
Haščák sa stále nevie dohodnúť s prezidentom FNM Jozefom Kojdom na obchodoch v 
BAT - viď stretnutie Malchárek, Haščák, 15.12.2005. Haščák by ho odvolal z funkcie 
predsedu dozornej rady BAT. Nechcú s ním ale ísť do konfliktu. Nechajú to tak. Malchárek 
hovorí, že sa uvoľnilo miesto v dozornej rade BAT. Haščák hovorí Malchárkovi nech tam 
dá koho chce. 
Haščák chce od Malchárka vedieť za koho je do dozornej rady VSE navrhnutá osoba 
Zicho. Malchárek hovorí, že ho navrhol on. Zichova manželka Renáta Zichová je 
prednostka ObÚ v Starej Ľubovni. Do funkcie ju presadil Malchárek za ANO. Zichová je 
priateľka Malchárkovej priateľky Márie. Malchárek dal okrem toho do dozornej rady VSE 
35 ročného bratranca jeho priateľky Márie (z Bardejova), Jozefa Kľúčika zo Starej 
Ľubovne a Jaroslava Suchého. Zdá sa, že zloženie dozornej rady VSE zostavovala 
Malchárková priateľka Mária. Haščák hovorí, že by od nich možno niečo v súvislosti s 
privatizáciou zvyšného balíka akcií VSE potreboval. 
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Haščák má v stredu 11.1.2006 dohodnuté stretnutie s Róbertom Ficom. 
Haščák sa na záver pýta ešte na nejaké pikošky z plesu v opere. Malchárek hovorí, že k 
nemu prišiel minister dopravy Prokopovič a hovoril, že má za to letisko výčitky svedomia. 
Malchárek si myslí, že kvôli J&T, od ktorej pravdepodobne zobral províziu. Malchárek si 
všimol, že Prokopovič sa celý večer nerozprával s Dzurindom. Boli tam aj Konštiak, Mika, 
Šujanský, Lazar, francúzsky šéf SPP atď. Malchárek navrhuje Haščákovi aby bola PENTA 
na budúci rok sponzorom plesu v opere. Haščák súhlasí. 
Malchárek sa obáva realizácie zmien v predstavenstve Slovenských elektrárni (SE). Pýta sa 
Haščáka či na nich nemajú nejaké kompromitujúce veci. Haščák mu hovorí, aby sa tým 
netrápil. Malchárek sa pýta, či pripravované zmeny v predstavenstve SE ešte nepraskli. 
Haščák to zatiaľ nezaznamenal. O uvedených zmenách vedia len oni (Haščák, Malchárek) 
a Palacka s Miklošom. 
10.1.2006    (Anna Bubeníková. Jaroslav Haščák) 18.30    hod.-20.20 hod. 
Bubeníková sa pýta Haščáka či už vyriešil províziu za doprivatizáciu zvyšného balíka akcií 
VSE. Haščák hovorí, že má dohovorené stretnutie so zástupcom RWE Energy Giestingom 
na štvrtok (12.1.2006). 
Haščák sa pýta Bubeníkovej na ples v opere. Bubeníková si ples pochvaľuje. Problémom 
boli len všadeprítomní novinári a skutočnosť, že sa jej muž Roman opil. Bubeníková 
popisuje ich manželské nezhody. Jej manžel žiarli a je frustrovaný. Na plese sedeli za 
stolom spoločne s BN „Marekom“ a Prof. Sivákom. Bubeníková sa potom rozprávala pri 
stole s „Ivanom“ (pravdepodobne Mikloš). Chcel s ňou tancovať minister hospodárstva 
Jirko Malchárek, ale ho odmietla.      Jej muž Roman jej povedal, že by nemuseli všetci pri 
rozhovoroch s ňou tak slintať. Potom sa stratil a opil sa tak, že nevedel kde je a chytal sa 
steny. 
Haščák sa pýta, či sa Prof. Rudolf Sivák už vystrábil z mediálnej kampane (členstvo v DR 
Bratislavskej teplárenskej a prepojenie na Pentu). Bubeníková odpovedá, že to stále 
nestrávil. Že s ním tancovala a odfotili ich novinári keď fotili vedľa tancujúcu Emíliu 
Vašáryovú. Bubeníková sa smiala, že keď to bude v novinách, tak budú mať Kojda a 
Kováčik konečne nejakú stopu. Prof. Sivák sa naľakal a celý večer rozprával len o 
mediálnej kampani proti jeho osobe. Rozprávajú o nevhodných reakciách Siváka a 
Malchárka na otázky novinárov v kauze Prof. Siváka. 
Rozvodné závody — Východoslovenská. Stredoslovenská a Západoslovenská 
energetika - VSE, SSE a ZSE 
Haščák sa pýta na stav schvaľovania poradcu na privatizáciu rozvodných závodov (ZSE, 
VSE, SSE). Bubeníková hovorí, že materiál nie je schválený, pretože nie je ešte 
pripravený. Má to na starosti Jozef Jurica. Dohodli sa, že poradcom nebude HSBC ako 
pôvodne plánovali, ale rozdelia to na právneho a ekonomického poradcu (hovoria aj názvy, 
ale nerozumieť). Haščák to už dohodol aj s Igorom Grošaftom (člen prezídia FNM). 
Bubeníková má pomôcť Jozefovi Juricovi s materiálmi.  
Provízia za dopredaj zvyšného balíka akcií SSE beží tak ako je dohodnuté. Haščákovi volá 
každý tretí deň zástupca EdF Patrick Luccioni a prejavuje veľkú ochotu. 2,5 mil. EUR 
zaplatí EdF cez svojho poradcu a 0,5 mil. EUR vyberú priamo zo SSE cez Jozefa Antošíka 
(Tento, a.s., Žilina). 
Provízia za dopredaj zvyšného balíka akcií VSE je na dobrej ceste. Haščák telefonoval s 
generálnym riaditeľom VSE Giestingom (RWE Energy) a má z tohto dobrý pocit. Giesting 
sa má vo štvrtok stretnúť s Haščákom, s Malchárkom a s Juricom - viď stretnutie 
Malchárek, Haščák, 5.1.2006. 
Haščák vidí problém v privatizácii zvyšného balíka akcií ZSE. Haščák hovorí, že 
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Malchárek mu včera (v priestore č.2 kde boli od 20.00 do 23.00) ukazoval správu zo SIS o 
privatizácii zvyšného balíka akcií ZSE. SIS používa tie isté argumenty  ako PENTA pri 
odôvodňovaní spôsobu privatizácie ZSE (v tendri, aby sa dosiahla čo najvyššia cena). SIS v 
správe urobila „zúfalú“ analýzu, že keď štát potrebuje privatizovať zvyšný balík akcií ZSE, 
pretože potrebuje peniaze, tak je lepšie požičať si ich a neprivatizovať zvyšný balík akcií 
ZSE. SIS odhaduje predajnú  cenu zvyšného balíka akcií ZSE na 10 -14 mld. Sk čo 
približne korešponduje s Haščákovým odhadom 300 - 350 mil. EUR. SIS v správe uviedla, 
že ak by si uvedené prostriedky (10-14 mld. Sk) štát požičal a nesprivatizoval zvyšok ZSE,  
tak ročne získa minimálne 0,5 mld. Sk (minimálne 1 mld. Sk ročne podiel na          zisku 
ZSE pre štát mínus 0,5 mld. Sk ročné úrokové náklady na pôžičku).      Haščák sa smeje, že 
SIS zabudla pripočítať splátky istiny z pôžičky. Haščák tvrdí, že celá správa SIS je úplný 
blud. Hovorí, že keď v organizácii s ročným rozpočtom cca 900 mil. Sk zabudnú pri 
výpočtoch započítať splátku istiny, tak je to hanba a svedčí to o tom, že v SIS sú úplní 
debili1. 
Haščák odbočí a oznamuje Bubeníkovej, že o nej sú na SIS-ke samé chvály, že ju na SIS 
považujú za principiálnu osobu, ktorá odmieta korupciu. SIS má na FNM jedného človeka 
z Pezinka, alebo Ivanky pri Dunaji, ktorý robí na projektoch s Bubeníkovou. Bubeníková 
nevie kto by to mohol byť. Haščák jej hovorí, že to ešte zistí a dá jej vedieť. 
Haščák sa vracia k problémom s privatizáciou zvyšného balíka akcií ZSE. Ivan Mikloš 
nechce predávať zvyšný balík akcií ZSE. Malchárek sa ho spýtal, že či to  je preto, že 
dostal tú správu zo SIS. Mikloš odpovedal, že áno, že aj preto.            Haščák si nemyslí, že 
by dôvodom Miklošovho postoja bola správa SIS. Haščák          si mysli, že Palacka 
nepovedal Dzurindovi a Miklošovi, že už má s Haščákom dohodu o privatizácii zvyšných 
balíkov akcií rozvodných závodov. Možné je aj to, že Mikloš chcel ZSE doprivatizovať 
sám (cez svojich ľudí na FNM - Peter Huňor  a možno Jozef Kojda). Haščák musí zistiť čo 
je v skutočnosti vo veci.       Malchárkovi prikázal, aby povedal Miklošovi o dohode medzi 
Haščákom a Palackom ohľadne doprivatizácie rozvodných závodov. Malchárek vzápätí 
poprosil Bubeníkovú aby to povedala Miklošovi ona. Bubeníková sa rozčuľuje, že jej to 
povedal pred Ľubošom Ševčíkom. Haščák hovorí, že Ľuboš Ševčík je spoľahlivý, ale 
Malchárek opäť urobil chybu a keby to povedal pred hocikým iným ako Ševčík, tak by to 
mohol byť prúser. Haščák hovorí Bubeníkovej aby sa stretla s Miklošovými ľuďmi (Peter 
Huňor, Rastislav Daníšek) a spýtala sa na Miklošove dôvody odmietania doprivatizácie 
ZSE. 
Bubeníková hovorí Haščákovi, že bola s Róbertom Prikrytom (vo FNM za SDKÚ), ktorý 
jej tvrdil, že províziu za privatizáciu zvyšného balíka akcií VSE má rozrobenú on a 
komunikuje v tejto veci s generálnym riaditeľom VSE Giestingom. Bubeníková chce aby o 
tom Haščák pred rokovaním s Giestingom vedel. Haščák hovorí, že aj pri VSE je dohoda s 
Palackom a že to vybaví. 
Spoločne rozprávajú o ich človeku - riaditeľovi sekcie prípravy a realizácie predajov FNM 
Jozefovi Juricovi, ktorý je nespoľahlivý. Bubeníková hovorí, že by ho nechala. 1  Pozn. 
spracovateľa: Ide o neutajovanú správu SIS .                Nevýhody doprivatizácie 
Západoslovenskej energetiky, a.s.“, ktorú vypracovala sekcia P pod č.p. 54-143-51/2005-S 
a 16.12.2005 odstúpila premiérovi, ministrovi financií a ministrovi hospodárstva. Uvedená 
správa nadväzuje na č.p. 54-111/2005, ktorú sekcia P odstúpila uvedeným príjemcom vo 
februári 2005. 
párkrát „natĺcť rypák“, aby sa naučil. Haščák tvrdí, že na to nemajú čas, že majú len 4 
mesiace na dotiahnutie vecí a musia pracovať s tým čo majú. 
Privatizácia polikliník 



 149 

Haščák má dnes stretnutie s Jozefom Juricom ohľadne privatizácie polikliník. Hovoria o 
privatizácii polikliník a Haščák sa pýta Bubeníkovej, že čo si myslí, čo treba urobiť s 
veľkým množstvom ponúk na privatizáciu BN polikliniky. Bubeníková hovorí, že je 
potrebné sa do nich pozrieť. 
Bubeníková rozpráva o dnešnom otváraní obálok na FNM s ponukami na kúpu pohľadávok 
FNM v nominálnej hodnote 15 mld. Sk voči 260 dlžníkom (5 ponúk). Hovorí o tom ako sa 
pri otváraní ponúk tváril podpredseda Výkonného výboru FNM SR Peter Huňor. Pri 
otváraní prvých 3 ponúk bol spokojný, pretože v nich boli nízke ponuky. Ako štvrtú 
otvárali ponuku jeho záujmovej skupiny, ktorá bola vyššia ako predchádzajúce ponuky 
(2,7% z nominálnej hodnoty pohľadávok, tj. cca 400 mil.Sk). Huňor vtipkoval, že ak v 
piatej ponuke bude vyššia cena, tak ich budú musieť vylúčiť (Huňor bol z neznámeho 
dôvodu presvedčený, že jeho skupina ponúkla najvyššiu cenu). V piatej (poslednej) ponuke 
od Penty bola naozaj vyššia cena (vyše 3% z hodnoty pohľadávok, t.j. cca 450 mil. Sk). 
Huňor zmrzol. Huňor sa chce teraz ešte pokúsiť niečo vyriešiť cez revíziu zmlúv. Haščák 
hovorí, že tam už Huňor nebude môcť nič urobiť, pretože ako jediné kritérium pri 
hodnotení ponúk bola stanovená ponúknutá cena. Bubeníková hovorí, že našli formálnu 
chybu na ponuke Penty, ktorá nemala na obálke uvedenú adresu spoločnosti. Bubeníková 
nevie či to bude Huňorovi stačiť na vylúčenie ponuky Penty. Haščák vysvetľuje 
Bubeníkovej, že on uvedený balík pohľadávok ani nechcel kúpiť, že to urobil jeho partner 
Jozef Špirko. Medzi partnermi v Pente majú teraz dohodu, že nepôjdu do obchodu, z 
ktorého by bol zisk menší ako 400 mil. Sk. Jozef Špirko túto dohodu obišiel tým, že spojil 
uvedené pohľadávky s bližšie neustanovenými starými pohľadávkami zo Slovenskej 
konsolidačnej. 
Bubeníková hovorí, že by sa vo štvrtok na otváraní ponúk na polikliniku (pravdepodobne 
Poliklinika Tehelná- viď stretnutie Bubeníková, Haščák, 
13.12.2005)    nechcela ocitnúť v takej situácii ako sa vo vyššie spomínanom prípade 
predaja pohľadávok FNM ocitol Huňor. Bubeníková nechce, aby sa pri otváraní obálok 
zistilo, že jej ponuka je nižšia ako ostatných. Haščák hovorí, že on s tým nemá problém, a 
že je pripravená možnosť machinácii s ponukami. Haščák predpokladá, že Slovnaft a J&T 
mohli dať lepšiu ponuku ako skupina, do ktorej patrí aj Bubeníková. Haščák uvažuje nad 
možnosťou (pravdepodobne cez Jozefa Juricu) otvoriť obálky, porovnať ponuky a dať 
lepšiu ako Slovnaft a J&T. Závisí to najmä od typu obálky a spôsobu zalepenia. Haščák 
vysvetľuje Bubeníkovej spôsob získania informácií zo zalepenej a zapečatenej obálky 
mikrokamerou („nafúkneš obálku a prechádzaš jednotlivé riadky“). Haščák chce ešte 
zvážiť riziko. Pravdepodobnosť, že by sa na to prišlo je nízka, ale ak by sa náhodou na to 
prišlo, tak dôsledky sú fatálne (raz sa to už na FNM stalo). Haščák sa musí rozhodnúť dnes, 
pretože ak by to chceli urobiť, tak by to museli urobiť zajtra (streda, 11.1.2006), pretože vo 
štvrtok sa obálky otvárajú. Haščák má o tom ešte dnes stretnutie s Jozefom Juricom. 
Haščák hovorí aj o možnosti, že Slovnaft a J&T mohli dať cenu nad 100 mil. Sk a to je už 
cena, za ktorú by skupine okolo Bubeníkovej nedoporučoval polikliniku kúpiť - viď cenové 
odporúčania Haščáka na stretnutí Bubeníková, Haščák, 13.12.2005. Bubeníková hovorí, že 
v tom prípade by do toho nešla. 
Bratislavská teplárenská, a.s. (BAT) 
Haščák hovorí, že idú odvolať z predstavenstva BAT Ponevského. Bubeníková hovorí, že 
situácia sa zmenila a dnes jej Malchárek povedal, že ho tam nechajú,            že Ponevský 
bude hlasovať s nimi. Haščák hovorí, že chce aby sa BAT vrátila        do pôvodného režimu 
a podpisovať budú predseda predstavenstva Foltín a člen predstavenstva dosadený Pentou 
Ľubomír Gajda. 
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Haščák oznamuje Bubeníkovej, že v záujme vyriešenia požiadaviek prezidenta FNM 
Jozefa Kojdu (viď stretnutie Malchárek, Haščák, 15.12.2005) mu Haščák dovolí 
zrealizovať zmluvu na správu voľných prostriedkov BAT (vyše 100 mil. Sk). 
Haščák sa pýta Bubeníkovej na postup pri privatizácii BAT zo strany FNM. Bubeníková 
vysvetľuje, že víťaza súťaže bude navrhovať komisia na FNM a schvaľovať to bude 
Výkonný výbor FNM. Prezídium FNM to nebude schvaľovať. 
Haščák hovorí o dnešnej tlačovej konferencii Pavla Ruska, na ktorej Pavol Rusko obvinil 
Pentu, že je štvrtým členom vládnej koalície a dal do obálky meno víťaza budúcej 
privatizácie, ktorú odmietol prezradiť. Obálku pred novinármi zapečatil a dal notárovi - viď 
otvorené zdroje. Haščák hovorí, že mu to ešte včera prišiel „prásknuť“ člen prezídia FNM 
Juraj Plechlo (patrí k Ruskovi), ktorý mu povedal, že v obálke je privatizácia Bratislavskej 
teplárenskej, a.s. finančnou skupinou PENTA. 
Haščákovi sa nepáči mediálny vývoj situácie okolo privatizácie BAT. Celé je to podľa 
neho „presolené“. Haščák sa obáva, že aj keď to bude úplne čisté a dajú najvyššiu ponuku, 
tak potom zrušia tender. Bubeníková to nevidí tak dramaticky, že keď dostanú provízie, tak 
to schvália. Bubeníková hovorí, že Ivan Mikloš nevie čo stvárajú jeho ľudia Jozef Kojda a 
Peter Huňor. Bubeníková nebude tá, ktorá o tom bude Miklošovi hovoriť. 
Rádiokomunikácie  
Rozprávajú o privatizácii Rádiokomunikácií (odštepný závod Slovak Telecomu), ktorú má 
vyhrať J&T. Na privatizácii v prospech J&T sa už dohodli BN funkcionári FNM, minister 
dopravy Pavol Prokopovič a súhlasia s tým aj Deutsche Telecom (majoritný akcionár 
Slovak Telecom). Jediným problémom je tam Bubeníková, ktorá blokuje spustenie 
hlasovania v komisii. Haščák sa v súvislosti s privatizáciou bratislavského letiska stretol s 
Tkáčom a Jakabovičom z J&T a povedal im, že ak neprestanú s atakmi voči Pente, tak J&T 
nič viac nesprivatizuje. Haščák hovorí, že J&T prekročilo pri privatizácii bratislavského 
letiska všetky hranice. Haščák im chce robiť takisto zle pri privatizácii Rádiokomunikácií 
(podanie predbežného opatrenia, zverejnenie informácie, že riaditeľ Rádiokomunikácií je 
brat partnera J&T Korbačku a pod.). Ohľadne privatizácie Rádiokomunikácií, ktorú má 
vyhrať J&T sa s Bubeníkovou chce stretnúť Vladimír Drozda. 
Privatizácia Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. 
Bubeníková rozpráva, že Stanislav Janota (člen prezídia FNM za KDH) chce od 
Bubeníkovej a Juricu všetky podklady k privatizácii letiska. Bubeníková si myslí, že Janota 
chce od nej materiály len ako krytie jeho vedomostí o privatizácii letiska, aby sa v KDH 
neprevalilo, že spolupracuje s Pentou, od ktorej mal k letisku informácie. Haščák hovorí, že 
problémom KDH je, že František Mikloško si myslí, že by bratislavské letisko nemala 
dostať Viedeň. Podľa Haščáka sa tomu Mikloško rozumie ako on opernému spevu. 
Bubeníková hovorí, že Janota sa s ňou chce stretnúť. Janota pôvodne chcel, aby s ním 
Bubeníková ohľadne privatizácie letiska išla na stranícke orgány KDH, čo Bubeníková 
odmietla. Haščák hovorí Bubeníkovej aby sa s Janotom stretla, že ho síce informačne nikde 
neposunie, ale Janotovi to stretnutie urobí dobre a Janotu potrebujú na ďalšie obchody. 
Posledných cca 30 min. rozprávajú o profesionálnej budúcnosti Bubeníkovej, jej 
súkromných problémoch, Haščákových spoločníkoch v Pente a o Jirkovi Malchárkovi 
(zrozumiteľnosť záznamu je veľmi nízka a väčšinu rozhovoru nie je počuť). 
22.3.2006    (Jaroslav HAŠČÁK. Róbert FICO) 14.32    hod.-15.33 hod 
Haščák prichádza 14.00. Fico prichádza 14.32. 
Fico prichádza priamo z autosalónu v Inchebe. Pýta sa Haščáka: „No čo, jak sa Vám 
darí?“. Haščák odpovedá: „Dobre, poďme si sem sadnúť za stôl". Fico ide na WC. Po 
návrate sa Haščák pýta Fica, čo si dá. Fico si vyberá kolu. 
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Fico sa pýta Haščáka: „Čo hovoríte na čistiace procesy v SMERe, ktoré som spustil?“. 
Haščák s nimi súhlasí, ale „otázka je čo sa stalo s Fedorom (Flašíkom)“. 
Fico odpovedá, že Fedor vyberal peniaze v mene strany. Haščák hovorí, že: “tak sa cítil, 
takú mal pozíciu“. Fico hovorí, že na to všetkých upozorňoval v predstihu. 
Haščák hovorí, že sa to môže otočiť proti Ficovi a Flašík teraz môže Ficovi škodiť. 
Fico hovorí : „Vy máte dostatok informácii podľa mňa. Čo je na mňa mi povedzte? Čo 
môže na mňa použiť? Že som nejakú babu stískal na letisku?“ Haščák súhlasí, že to môže 
Ficovi skôr pomôcť ako uškodiť. Fico hovorí:  Aký biznis som ja robil kedy? 
Kde som bol?“ Haščák hovorí, že skôr by mohol použiť veci zvnútra, z kuchyne SMERu. 
Fico oponuje, že nemá čo rozprávať. Haščák súhlasí. 
Haščák sa pýta ako reagovali Flašíkoví parťáci. Fico hovorí, že „tí parťáci budú tiež 
dotknutí. Za chvíľočku. Tak isto. Nie všetko, ale sú tam ľudia, ktorí tiež pôjdu zo strany 
preč.“ Haščák sa pýta ako to funguje s ostatnými. Fico prisviedča, že bez problémov. 
Haščák hovorí, že Flašikovci to vnímajú tak, že pomohli Ficovi. Fico oponuje, že strana 
mala 13% keď ešte ani neexistovala a po voľbách mala 13,5%, čiže Flašikovci jej 
„bláznivou kampaňou“ vôbec nepomohli. Skôr mu narobili problémy. Fico jasne povedal 
podpredsedom SMERu: „Chlapci, vy sa musíte rozhodnúť čo chcete. Buď chcete tú 
politiku robiť tu, alebo po telefóne.“ Fico hovorí, že v politike je 14 rokov, nie je samovrah 
a nedá sa po vstupe do vlády predať za 5,50. Haščák sa pýta ako to vypadá, s Jurajom 
Širokým a Vladimírom Poórom. Fico odpovedá, že zo Širokým sa dá, ale s Poórom je to 
horšie. Haščák rozpráva Ficovi, že oni (Široký, Poór, Kiňo) nie sú zvyknutí na konkurenciu 
a súťaž na trhu a ich obchodovanie je postavené len na lobingu („žijú len z lobingu“). Fico 
sa pýta Haščáka na Širokého. Haščák vysvetľuje, že s ním mali konflikt v Chemolaku 
Smolenice a Široký sa odvtedy od PENTY stráni. Fico sa pýta Haščáka, či má Široký 
Váhostav. Haščák prisviedča. Haščák hovorí, že väčšina Širokého podnikov ide od 10 k 5 
(Chemolak, Plastika), široký nemá zvládnuté moderné metódy riadenia „Corporate 
governance“, všetko má postavené na starých kamarátoch. Haščák objasňuje svoj názor na 
ďalších sponzorov SMERu. Vladimír Poór má zdravý sedliacky rozum, ale všetky veci 
poníma vzťahovo a ťažko sa s nim obchoduje. Ivan Kiňo je neschopný. Brhela Haščák 
nepozná. Podľa Haščáka môžu byť v budúcnosti v SMERe ešte problémy s Vladimírom 
Poórom (Haščák sa s ním pravidelne stretáva, nie sú partneri v obchodoch, ale vymieňajú si 
informácie). Fico hovorí, že odstavenie Flašíkovcov v SMERe vníma ako veľmi dôležité a 
správne a SMER môže na tom len získať. Haščák hovorí, že z pohľadu PR Flašík SMERu 
škodil. Haščák hovorí, že Flašikovci uvedený konflikt vnímajú inak. 
Fico rozpráva Všeobecne o SMERe, o medzinárodnej akceptácii strany (ČR, MR, 
Rakúsko...). Haščák sa pýta na američanov. Fico hovorí, že sa pravidelne stretáva s 
americkým veľvyslancom. Američania síce považujú Dzurindu za priateľa (kvôli Iraku) ale 
prípadná zmena vlády pre nich nepredstavuje ohrozenie záujmov USA. Tajomníci 
ambasády chodia na konferencie a semináre SMERu a živo sa zaujímajú o stanoviská 
SMERu. Americká ambasáda chystá SMERu návštevu USA na 19. apríla 2006. Fico 
rozpráva o neúspešných cestách Hrušovského a Dzurindu do USA odkiaľ nepriniesli nič, 
ani len prísľub zmeny vízovej politiky. 
Vracajú sa späť k vnútornému očistnému procesu v SMERe, ktorý Fico vníma veľmi 
pozitívne. Haščák oponuje, že sa to vnútornými procesmi v strane (štiepenie) môže obrátiť 
proti Ficovi. Fico argumentuje: „Ukážte mi človeka v SMERe, okrem Kaliňáka a Pašku o 
ktorých sa postarám, ktorý by efektívne v SMERe založil platformu“. 
Haščák hovorí: „Beňová“. Fico odpovedá: „Beňová je mŕtva.“ Nakoniec sa zhodnú, že 
Beňová im môže zobrať tak maximálne 2 - 3% hlasov. Fico hovorí, že Beňová najprv 
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vystrájala, ale potom akceptovala Ficove rozhodnutie. Fico je presvedčený, že do volieb 
bude SMER stabilný. Otázna je situácia po voľbách. 
Haščák hovorí Ficovi. že vychádza to tak, že SMER bude po voľbách tvoriť vládu s SMK a 
KDH. Iná varianta podľa Haščáka nie je. Fico sa smeje, že prečo si Haščák myslí, že 
nemôže urobiť vládu s Dzuriridom (SDKÚ). Haščák ukazuje Ficovi analýzy možných 
koaličných zoskupení. PENTA robí teraz neverejný prieskum verejnej mienky na 3000 
respondentoch. Závery budú do 2 týždňov. Haščák ich pošle aj Ficovi. Haščák má iné 
materiály, z ktorých vychádza SMER 24% hlasov, HZDS 13%, SDKÚ 15% (Haščák si 
myslí, že len 14% ale dal im 15%), SMK 10%, KDH 8%, SF 4,5%, SNS 7%, ostatní sa 
nedostali. Haščák vychádzal pri svojich výpočtoch z 2 premís, všetky koalície budú musieť 
mať nad 80 poslancov a osobné anymozity medzi stranami. Pri variante koalície SMER a 
SDKÚ to vychádza len na 75 poslaneckých kresiel, čo je veľmi nestabilné. Haščák ukazuje 
v materiáloch ďalšie varianty. Fico hovorí: „Skúste SMER, HZDS, SDKÚ“. Haščák 
hovorí, že to je 93 poslaneckých miest. Fico vysvetľuje, že SMER nemôže ísť do koalície s 
SMK a KDH. S KDH sa nedá komunikovať (KDH volajú Taliban) a keby išli do koalície s 
SMK, tak by to SMERu výrazne znížilo preferencie, pretože SMER robí aj národnú 
politiku. 
Fico hovorí, že keby SMER nerobil národnú politiku tak SNS má vo voľbách 15% hlasov. 
SMER tiež berie veľa hlasov KSS. Podľa Fica by bolo najlepšie keby sa do parlamentu 
dostali aj SNS, aj KSS a jedinou možnou koalíciou by bola SMER, 
SDKÚ, HZDS. Haščák sa ho pýta na problémy s Mečiarom, vysvetľuje, že neverí, že 
medzi nimi nebudú problémy (všetci sú tzv. Alfa samci, z ktorých vyžaruje ego). Fico 
pripúšťa aj možnosť, že sa s Mečiarom a Dzurindom dohodnú na osobe predsedu vlády, 
ktorou nebude nikto z nich. Fico hovorí, že SDKÚ aj HZDS si dali obrovský pozor na 
výber kandidátov do parlamentných volieb, Fico teraz čisti svojich kandidátov. Podľa Fica 
by to bola najstabilnejšia možná koalícia. Fico je pripravený urobiť ústupky a akceptovať 
19% daň z príjmov právnických osôb a 19% daň z príjmov fyzických osôb do určitej 
výšky. Nad túto výšku by bola nejaká vyššia daň. Fico sa tiež chce dohodnúť na DPH. 
Cestovný ruch, stavebníctvo, zdravotníctvo budú mať nižšie DPH ako 19%. V 
zdravotníctve bude potrebné urobiť zmeny. Na penzijný systém majú s SDKÚ a HZDS 
rovnaký názor. Druhý pilier zostane. Môžu sa pohrať s garanciami. Fico celkovo nevidí 
koalíciu s SDKÚ a HZDS ako zásadný problém. Haščák hovorí ako SMER nasiera 
Dzurindu s VUCkami. Fico hovorí, že v prípade koalície SMER, SDKÚ a HZDS vie u 
Slotu zabezpečiť aj skrytú podporu SNS (Slotovi by dali podpredsedu parlamentu). 
Fico hovorí o problematickej komunikácii s KDH. Hovorí o problémoch v komunikácii s 
Lipšicom v BN televíznej relácii. Fico sa vie dohodnúť s Petrom Mišíkom s chlapcami z 
SDKÚ, ale nevie sa dohodnúť s Lipšicom, Minárikom alebo Palkom. Haščák hovorí, že sa 
s Minárikom občas stretáva a ťažko sa s nimi diskutuje. 
SMK Ficovi nevadí. Z SMK sa dá komunikovať. Koalíciou z SMK by ale SMER prišiel o 
dosť veľké množstvo, ktoré by prešlo do SNS. Fico nemá dôvod odovzdávať Slotovi za 
jednu koalíciu z SMK také veľké množstvo hlasov. Fico si chce národne orientovaného 
voliča ponechať aj do ďalších volieb a koalícia z SMK mu za jeho stratu nestojí. Fico sa 
pýta Haščáka, čo má znamenať nominácia Viiágiho do Slovnaftu. Haščák nevie. Haščák sa 
stretáva s Világim každý tretí deň. Világi sa údajne vyhol odpovedi. Világi sa podľa 
Haščáka navyše tomu biznisu ani nerozumie. Fico sa pýta či to má súvis s voľbami 
(financovanie SMK). Haščák si mysli, že nie. 
Rozprávajú o Ivanovi Miklošovi. Podľa Haščáka ho Fico preceňuje. Fico ho vníma ako 
šikovného zlodeja. Haščák hovorí, že Mikloš nekradne toľko ako si Fico mysli. 
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Rozoberajú aj Rudolfa Zajaca. Haščák hovorí, že Zajac nedokázal dostať na svoju stranu 
stavovské organizácie. Fico sa pýta, prečo sa ho Dzurinda nezbavil. Haščák hovorí, že 
Dzurinda premeškal dobu kedy ho mohol vyhodiť. Novotný ako jeho možná náhrada je 
úplný neschopák. Rozprávajú celkovo o situácii v zdravotníctve Haščák sa pýta na pozíciu 
zdravotníctva v agende SMERu. Fico hovorí, že zdravotníctvo preskočilo za posledné roky 
všetky témy. Pre SMER je zdravotníctvo vynikajúci príklad ako zlyhali reformy. Fico 
uvádza, že na téme zdravotníctva vyrástla preferenciami Martináková. Haščák hovorí, že 
jej pomohol Kmotrík (JOJ, TA3). Podľa Haščáka Martináková na zdravotníctve pohorí. V 
odborných kruhoch je ako odborník cenený Pavol Paška. Haščák sa pýta na záujem 
SMERu o post ministra zdravotníctva. Fico hovorí, že sa o tento post nebudú biť. Možný 
kandidát SMERu je Pavol Paška, ktorý má ale bližšie k sociálnym veciam (MPSVaR).          
Aj Fico preferuje obsadenie MPSVaR. Haščák sa pýta Fica, či sa môže stretnúť s Paškom. 
Fico súhlasí. Haščák vysvetľuje koncepciu PENTY, že zdravotníctvo   bude fungovať len 
ak sa podmienky nastavia na maržu 7 -10% a čistú efektívnosť.            K zdravotníctvu sa 
vyjadruje SF, Paška, Urbáni, Soboňa. Urbáni sa teší len na provízie z „ILS“ (projekt 
elektronizácie zdravotníctva) za 10 mld. Sk. Haščák vníma ako odborníkov len Pašku a 
Soboňu Pre PENTU je zdravotníctvo kľúčová vec a chce v ňom podnikať s primeranou 
maržou. Hovorí, že v energetike je marža 20%. Podľa Haščáka sa tretina Nemocníc musí 
zavrieť. PENTA ide investovať 3 mld. Sk do nových polikliník. Do konca rozprávajú ešte o 
Pavlovi Paškovi. Fico hovorí, že Haščák môže s Paškom dlhodobo počítať. Z krátkodobého 
hľadiska ale Paška neurobí nič, čo by mu zväzovalo ruky. Haščák bol raz s Paškom pred 5 
rokmi (stretnutie cez Flašíka). Haščák ide budúci týždeň do Londýna na 2 dni.  Fico mu 
dohodne stretnutie s Paškom. 
5.5.2006    (Jaroslav HAŠČÁK. funkcionár SMERu — pravdepodobne Ing. František 
HATÁR — osobný tajomník predsedu SMERu Róberta FICA) 
15.33    hod. - 16.05 hod. 
Haščák prichádza 15.28. Határ prichádza 15.33. 
Po príchode sa pozdravia. Tykajú si. Majú priateľský vzťah. Podľa uvedených skutočností 
sa stýkajú pravidelne. Határ sa sťažuje, že nedokáže byť stále vľúdny k ľuďom. Denne má 
10 stretnutí a 80 telefonátov od neznámych ľudí, ktorí volajú na kontakt na R. Fica 
zverejnený na web stránkach SMERu a vyjadrujú podporu SMERu. Határovi už volali 
hádam všetci Ficovi spolužiaci zo základnej školy, ľudia čo sa s Ficom kedysi stretli a 
ľudia čo s ním boli v SDĽ a pod. 
Haščák sa pýta Határa, ako dopadol s tými vecami, o ktorých sa bavili naposledy -ako sa 
vyvíja názor R. Fica na zmenu daňového systému a na obsadenie postu ministra 
zdravotníctva v budúcej vláde. Haščáka zaujímajú najmä názory Fica na vývoj v 
zdravotníctve. Határ hovorí, že Ficovi tlmočil Haščákove predstavy o reforme v 
zdravotníctve a čo za ich presadenie dostanú oni (SMER, resp. Fico). Fico sa vyjadril, že je 
zatiaľ predčasné o tom hovoriť. Fico Határovi povedal, že berie na vedomie pozíciu 
PENTY v zdravotníctve ale pred voľbami im nemôže nič sľúbiť - bol by to hazard, pretože 
ešte nevedia s kým pôjdu do vlády a ako dopadne rozdelenie rezortov. Haščák hovorí, že v 
podstate sú len 2 reálne možnosti: koalícia SMER s HZDS a SDKÚ alebo koalícia SMER s 
SMK, KDH a SF (ak sa SF dostane do parlamentu). Haščák sa nevie vyjadriť, ktorá z 
uvedených variant by bola pre SMER lepšia. Iné možnosti podľa Haščáka nie sú. Spolu sa 
zhodnú na tom, že prípadné opozičné zmluvy SMERu zo SNS a KSS by boli pre SMER 
samovraždou. Výhodou koalície SMERu s HZDS a SDKÚ by bolo to, že by boli len traja 
koaliční partneri a nie štyria a mali by cez 90 poslancov v parlamente (aj keď podľa 
Haščáka 5 poslancov od Mečiara opäť ujde). Nevýhodou sú osobné averzie medzi lídrami 
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uvedených strán. Druhá varianta (koalícia SMER, SMK, KDH a SF) by mohla poškodiť 
obraz SMERu u národne orientovaného voliča (najmä kvôli SMK). Határ hovorí, že SMER 
by išiel do koalície radšej s HZDS ako s SDKÚ. Határ hovorí, že ísť do koalície s SDKÚ s 
predsedom Dzurindom a podpredsedom Miklošom by bolo pre SMER tiež samovraždou. 
Haščák hovorí, že Mikloš nebude mať záujem o pozíciu v budúcej vláde, pravdepodobne 
pôjde robiť kariéru do nejakej medzinárodnej organizácie (Svetová banka) a k Dzurindovi 
Haščák nič nevie. Határ hovorí, že v SMERe sú najviac naklonení koalícii s HZDS (ak by 
sa Mečiar uspokojil s funkciou predsedu parlamentu). Ako ďalšieho partnera si vedia 
predstaviť HZD. Határ sa pýta Haščáka na jeho názor, či sa HZD dostane do parlamentu. 
Haščák si myslí, že nie (nemajú osobnosti). Határ je naklonený aj k SF ako koaličnému 
partnerovi SMERu („Budaj drží slovo“). Határ by ako koaličných partnerov SMERu nerád 
videl SMK a KDH. Diskutujú o ďalších variantoch. Komunikácia viazne. Uzatvárajú 
debatu s tým, že to nechajú tak, vo voľnejšej polohe a že Haščák nebude cez Határa na Fica 
tlačiť. 
Határ hovorí, že s Ficom komunikoval ohľadne kandidáta PENTY na ministra 
zdravotníctva, ktorého má SMER podporiť (Haščák ho na minulom stretnutí napísal 
Határovi na papier). Fico voči uvedenému menu nemal námietky. Fico si overoval uvedenú 
osobu cez svoje zdroje. Határ hovorí, že Fico má trochu strach robiť s Haščákom teraz 
dohody. Határ hovorí, že v SMERe je veľa ľudí proti PENTE. 
Hovorí o osobe Dušan Muňko (poslanec NR SR za SMER, tieňový podpredseda vlády), 
ktorý má zaťa v J&T a otvorene túto skupinu v SMERe presadzuje. Muňko je starý eštebák 
(pôsobil v Sature) a má okolo seba bývalých eštebákov, ktorý mu donášajú. Muňko chce 
stále organizovať stretnutie Fica s Patrikom Tkáčom z J&T. Határ Fica od tohto stretnutia 
odhovára - zatiaľ sa neuskutočnilo. Határ zatiaľ nezaznamenal v SMERe aktivity zo strany 
Slávia Capital. Haščák nevníma Sláviu Capital ako konkurenciu. Ako konkurenciu vníma 
len J&T, aj to len v niektorých oblastiach. Határ hovorí, že navrhoval Ficovi stretnutie s 
Haščákom. Fico povedal, že nie je proti, ale teraz je pod drobnohľadom a má na takéto 
stretnutia do volieb zákaz od volebného štábu SMERu. Ak bude ale Haščák moc chcieť, 
môžu sa ešte do volieb stretnúť. 
Határ hovorí, že šéfom volebného štábu SMERu je Marek Magyarics. Magyarics bol 
paradoxne jedna z hlavných osôb, ktorá presadila odstavenie Flašíka napriek tomu, že 
Flašík ho presadil do uvedenej funkcie. Flašík je teraz nahnevaný a snaží sa získať pozíciu 
v Slobodnom fóre (je tam volebný poradca). Flašík sa snaží v Slobodnom fóre získať vplyv 
cez manžela Martinákovej. 
Na záver žiada Haščák Határa aby Ficovi odkomunikoval Haščákov dotaz na stav v 
spoločnosti, ktorú Haščák píše Határovi na papier. PENTA pred cca 1 rokom pomáhala 
francúzskemu investorovi získať na papieri napísanú slovenskú spoločnosť. Ide o 
spoločnosť, ktorú vlastnia mestá Banská Bystrica, Zvolen a ďalšie obce. Fico v tejto veci 
komunikoval s Haščákom cez osobu, ktorú Haščák tiež napísal Határovi na papier Haščák 
chce aby Határ od Fica získal stanovisko ako to dopadlo, či to doriešil a v akom rozsahu 
(sumu). Határ potom môže Haščákovi oznámiť stav telefonicky (bez podrobností). Határ 
hovorí, že oznámi len, napr. 40 dkg salámy. 
Pozn. spracovateľa: Pravdepodobne ide o spoločnosť Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a.s., ktorú od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. získala francúzska spoločnosť VEOLIA (cez Prvá vodárenská, a.s., Bratislava). 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. má na 30 rokov v prenájme 
všetky zariadenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
Haščák chce pravdepodobne zistiť, či osoba cez ktorú s Ficom vtedy komunikoval 
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odovzdala Ficovi sumu v takej výške ako deklarovala Haščákovi (40 dkg salámy = 40 mil. 
Sk). Je tiež možné, že Haščák uvedeným dotazom sleduje aj vyvolanie nátlaku na Fica, 
kvôli nízkej ochote spolupracovať v zdravotníctve. 
Lúčia sa, Határ sa pýta Haščáka kedy sa žení, Haščák odpovedá, že v júli. Határ 
odchádza. 
5.5.2006    (Anna Bubeníková, Jaroslav Haščák) 18.48    hod.-21.41 hod. 
18.48    prichádza Haščák. Bubeníková prichádza 18.53. Začínajú rozprávať o 
vodárenských spoločnostiach. 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad 
Hovoria o tendri Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad na predaj jej 100% 
dcérskej spoločnosti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., ktorá má 
zmluvu na prenájom celej vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve Podtatranskej 
vodárenskej spoločností, a.s. (Základné imanie 1,626 mld. Sk, hodnota infraštruktúry cca 
2,5 mld. Sk, v najbližších rokoch investície cca 10 mld. Sk). 
O uvedenú prevádzkovú spoločnosť majú záujem 4 spoločnosti (francúzska VEOLIA, 
francúzsky ONDEO (dcérska spoločnosť nadnárodnej skupiny Suez), nemecký 
Gelsenwasser a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava - PENTA). PENTA 
(Haščák) a Bubeníková konajú pravdepodobne v prospech francúzskeho VEOLIA . Táto 
spoločnosť (VEOLIA) už získala Stredoslovenskú prevádzkovú vodárenskú spoločnosť, 
a.s., ktorá má na 30 rokov v prenájme celú vodárenskú infraštruktúru Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. (Základné imanie 4,337 mld. Sk). Haščák a Bubeníková chcú 
v prípade tendra na predaj Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. použiť 
rovnaký scenár, ktorý im vyšiel pri Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej 
spoločnosti, a.s. (viď aj stretnutie Haščák, Határ, 5.5.2006). Haščák hovorí, že problémom 
je, že sa na starostov nedá spoľahnúť a nie je isté či budú dodržiavať dohody, t.j. či na 
valnom zhromaždení Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 12.5.2006 zahlasujú za 
predaj v prospech VEOLIA (obce majú cca 85% akcií, cca 15% akcií ešte FNM 
nepreviedol na obce). Nespoľahlivý je aj Sýkora (predseda ZMOS). Haščák hovorí, že 
Sýkora a riaditeľ Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ing. Vladimír Pastorek 
obchádzajú jednotlivé regionálne združenia ZMOS a vysvetľujú starostom pripravovaný 
scenár. Starostovia sú na stretnutiach ticho, čo si Haščák vykladá buď ako súhlas alebo sa 
tomu vôbec nerozumejú. Haščák si dal urobiť prehľad všetkých akcionárov Podtatranskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. (obce) a vychádza mu, že by už na svojej strane mali mať viac 
ako 50% starostov. Je tu ale riziko, že ak ich začne obchádzať konkurent francúzsky 
ONDEO a sľúbi im po 100 tis. Sk tak to starostovia priklepnú ONDEU. Haščák zaúkoloval 
v tejto súvislosti aj svojho veľmi dobrého rodinného známeho, ktorý bol 2 roky primátor 
Starej Ľubovne, a ktorý osobne pozná 70% uvedených starostov. Táto osoba ale do termínu 
rozhodnutia v tendri nestihne obehnúť všetkých starostov. Haščák má ohľadom výsledkov 
tendra už dohodu aj s primátorom Popradu Antonom Dankom (pravdepodobne úplatok) - 
Poprad je najväčším akcionárom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bubeníková 
dala zo stretnutí starostov urobiť aj prezenčné listiny, ktorými by ich v prípade zmeny 
postoja na valnom zhromaždení 12.5.2006 mohli zatlačiť do kúta („Na stretnutí ZMOS 
nemali námietky a teraz majú“). Pozn. spracovateľa: Problémy okolo tendra na 
Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. boli aj medializované. 
Bubeníková považuje za problematickú účasť zástupcov FNM na valnom zhromaždení 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s.12.5.2006 (FNM vlastní 
stále cca 15% akcií, ktoré ešte nepreviedol na obce). FNM stále vlastní uvedený balík len 
na základe toho, že nedodržal uznesenie vlády SR a nestihol všetky akcie previesť na obce 
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(prevody sa ťahajú 2 roky - medializované). Zástupcovia dotknutých obcí by to mohli 
chápať ako cielený postup zo strany FNM a v súvislosti s hlasovaním na valnom 
zhromaždení by sa to mohlo obrátiť proti záujmom Haščáka a Bubeníkovej v Podtatranskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. Musia dosiahnuť taký stav, že za predaj prevádzkovej 
spoločnosti určenému investorovi zahlasujú primátori a starostovia sami. Bubeníková preto 
Haščákovi navrhuje, že v stredu 10.5.2006 dá na schválenie do Výkonného výboru FNM 
BN materiál, v ktorom navrhne aby sa zástupcovia FNM nezúčastnili valného 
zhromaždenia Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Haščák súhlasí. 
Bubeníková ako ďalší problém uvádza svoju funkciu predsedu dozornej rady Podtatranskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. (od roku 2004 keď mal FNM ešte majoritu). Na valnom 
zhromaždení 12.5.2006 bude vzhľadom na zmeny v štruktúre akcionárov (väčšina akcií 
prevedených na obce) z tejto funkcie odvolaná. Za predsedu dozornej rady má byť zvolený 
primátor Popradu Anton Danko a dozorná rada sa má rozšíriť na 23 členov. Bubeníková 
hovorí, že ju predstavenstvo Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. poprosilo, aby na 
valné zhromaždenie 
12.5.2006    prišla, pretože sa obávajú, že ich primátori a starostovia na valnom 
zhromaždení odvolajú. Bubeníková má ale 12.5.2006 aj valné zhromaždenie Burzy 
cenných papierov, kde jej Ivan (pravdepodobne Mikloš) povedal, že tam má ísť kvôli 
obhajobe ich projektu. Preberajú stále hlasovanie na valnom zhromaždení. Haščák si nie je 
istý podporou ním presadzovaného investora jednotlivými primátormi. Haščák napriek 
tomu, že má s primátorom Popradu Dankom dohodu mu moc neveri („je to debil 
nespoľahlivý“). Podľa Haščáka je vo všeobecnosti najväčší problém akvizícii 
vodárenských spoločnosti skutočnosť, že to PENTA nemôže robiť priamo, ale musí konať 
cez tretie osoby (Švigár - predseda predstavenstva V.O.D.S., a.s. Košice a pod ), ktoré sú v 
uvedených projektoch PENTOU finančne zainteresované a ktoré majú z tohto dôvodu 
„Ružové okuliare“. Haščák si preto nemôže byť istý výsledkom hlasovania na valnom 
zhromaždení Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Bubeníková vysvetľuje technické 
záležitosti okolo valného zhromaždenia a zmien v dozornej rade. Bubeníková hovorí, že sa 
dá zvoliť ako člen dozornej rady, resp. tam pošle nejakého svojho človeka. 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
Bubeníková prechádza k Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - WS (základné 
imanie 7,348 mld. Sk) kde majú pripravený podobný scenár ako v prípade 
Stredoslovenskej a Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. V súčasnosti tam prebieha výber 
audítora na forenzný audit (3 záujemcovia). Bubeníková tlačí tohto kádeháka 
(pravdepodobne predseda dozornej rady Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
za FNM Ing. Anton Brath - riaditeľ sekcie práva, kontroly a sťažností FNM), že audítora 
musí dozorná rada schváliť do 6. (pravdepodobne júna) kedy bude vo Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti valné zhromaždenie. Audítorom sa má stať firma čo sídli v 
Carltone (Bubeníková si nevie spomenúť na meno). Bubeníková a Haščák budú mať 
prístup k výsledkom uvedeného auditu a budú ho môcť ovplyvniť (dajú tam 2 svojich 
audítorov). Bubeníková hovorí, že ako problém sa jej javi, že hneď ako začala získavať 
informácie okolo Východoslovenskej vodárenskej tak Vladimil Podstránsky (financmajster 
SMK) volal Stanislavovi Hrehovi (predseda predstavenstva Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti), že Bubeníková im tam začína „núrať“. Na činnosť Bubeníkovej 
vo WS sa predsedu dozornej rady WS Antona Bratha pýtal aj Daniel Végh (predseda 
výkonného výboru FNM za SMK). Végh chcel od Bratha všetky podklady čo Brath a 
Bubeníková riešia vo Východoslovenskej vodárenskej. Végh to zdôvodnil, že uvedené 
podklady požaduje Ministerstvo financií (Podstránsky). Z uvedeného sa javí, že na predaj 
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prevádzkovej činnosti Výchoslovenskej vodárenskej spoločnosti má najväčší záujem SMK, 
ktorá vníma Bubeníkovú a PENTU ako neželanú konkurenciu. Bubeníková navrhuje 
možnosť podsunúť redaktorke STV, ktorá sa zaoberá Podtatranskou vodárenskou 
spoločnosťou (viď relácia Reportéri na STV1 „Nenápadný škandál“) informácie zo zistení 
vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, čo by mohlo odvrátiť pozornosť od 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Haščák súhlasí. 
Hovorí, že PENTA má o Podtatranskú vodárenskú spoločnosť eminentný záujem, pretože 
by v spojení so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou priniesla synergický efekt. 
Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť uvidia ako sa to vyvinie. Bratislavská 
vodárenská sa nedá získať a ostatné vodárenské spoločnosti sú pre Haščáka nezaujímavé. 
Slovenská informačná služba 
Bubeníková spomína rozhovor s Vladimír Dvořáčkom, v ktorom jej Dvořáček hovoril o 
odvolaní Podstránskeho z postu štátneho tajomníka ministerstva financií. Dvořáček 
spomínal súvislosť odvolania Podstránskeho s Bubeníkovou, (niekoľko viet nerozumieť). 
Spomínajú dátum 15.2.2006. 
Haščák hovorí, že ho práve v týždni okolo 15.2.2006 začala sledovať SISka (nielen jeho ale 
aj ostatných chalanov z PENTY) a robila im zle. Chalani zo sledky sa sťažovali, keď za 
Haščákom museli chodiť skoro ráno do posilovne. Haščák sa mal v tej dobe práve stretnúť 
s pokladníkom SDKÚ Igorom Kucejom. Kucej mu hovoril, že ho Mikuláš Dzurinda 
upozorňoval, že ak sa chce stretávať s PENTOU má si dávať väčší pozor. Haščák si myslí, 
že ich SIS sledovala preventívne na pokyn Pitnera v súvislosti s vrcholiacou privatizáciou 
letiska, Carga a v súvislosti s aktivitami okolo Ministerstva hospodárstva. Haščák ale 
pripúšťa aj možnosť, že Pitnerovi dal príkaz na sledovanie PENTY Mikuláš Dzurinda. 
Haščák bol v tom čase v súvislosti s kauzou kupovania poslancov na výsluchu, kde sa ho 
vyšetrovateľ pýtal ako sa mu ráno cvičí - evidentne mal informácie zo sledovania. Haščák 
preto pripúšťa aj možnosť ich sledovania SISkou v súvislosti s kauzou kupovania 
poslancov. Bubeníková hovorí, že práve od tohto obdobia (stred februára) sa jej vyhýba 
Ivan Mikloš. Je možné, že je to jeho reakcia na jej neochotu zapojiť sa do predvolebnej 
kampane SDKÚ. Predtým jej ale aspoň občas telefonoval a chodila s ním na niektoré 
výjazdy mimo Bratislavu. Od februára ju nekontaktuje. 
Privatizácia teplární 
Hovoria o konkrétnych termínoch. Do polovice augusta 2006 by sa to dalo zrealizovať. Je 
ale otázne či bude politická vôľa. Haščák o tom pochybuje. Bubeníková hovorí, že za ňou 
bola Erika (pravdepodobne Csekes - spoločníčka Világiho), ktorá zisťovala postoj 
Bubeníkovej k urýchlenému predaju teplární. Erika hovorila, že ak oni (SMK) nebudú v 
budúcej vláde, tak ich zástupcovia vo Výkonnom výbore FNM, ktorý môže privatizáciu 
teplární schváliť (Végh, Répassyová, 
Némethová) schvália urýchlený predaj teplární (kým sú ešte na FNM). Erika jej hovorila, 
že majú aj predbežný súhlas 2 zástupcov KDH a aj pozitívne signály z SDKÚ. Bubeníková 
sa jej pýtala, že od koho z SDKÚ, že či z prezídia. Haščák hovorí, že ho v tomto oslovil aj 
Világi. Haščák ani Bubeníková to nevidia reálne. Haščák spomína príklad z roku 1998, keď 
pred voľbami po úspešnom zrealizovaní VÚB kupónu oslovili Reháka a spol. (vtedajší 
predseda výkonného výboru FNM ) s ponukou na odkúpenie akcií RIF (Reštitučný 
investičný fond), ale ani Reháka nevedeli zlomiť („a to boli iní pištolníci“). Zhodujú sa na 
tom, že SMK vyvíja uvedené aktivity, pretože „je už na odchode z budovy". 
Poliklinika Tehelná, a.s. 
Bubeníková hovorí, že zasadala dozorná rada. V tejto súvislosti sa na FNM spustila dosť 
veľká hádka a na Bubeníkovú a Jozefa Juricu zaútočil Jozef Mihalik (riaditeľ sekcie 
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kapitálového trhu a dlhopisov FNM, zároveň predseda predstavenstva Polikliniky Tehelná, 
a.s.), ktorý im vyčítal, že neplnia platné uznesenie Prezídia FNM o príprave materiálu do 
vlády (pravdepodobne navýšenie Zl Polikliniky Tehelná) v čom ho podporil aj Daniel 
Végh (predseda výkonného výboru FNM). Haščák sa pýta či bol na zasadnutí aj Jozef 
Kojda (prezident FNM). Bubeníková hovorí, že nie, že Kojda keď sa riešia komplikované 
problémy, tak má zdravotné problémy, aj teraz mal nejaké žalúdočné ťažkosti. Bubeníkovej 
sa v súvislosti s Poliklinikou Tehelná zastal Peter Huňor (podpredseda výkonného výboru 
FNM a zároveň člen DR Polikliniky Tehelná). Bubeníková hovorí, že jej Peter Huňor dal 
na vedomie aj zápisnicu z rokovania dozornej rady. Riaditeľ Polikliniky Tehelná (Peter 
Rea), keď sa dozvedel, že sa koná dozorná rada, tak si zobral na ten deň dovolenku. Jurica, 
keďže nemá z polikliniky žiadne peniaze dal od toho ruky preč a zhodil to na Bubeníkovú. 
Bubeníková a Haščák teraz zvažujú možnosť dať Jozefovi Mihalikovi 200 tis. Sk aby do 
toho nevŕtal. Mihalika osloví s ponukou Haščák. Haščák vysvetľuje Bubeníkovej, že má 
desiatky skúseností, že je lepšie sa dohodnúť ako bojovať. Bojovať odporúča len ak sa nedá 
dohodnúť. Haščák navrhuje v súvislosti s poliklinikou Tehelná osloviť s finančnými 
ponukami všetkých rozhodujúcich predstaviteľov Výkonného výboru FNM s ponukami             
200 - 300 tis. Sk. Bubeníková súhlasí. Cca 10 min. hovoria o technike navýšenia 
základného imania Polikliniky Tehelná o 20 mil. Sk ich záujmovou skupinou takým 
spôsobom, aby to nevzbudzovalo podozrenia zo skrytej privatizácie. 
Bubeníková hovorí o stretnutí s predstaviteľmi SSE - Patrik Luccioni a Peter Weis 
Hovoria o Jadrovom fonde a GovCo, a.s. (väčšina rozhovoru je nezrozumiteľná). Haščák 
hovorí, že podľa prepočtov SE a ENELu sa v GovCo, a.s. najbližších 10 rokov minie 70—
140 mld. Sk. 
Od cca 19.47 do 20.43 majú sexuálny styk. 21.41 odchádzajú. 
14.5.2006    a 21.5.2006 (Anna Bubeníková, Jaroslav Haščák) 
14.5.2006    od 10.08 hod. do 11.43 hod. - väčšinu rozhovoru nie je počuť, rozprávajú vo 
vedľajšej miestnosti a potichu (vyše 90% záznamu je nezrozumiteľných). Bubeníková 
rozprávala o priebehu valného zhromaždenia 12.5.2006 Podtatranskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., na ktorom bol schválený predaj Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej 
spoločnosti, a.s. francúzskej VEOLIA (Penta a Bubeníková konajú v jej prospech). 
Bubeníková potom rozprávala o súkromných problémoch a na záver mali pohlavný styk. 
21.5.2006    sa stretli od 20.50 hod. do 22.15 hod. - väčšinu rozhovoru nie je počuť, 
rozprávajú vo vedľajšej miestnosti a potichu (vyše 90% záznamu je nezrozumiteľných). 
Hovoria o profesionálnej budúcnosti Bubeníkovej. Haščák jej ponúka miesto v Jadrovom 
fonde. Miesto šéfa ponúkol Haščák Vladimírovi RIGÁSZOVI a Ľubošovi ŠEVČÍKOVI. 
ŠEVČÍK miesto riaditeľa odmietol.             Za SDKÚ už má v Jadrovom fonde miesto 
BNO Masár (Haščák. dal Bubeníkovej za úlohu zistiť, o ktorého Masára sa jedná), človek 
za SMK ešte nie je určený a za Malchárka, resp. PENTU už Haščák ponúkol miesto 
Sekerkovi a má ešte voľné        2 miesta, na ktoré musí zohnať ľudí do piatku. Uvedené 
funkcie budú na 6 rokov. Osoby do funkcií ešte bude musieť formálne schváliť minister 
hospodárstva Jirko Malchárek (bude „akože“ výberové konanie, kde „rozhodne“ komisia). 
Bude tam predseda, podpredseda a štyria správcovia hlavných podúčtov. Haščák ponúka 
Bubeníkovej správcovstvo toho najzaujímavejšieho účtu (kde bude najviac peňazí). 
Bubeníková váha. Hovorí, že tam budú tlaky, napr. zo strany VÚJE. Haščák hovorí, že tam 
možno budú tlaky, SISka, možno nejaké obvinenia, ale je to dobré miesto, kde sa dajú 
zarobiť peniaze. Haščák hovorí, že aj keď tam budú tlaky, nebude to horšie ako na FNM. 
Haščák hovorí, že na Bubeníkovej mieste by to vzal. Ukľudňuje Bubeníkovú, že napr. 
Zoltán Haršányi (VÚJE) je normálny človek a nemusí od neho očakávať nejaké extra tlaky. 
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Skôr od stavebných firiem ako napr. Eurobuilding („Miloš STOPKA je polodebiľ). 
Bubeníková by ale najviac jednala so serióznymi zahraničnými firmami ako Siemens, 
Framatone, General Electric, ABB a pod. Haščák hovorí, že nechce na Bubeníkovú tlačiť 
aby uvedenú funkciu vzala, že určitý potenciál rizika tam je, že tam môže isť a až na mieste 
uvidí a môže sa neskôr rozhodnúť. 
Hovoria o bližšie neurčenom prípade vyšetrovania políciou, kde má Bubeníková problémy. 
Haščák hovorí, že je tu zlá správa. Haščák sa začne smiať a začína rozprávať o SIS (stíši 
hlas). Hovorí, že bol na „ďalšom vyšetrovaní“ a že ho idú zase obviniť. Hovorí, že zlá 
správa je to, že tí „chalani moji“, cez ktorých sa mal riešiť aj Bubeníkovej prípad, teraz 
riešia ten prípad zo SME proti SIS a NBÚ. Hovorí, že sa mu asi pred mesiacom ozval šéf 
kontrarozviedky zo SISky. Oslovila ho Kováčová, ľavé meno Petrášová, jeho žena a chcela 
sa s ním stretnúť. Pôsobila neisto a obával sa, či nebude nahrávaný (nie je jasné či Petráš 
alebo Haščák). Hovorí niečo o stretnutí na Bratislavskom hrade. Nie je jasné, či sa 
stretnutie uskutočnilo. Haščák hovorí, že si potom cez svoje kontakty zisťoval, prečo sa s  
ním Petráš chcel stretnúť. Haščák sa smeje, že zistil, že Petráš si myslí, že za jeho 
diskreditáciou v médiách sú oni (PENTA), čo nie je pravda („On si myslí, že za tým celým 
stojíme my, že ho chceme zničiť, jeho ženu a ďalších 10 ľudí zo SISky. On si tam urobil 
totálny biznis. Je tam taká siskársko - NBÚ mafia“.              Spomína novinára Tótha. 
Haščák hovorí o trestnom oznámení, ktoré podal Petráš na policajtov čo ho riešia. Má to 15 
bodov, z toho 14 bodov sa „týka nás“.                      V jednom bode z tých 14 je aj Tóth, čo 
pomáha! v Bubeníkovej veci. Od 21 hod. 15 min. 30 sec. Do 21 hod. 16 min. 30 sec. šepká 
Haščák Bubeníkovej niečo o SIS. Takmer vôbec nerozumieť (počuť len útržky: „prachy", 
„Pittner“, „nechal si“, „platiť“, „veď je to dobrá polícia“, „budeš iba prenášať, budeš 
doručovateľom“). 
18.5.2006 (Jaroslav HAŠČÁK, František HATÁR - osobný tajomník predsedu 
SMERu Róberta FICA) 17.05 hod. - 17.40 hod. 
Po príchode začne Határ hneď rozprávať o otázke, ktorú mal podľa záveru minulého 
stretnutia s Haščákom položiť Ficovi (transakcia okolo Stredoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s.). Határ hovorí: „Ty vieš klásť nepríjemné otázky na môjho šéfa.“ Haščák 
sa pýta: „Prečo?“ Határ sa smeje a hovorí, že Fico Haščákovi odkazuje, že „Čo s tým má 
PENTA?“. Haščák hovorí, že si Fico asi nepamätá, že s ním o tom hovoril asi pred rokom a 
pol v tomto byte. Haščák vysvetľuje Határovi, že oni (PENTA) spolupracujú s francúzskou 
spoločnosťou VEOLIA, robia spolu projekty v Čechách, ale nerobia to napriamo, ale cez 
sprostredkovateľov. V prípade Stredoslovenskej vodárenskej dala PENTA dokopy 
VEOLIU s Jánom Kováčikom z Banskej Bystrice (FORZA), ktorý to robil. 3 alebo 4 
starostovia boli za SMER a Haščák pred rokom a pol o tom rozprával tu s Ficom. Határ 
odpovedá, že mu Fico povedal, že sa to ešte s Jánom Kováčikom rieši. 
Határ hovorí, že počul, že PENTA ide spúšťať DIGITAL PARK spolu s nejakou českou 
firmou. Határ lobuje za BN stavebnú firmu na zhotovenie 2. časti DIGITAL PARKU. 
Haščák o projekte moc nevie, pretože to robí iný partner v PENTE. Kontaktuje ho 
telefonicky a overuje si, že na druhú časť ešte nemajú dodávateľa. Hovorí, Határovi nech si 
vyzdvihnú podklady, neskôr do doriešia. 
Haščák sa pýta Határa ako sa vyvíja situácia v SMERe. Határ hovorí, že je to husté, že 
východniari dávajú pociťovať ostatným, že však mi ešte čosi ukážeme. Hovorí, že 
problematickí sú Pavol Paška a krajskí predsedovia v Košiciach (Peťo Žiga, firma Taper, 
s.r.o.) a Prešove (Stanislav Kubánek), ktorí sa dostanú na poslanecké miesta. Sú to divní 
ľudia. Határ nechce povedať, že sú skorumpovaní, ale robia podozrivé veci a do Smeru 
došli len z vypočítavosti. Problematický je aj bratislavský krajský predseda Martin Glváč. 
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Haščák hovorí, že v nich je už inkorporovaná nezávislosť, čo nebude dobré pre stabilitu 
strany.                           Határ hovorí, že v Smere sa začína šuškať, že keď po voľbách 
vznikne poslanecký klub Smeru, okamžite sa z neho vyčlenia niektorí poslanci ako 
nezávislí. 
Haščák hovorí, že chce dať Smeru nejaké peniaze. Pýta sa Határa či majú na to nejakú 
firmu v zahraničí a ako vôbec v Smere riešia financie. Határ hovorí, že zatiaľ nemajú firmu 
v zahraničí, že zatiaľ to riešia sponzorskými darmi. Najväčším sponzorom SMERU v 
súčasnosti je Ján Ďurian (Špedtrans - železničná doprava, Govnet, KIS). Haščák hovorí, že 
do budúcna sa to nedá robiť cez sponzorské dary. Határ hovorí, že si normálne zobrali úver. 
Haščák sa pýta od koho. Határ nevie,            ale ak Haščák chce, tak mu to zistí. Haščák 
hovorí, že to nepotrebuje vedieť. 
Haščák hovorí, nech sa Határ spýta Fica na plánovaný systém financovania. Hovorí, že 
Smer by mal mať na to jednu osobu, ktorá sa im o to bude starať,       musí to robiť citlivo, 
diskrétne, bude sa o to starať vonku a ktorá bude absolútne dôveryhodná a loajálna. Haščák 
hovorí Határovi: „Musíte mať svojho Palacku,  keď to takto poviem“. Határ hovorí, že v 
minulosti sa na túto funkciu uvažovalo        s Fedorom Flašíkom, ale Fico to odmietol. 
Haščák sa pýta Határa, komu Fico v Smere dôveruje  (okrem Határa). Hovoria o 
Maďaričovi, Igorovi Federičovi, Václavíkovi ako o možných kandidátoch na pokladníka 
SMERu. Najviac hovoria o Igorovi Federičovi (má ambície byť vedúcim Úradu vlády SR). 
Haščák hovorí, že základné kritériá na pokladníka sú, že musí byť maximálne loajálny a 
musí vedieť robiť. Haščák hovorí, že PENTA spolupracuje s 40 firmami v zahraničí, že 
budúcemu pokladníkovi Smeru môže dať kontakty, ale dotiahnuť to bude musieť on sám 
(pokladník Smeru). 
Hovoria o budúcnosti Határa. Határ hovorí, že mu Fico hovoril, že by bol najradšej, keby 
Határ zostal jeho osobným tajomníkom, resp. ak bude Fico premiérom tak riaditeľom 
sekretariátu premiéra. Fico hovoril, že ako kompenzáciu za to, že Határ nedostane 
lukratívnu funkciu v exekutíve sa Fico o Határa ekonomicky postará. Haščák sa pýta 
Határa na jeho znalosti angličtiny. Határ hovorí, že by to musel oprášiť (2-3 mesiace). 
Haščák navrhuje Határovi, aby bol vedúcim Úradu vlády SR on (Határ). Határ hovorí, že 
ešte o tom musí hovoriť s Ficom. 
Határ sa pýta ako funguje Ladislav Šmárik. „Dobre som ho odporučil?“ Haščák hovorí, že 
funguje dobre, je pracovitý, má v zdravotníctve veľa kontaktov, má cit pre ľudí, trochu je 
emotívny, ale PENTA je s ním veľmi spokojná. Postavil PENTE záchranku za 4 mesiace - 
to je 1500 ľudí. PENTA bude vlastniť 70 staníc rýchlej 
zdravotníckej pomoci. 
Határ sa pýta ako chcel Haščák pomôcť Smeru. Haščák hovorí, že tak aby to malo význam. 
Hovorí, že by im dal dajme tomu 5 mil. Sk. Határ hovorí, že im Haščák pomohol aj v 
minulosti. Határ hovorí, že by privítali pomoc pre zamestnancov Smeru (17 zamestnancov) 
a pre ľudí, ktorí im pomáhajú v kampani. Ide o čierne peniaze navyše oproti oficiálnemu 
príjmu. Haščák hovorí, že na budúci týždeň by vedel dať dokopy aj hotovosť, ktorú by 
mohol Határovi odovzdať. 
Határ hovorí, že sa dozvedel, že Dzurinda a Hrušovský dostali od Siemensu 200 mil. Sk 
cez Mníchov. Haščák si myslí, že to nie je pravda. Határ hovorí, že sa to dozvedeli od 
človeka zo Siemensu, čo mal na starosti prevody v súvislosti s obchodom. Haščák hovorí, 
že Siemens dáva peniaze len za konkrétne obchody. Határ hovorí, že išlo práve o nejaký 
konkrétny obchod za 2 mld. Sk. Malo ísť o nejaký starší obchod na MV SR, ktorý malo 
dohodnuté KDH. Keď sa o tom dozvedel Dzurinda, tak KDH muselo s ním ísť napoly. 
Pri odchode sa Határ pýta na možné umiestnenie jeho známej vo firmách PENTY. 
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Haščák nemá námietky. Odchádzajú. 
26.5.2006 (Jaroslav HAŠČÁK. František HATÁR - osobný tajomník predsedu 
SMERu Róberta FICA) 10.39 hod. - 10.57 hod. 
Határ začína rozprávať o svojich zdravotných problémoch (pred rokom ušiel hrobárovi z 
lopaty). Haščák hovorí, že dlho nevidel jeho šéfa (Fica) na korčuliach. 
Határ odpovedá, že Fico nemá čas na šport, že je stále na výjazdoch. Hovoria 
o  Ficovej asistentke Zuzane (červené vlasy) a o jej vzťahu k Ficovi. Haščák doniesol 
Határovi peniaze v hotovosti na financovanie volebnej kampane SMERu (v zmysle 
dohovoru viď stretnutie Haščák, Határ, 18.5.2006), ktoré odovzdáva Határovi -konkrétnu 
sumu nespomínajú. Haščák len hovorí: „Doniesol som ti tie veci, Dobre“ a vyťahuje 
pravdepodobne obálku (počuť šuchot).  
Haščák sa pýta Határa, či sa Fica pýtal na tú Stredoslovenskú vodárenskú. Határ hovorí, že 
sa pýtal, že Fico si nepamätá, že by sa o tom s Haščákom bavil, že má veľa roboty. Határ 
hovorí, že včera boli v SMERe Zuzana Martináková a Lukeš na utajenom stretnutí (len s 
Ficom a podpredsedami SMERu Paškom a Kaliňákom). Rokovali o možnej povolebnej 
koalícii. SF má záujem o post ministra financií. Haščák si myslí, že SF sa nedostane do 
parlamentu. Határ hovorí, že Martináková je presvedčená, že sa do parlamentu dostane. Na 
stretnutí v SMERe sa Martinákovej pýtali na jej mediálne vyhlásenia o povolebnej koalícii 
SMER, HZDS, SDKÚ. Martináková hovorila, že to tak nemysleli, že sa o tom dozvedeli 
cez svoje zdroje. 
Határ hovorí, že Dzurinda sa minulý štvrtok stretol s Mečiarom. Haščák hovorí, že to nie je 
pravda. Dzurinda s Mečiarom sa naposledy stretli pred trištvrte rokom. Odvtedy možno len 
na chvíľku v parlamente. Haščák hovorí, že takýchto „drístov“ bude s blížiacimi sa 
voľbami pribúdať. 
Hovoria o možných diskreditačných kampaniach týždeň pred voľbami. Spomínajú BN 
prepisy telefónnych hovorov. Határ nevie čo na nich ich politickí konkurenti ešte vymyslia. 
Határ rozpráva o medializovanom prípade, keď prišla Fica čakať na letisko do Schwechatu 
jeho asistentka Zuzana, kde ich vyfotila Plus7dni.            Határ potom dostal od Fica úlohu 
vysvetliť to Ficovej manželke Svetlane. Mal jej povedať, že asistentku Zuzanu poslal na 
letisko za Ficom on, aby jej podpísal nejaké stranícke papiere. Ficova manželka Svetlana 
mu pri tejto príležitosti navrhla po 17 rokoch tykanie. 
Hovoria o prieskumoch verejnej mienky a o voľbách. Határ hovorí, že atmosféra je pre 
SMER priaznivá („Fico je pre veľa ľudí posledná šanca. Potom už úplne rezignujú.“). 
Podľa Határa bude mať SMER od 25 do 27% hlasov. Haščák hovorí, že SMER bude mať 
od 21 do 25% hlasov. Závisí to ale aj od volebnej účasti. Čím vyššia bude volebná účasť, 
tým lepšie pre SMER. Haščák predpokladá volebnú účasť okolo 55%. Ak bude 65%, tak 
SMER môže mať až 27% hlasov. Hovoria o ďalších faktoroch (3 zápasy na majstrovstvách 
sveta vo futbale vo volebný deň, voľby sú len 1 deň, počasie). 
Határ hovorí o predbežných dohodách v SMERe o rozdelení vládnych postov. Hovorí, že 
Fico má prioritne záujem o ministerstvá financií, dopravy a sociálnych vecí. Najvážnejším 
kandidátom na ministra dopravy je Ľubomír Vážny (poslanec SMERu). Presadzuje ho 
Sinai (pravdepodobne Bartolomej, bývalý gen. riaditeľ ŽSR za Rezeša). Podpredseda 
SMERu Igor Šulaj je podľa Határa mimo hry o vládne posty. Haščák sa pýta s kým uvažuje 
Fico na post ministra financií. Határ hovorí, že sa uvažuje aj o nestraníkoch. Hovorí o 
svojom bývalom spolužiakovi, ktorého dotiahol do SMERu, a ku ktorému sa kladne 
vyjadruje aj Fico. Ide o bývalého viceguvernéra ešte federálnej národnej banky Štefana 
Veselovského, ktorý potom pôsobil ako šéf aj v Slovenskej kreditnej banke. Veselovský 
má ambície na štátneho tajomníka. Hovoria o ďalších osobách - Vladimír Masár a ďalší 
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Határov spolužiak, čo robil v Ľudovej banke. 
Határ sa pri odchode ešte informuje na tender na výstavbu Digital Park vyhláseného 
PENTOU (lobuje za BN spoločnosť). 
23.6.2006    Jaroslav HAŠČÁK - František HATÁR 
Obaja rozoberali aktuálnu situáciu po voľbách. Határ hovorí, že je veľmi divoko, začínajú 
rokovania. Zhodnotil, že s SDKÚ to nepôjde, nedajú sa robiť žiadne ústupky. Határ sa 
Sláva pýtal, že či sa niečo nenašlo, nezaznamenalo, či niekoho „Penťáci“ neplatia v HZDS, 
ktorí následne odídu do SDKÚ. Slávo to jednoznačne poprel. Határ hovorí, že Ország 
takéto veci stále nosí??? 
Határ skonštatoval, že to už môže byť len koalícia Smer+HZDS+SNS alebo Smer 
+HZDS+SMK. Nič iné. Ďalej hovoril, že Palko chce byť predsedom KDH, nakoľko 
Hrušovský to neustriehol. Mikloš bol údajne veľmi arogantný na rokovaní a že po 10 
minútach bolo po rokovaní, na ničom sa nevedeli zhodnúť. Za Smer boli rokovať Fico, 
Kaliňák a Paška a za SDKÚ boli Dzurinda, Mikloš a Horth. SDKÚ z ničoho nechce 
ustúpiť, všetko chce diktovať, otvorili iba soc. veci a zdravotníctvo, ale Fico upozornil 
Mikloša, že nie je niekde na prednáškach, ale na politickom stretnutí. 
Slávo ďalej zhodnotil, že s KDH sa nedá ísť, s Bugárom áno-je ústupčivý, nemal doteraz 
žiadny otvorený konflikt a Mufti je blázon, nevie si s ním predstaviť spoluprácu. Hatara mu 
oponoval, že bol z neho milo prekvapený, vedel sa kontrolovať a bol ústupčivý. Ďalej 
Hátara povedal, že Fico určil posledný termín na 5.7.2006, kedy sa rozhodne o všetkom. 
Ďalej sa rokuje oficiálne, ale aj pomimo. 
Ďalej spomínal, že Mikloš prišiel na rokovanie so Smerom akoby prišiel medzi cigánov, 
totálne arogantný, všetci z toho boli prekvapení, dokonca aj novinári a Paška. Slávo ďalej 
začal rozvíjať teóriu, že Smer bude mať 12 ministrov a ostatní dvaja po troch, že to 
jednoducho nebude fungovať, lebo druhí dvaja nebudú môcť nič ovplyvniť a že koaličná 
zmluva bude fungovať maximálne prvých 6 mesiacov a preto sa budú snažiť získať viac 
ministrov. Határ uviedol, že personálne obsadenie ministrov ešte nie je jasné, ani sa o tom 
oficiálne ešte nerokovalo, ale že Dušan Čaplovič bude mať školstvo, alebo vedu a kultúru a 
Paška bude mať zdravotníctvo, ale prejavil záujem aj ministra zahraničných vecí. Fico chce 
taktiež niektoré ministerstvá spojiť. 
Határ znovu zopakoval, že Fico to chce najneskôr do 5.7. ukončiť s tým, že najneskôr v 
tento deň pôjde za prezidentom. Iné je už programové vyhlásenie vlády. Momentálne je to 
tak, že čo povie Fico, tak to platí. Paška je ochotný neštandardne rokovať s SDKÚ a 
Kaliňák zase s KDH. 
Ďalej spolu rozoberali HZDS, že nemá budúcnosť a sú to ich posledné voľby. 
Muftimu údajne ponúknu šéfa parlamentu a bude spokojný a ticho a počas tohoto 
volebného obdobia si bude chcieť očistiť meno, zabezpečiť rodinu a preniesť sa nad 
amnestiami. Határ pomimo povedal, že má podozrenie, že sa vo voľbách uberali určité 
desatinky v prípade SF a KS,aby sa nedostali do parlamentu a že má k tomu určité indície a 
signáli. 
Határ navrhol Haščákovi, aby sa stretli s Ficom, ale zároveň mu položil otázku, že čo je 
medzi nimi aký spor, lebo Fico sa nechce s Haščákom stretnúť. Slávo to poprel a zhodli sa 
na tom, že v tomto období zrejme nie je dobré, aby Fica videli schádzať sa s nejakými 
podnikateľmi. Határ povedal, že sa šíria rôzne reči o Slávovi, ktoré ale roznášajú SIS-kári a 
eštebáci a rozohrávajú rôzne hry. 
Határ sa pochváli!, že mu Fico ponúkol miesto jeho sekretára alebo vedúceho úradu vlády, 
ale nie miesto v parlamente, ale že mu to vykompenzuje účasťou v dozorných radách 
podnikov. Po tomto Határ súkromne požiadal Haščáka, či by mu neposkytol 1 mil. Skk na 
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súkromné účely, s čím Slávo súhlasil a nechcel to ani papierovo potvrdiť a zazmluvniť, 
nakoľko si dôverujú. Stačí, keď mu to do 1 - 2 rokov vráti. V rámci tohoto mu Slávo 
poradil, aby nešiel do DR, kde sú zahraniční investori, ako príklad uviedol SPP, kde síce 
každý v DR dostane v rámci tantiemov 1 - 2 mil. Skk, ale nech si vyberie napr. SEPS, 
GOVCO, Nár. diaľničnú spoločnosť a pod. Všetko bude záležať od toho, kto bude 
ministrom hospodárstva a dopravy. Taktiež mu odporučil miesto v prezídiu FNM, ktorý 
bude ešte aspoň tri roky fungovať a kde bude dostávať okolo 50 - 80 tis. mesačne, v rámci 
toho môže ísť do DR podnikov s účasťou štátu a keď podnik dosiahne zisk, tak môže 
navyše dostať navyše 1-2 mil. ako odmenu a zarobí si aj na domček. Keď už bude o 
všetkom rozhodnuté, tak si spolu sadnú a Haščák mu presne poradí, čo si má vybrať. 
Peniaze mu po niekom pošle v pondelok. S tým sa rozlúčili. 
25.6.2006 Haščák - Bubeníková 
Bola pustená televízia naplno a nebolo vôbec počuť rozhovor, iba Slávové poznámky typu 
áno, kto, prečo... ...Bubeníková hovorila, že ju niekto??? začal buzerovať, že nemá knihu 
jázd...že mi nedá pokutu, keď s ním pôjdem do Nemecka...že nemám peniaze..(asi ju 
kontrolovala hliadka) ....dlho ticho...vyvrcholenie sexovačky....sprcha.... 
—Slávo hovorí Anke, že na FNM nemajú žiadnu zodpovednosť, že to konzultoval, 
neexistuje taký zákon...píše sa asi v tom zmysle, že sa majú správať zodpovedne a 
starosltlivo, starať sa o zverený majetok..., vidí to pre Anku pozitívne. Bubeníková sa 
stretla s Jirkom (zrejme Malchárek), ale nedalo sa s ním otvorene baviť, nakoľko neboli 
sami. Jirko jej povedal, že bol ohľadom SE,SSE s guvernérom a že ten to podporí...??? 
....meno Školník z ÚRSO...že či tam má ísť na tú vládu, čo schválili materiál... 
..Slávo hovoril Anke o stretnutí s Ferom Határom, rozoberali Mikloša, ako sa správal. 
Anka k tomu povedala, že sa bavila s Milanom Horthom a ten jej povedal, že sa Miklošovi 
ani nečuduje, ako sa správal, nakoľko mal niekoľko otvorených sporov s Ficom, ale že 
Mikiho odhováral, aby Mikloša zobrali spolu na rokovanie so Smerom, ale Miky povedal, 
že Mikloš pôjde, nakoľko sa doteraz zúčastňoval všetkých rokovaní a pod. Horth to údajne 
zhodnotil, ako chybu zo strany SDKÚ. ..Anke zazvonil tlf. a povedala, že už ide domov, so 
Slávom sa rozlúčila s tým, že si večer zavolajú a dohodnú sa na ďalšom stretnutí..Rozlúčili 
sa. 
3.7.2006 Gorila 
Varga mal tlf. Niekto, kto nechcel hovoriť do tlf. mu niečo chce poslať. Zolo nadiktoval 
adresu Vazovova 9/A, Bratislava. Niekoľko tlf., ktoré mal Varga, ale nič nebolo počuť. 
Varga má tlf., hovorí, ako v piatok má ísť s Jirkom (zrejme Malchárek) na nejakú oslavu do 
Modry a rozčuloval sa, že mu Jirko povedal, aby si nerobil žiaden program. 
22.10 hod. Prišiel Malchárek k Zolovi, takmer nič nepočuť, bola pustená TV a stále niečo 
rapotalo...Malchárek hovoril Zolovi, že to analyzovali, čo mu Zolo povedal k Paškovi....je 
to Ficov známy, ktorý mu bude slúžiť ako otrok....Zolo hovoril, že tam bol aj Harabín, 
všetci sa tam stretávajú a že sa mu ten kinder manažment vôbec nezdá...Zolo hovori, že 
Katka o tom nemá vôbec informácie...Zolo niečo začal šepkať Malchárkovi...že vždy tam 
zastavil Jirkov Bavorák (zrejme služobný) s troma jedničkami". potom prešli do druhej 
miestnosti a nič nebolo počuť cca 30 min...Jirko hovoril niečo o Zolovom 
kamarátovi?...stále niečo rušilo - vyzerá to akoby púšťali počítačku na peniaze....Jirko sa 
pýtal Zola, či pôjde v piatok na „BOBOVÚ" oslavu??? Zolo odpovedal, že asi áno, lebo mu 
to sľúbil, keď bol u Jirka....Zolo hovoril, že je vytočený na toho Dušana a Jirko mu tiež 
pritakal, lebo aj jeho Dušan viackrát ojebal..Malchárek hovoril, že investované peniaze má 
v tom on a Slávo (zrejme Haščák)...buď povedal na 95 alebo 25 rokov (nebolo dobre 
rozumieť) a nech to skúsi niekto vytiahnuť....nemajú dôkazy, to nebola malá vec ..Zolo 
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hovoril, že na 90% tie informácie išli..Jirko na záver povedal Zolovi, aby zavolali 
„malému“ nech to tam zorganizuje...potom odišli z bytu. 
4.7.2006    Gorila 
Vargovi volal František OLEJNÍK z KE - 0915768363 (zrejme sa jedná o nejakého 
profesora z VŠ technickej) a chcel od Zola vybaviť nejaký sponzoring, nakoľko v 
septembri-októbri organizuje konferenciu k letiskám. Zolovi má Olejník poslať všetky 
podklady, katalógy a mená účastníkov. Má ich poslať po Jozefovi 
POJEDINCOVl, ktorý je šéfom ochranky na letisku a teraz cestuje do KE.....Čo sa 
týka zdravotníctva, tak Zolo tieto veci posunie najvyšším majiteľom tohto smeru...  
6.7.2006    Gorila 
Varga mal tlf. a vybavoval si s neznámym tzv. trojnožku so satelitom, nakoľko ide 
kempovať do Šibeniku a chce tam chytať UPC. Taktiež sa dohadoval na špeciálnych 
kábloch, ktoré mu má neznámy pripraviť do jeho novostavby. Okrem iného spomenuli 
meno Ing. Dr. CSIPÁK (pravdepodobne sa jedná o niekoho z nájomcov bytu na Vazovovej 
ulici.) a že Varga už toľko vydrží. Varga sa v byte zdržal ešte cca 2 hod, v rámci toho 
sledoval TV, chodil po byte a šramotil. 
9.7.2006    (Jaroslav HAŠČÁK. Anna BUBENÍKOVÁ) 13.15 hod.-14.38 hod. 
Haščák štartuje počítač. Začínajú rozprávať o BN stretnutí Bubeníkovej s BN osobou. 
Haščák hovorí Bubeníkovej, že ten jeho človek čo to rieši! predtým sa má spojiť s 
Katarínou Remiášovou, ktorá má v Pente na starosti tieto veci. 
Haščák začína rozprávať, že podľa neho SMER s FNM moc nenarobí. Haščák sa mal 
stretnúť s Ficom tento weekend, ale to nevyšlo. Majú sa stretnúť v utorok alebo stredu. 
Haščák si chce s Ficom prejsť 10 vecí. Podľa Ficových reakcií a pocitov z tohto stretnutia 
uvidia. Haščák sa medzitým stretol s inými ľuďmi z HZDS a SMERu. HZDS je proti tomu, 
aby sa na bývalú vládu robili akékoľvek naháňačky. Jedinú výnimku tvorí Daniel Lipšic. 
Práve kvôli Lipšicovi bol do funkcie ministra spravodlivosti dosadený Harabín, ktorý má 
za úlohu nájsť na Lipšica nejaké veci a útočiť na neho. HZDS po oficiálnych i 
neoficiálnych líniách nahovára SMER aby sa vykašlali na naháňanie Dzurindu. Mečiar 
nechce naháňať Dzurindu, ktorého chápe ako dlhodobého spojenca. V SMERe ale chcú 
naháňať ľudí z SDKÚ, pričom poradie je Mikloš, Palacka, Prokopovič. Na Palacku tam je 
priestor za zmarený tender na 3. mobilného operátora. Mikloša vnímajú ako hlavného 
nositeľa korupcie v SDKÚ. Čo ale dokáže SMER v skutočnosti voči uvedeným osobám 
urobiť Haščák nevie. Stav na Ministerstve vnútre je taký, že Robo Kaliňák tam nemal byť, 
mal byť minister obrany. SMER ale nemal absolútne pripravené kádre a Kaliňák musel ísť 
na vnútro. Ten „pošahaný“ Miloš Žiak presadzuje na MV SR Šáteka, ktorý mu sľubuje, že 
pôjde po Dzurindovi (jediným Žiakovým cieľom je dostať Dzurindu). Haščákov všeobecný 
pocit ale je, že sú dosť neschopní a nedotiahnu veci do konca. Kaliňák je podľa Haščáka 
mäkký chlap a nemá na to žalúdok. Navyše sa chystajú na veľké lúpenie a budú mať 
čoskoro dosť starostí s vlastnými kauzami. Podľa Haščáka nie sú schopní kauzy bývalej 
vlády dotiahnuť do konca. Šátek toho ale schopný je. Bubeníková sa pýta Haščáka, že či 
nevie ako ďaleko sa dostal Šátek v minulosti. Haščák hovorí, že to vie úplne presne, že 
videl vyšetrovacie spisy. Haščák si myslí, že zopár káuz určite vyjde na povrch.                V 
prípade ich vypuknutia bude najdôležitejšie zabezpečiť si prístup k vyšetrovacím spisom, 
aby vedeli reagovať. Treba vedieť zo spisu všetko od A po Z. Bubeníková rozpráva, že 
Rehákovi a Povrazníkovi (vedenie FNM za Mečiara) veľmi pomohli, keď vedenie FNM 
neposkytovalo polícii žiadnu súčinnosť (žiadosť o vyčíslenie škôd pre FNM a podobne), 
neboli v ničom nápomocní a tak aj zakapali mnohé kauzy. Spomínajú aj prípady Ladislava 
Krajňáka a Ladislava Vaškoviča, ktorým svojou nečinnosťou a nemilitantnosťou tiež 
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pomohli. Haščák si myslí, že podobné to bude aj so súčasným vedením FNM. Bubeníková 
rozpráva, že práve preto chce to miesto. Ide pravdepodobne o post podpredsedu dozornej 
rady FNM (má za SDKÚ nahradiť Ondreja Mateja) - pozn. sprac.: do dozornej rady FNM 
nominuje zástupcov aj opozícia. Haščák radí Bubeníkovej aby vo veci išla za Dzurindom a 
použila ženské zbrane. Bubeníková hovorí, že s tým už predbežne súhlasil Ivan 
(pravdepodobne Mikloš) a Milan (pravdepodobne Hort). Haščák sa pýta, či vtom má 
Bubeníkovej pomôcť. Bubeníková odpovedá, že asi nie. Bubeníková hovorí, že to SSE na 
Ivana (pravdepodobne Mikloša) zabralo (ide pravdepodobne o províziu za schválenie 
unbundlingu Vládou SR). 
Haščák sa z hľadiska prípadného stíhania pýta Bubeníkovej: „Ty máš kde slabé miesto, čo 
si myslíš?" Bubeníková odpovedá : „PPC“. Haščák reaguje: „Len to?“ Bubeníková: „Čo 
iné?“ Haščák hovorí, že ani Laco Krajňák si nemyslel, že ho budú naháňať pre Banku 
Slovakia. Bubeníková hovorí, že na jej sekcii sa zakladali všetky štátne akciové spoločnosti 
a keď budú chcieť na ňu niečo našiť, tak vždy niečo nájdu. 
Haščák hovorí, že sa má v blízkej budúcnosti stretnúť s Kaliňákom, s Brhelom (sponzor 
SMERu) kvôli Transpetrolu a potrebuje ešte 1-2 týždne aby vedel ako to bude zo strany 
SMERU voči PENTE a SDKÚ fungovať. „Fakt je taký, že my Fica financujeme 8 rokov“. 
„Ťažko si teraz predstaviť, že Fico vyštartuje proti nám v niečom, čo by malo trestno-
právny rozmer“. „Viem si predstaviť, že nás bude dodrbávať za letisko, pretože už zaujal 
takú pozíciu“. Trestné stíhanie ale Haščák úplne nevylučuje - „Oni sú poloblázni, 
schizofrenici“. Keď ale porovnáva situáciu s rokom 1998, keď sa robili čierne knihy, 
vyhrážali sa, ale nakoniec všetky veci spľasli, tak to Haščák vidí optimisticky. Spomína 
prípad úveru 280 mil. Sk od Slovenskej poisťovne, keď Penta uvedený úver nesplatila, 
započítala s polovymyslenou pohľadávkou a nakoniec to vyhrala na súde. Haščák sa vtedy 
(1998) stretol s financmajstrami DS Čečetkom a Blahom, sedeli tam aj Oszkár Világi a 
Ernest Valko, ktorí chceli polovicu z uvedenej sumy, inak bude mať PENTA problémy. 
Haščák to odmietol. Do PENTY vtedy zavolal aj „Richard Krajčovič“ a chcel peniaze z 
uvedeného prípadu. 
Haščák pokračuje, že v prípade privatizácie PPC nie je nič čoho by sa mohli chytiť. Môžu 
na nich útočiť len mediálne - rozdiel medzi cenou, za ktorú PENTA kúpila PPC od FNM a 
cenou, za ktorú predala PPC SE. Rozprávajú o privatizácii PPC. Bubeníková hovorí, že pri 
PPC sa už musela odkryť. Aj preto chce byť v dozornej rade FNM, aby mala veci pod 
kontrolou, aby mohla reagovať. Hovorí najmä Bubeníková. Väčšinu rozhovoru nie je 
počuť. 
Ďalších cca 30 min. rozpráva Haščák podrobne o systéme ako vyplatí Bubeníkovej provízie 
za služby v prospech PENTY (hovorí tomu „akčný plán“). Má sa to udiať prostredníctvom 
platby za 3 analýzy realitného trhu cez spoločnosť Elementa, a.s. Transakcia má byť 
uskutočnená prostredníctvom kúpy akcií Elementy anglickou spoločnosťou pod vplyvom 
PENTY. Fiktívnosť kúpy akcií chcú vylúčiť tak, že Elementa vytvorí web stránky, cez 
ktoré akože anglický investor „objaví“ investičnú príležitosť v SR a zaplatí Bubeníkovej za 
analýzy realitného trhu a za BN halu v Medzilaborciach za 200 mil. Sk (reálna hodnota 
uvedenej haly je len okolo 10 mil. Sk). Má to prebehnúť do januára 2007. Haščák ukazuje 
v počítači Bubeníkovej konkrétne čísla. Prechádzajú kompletne celý „akčný plán“. Slabé 
miesto plánu je len skutočnosť, že Elementa nemá zamestnancov a uvedené analýzy, ktoré 
v PENTE robilo 5 ľudí celý rok nemá kto „akože“ urobiť. Bubeníková hovorí, že si ich 
podrobne preštuduje a naučí sa ich BN osoba, ktorá robila v banke a bude sa vydávať za 
ich tvorcu. Haščák sa smeje, že v prípade vyšetrovania ho hádam nezavrú do miestnosti a 
nedajú mu to napísať odznova. 
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Haščák stíšeným hlasom hovorí Bubeníkovej konkrétne obchody, za ktoré dostane 
Bubeníková od Penty provízie. Väčšinu rozhovoru nie je počuť. Nabudúce pripraví 
Bubeníkovej presnú tabuľku. Haščák hovorí, že jej urobil nadštandartnú, bezpečnú schému. 
Nikomu to tak nerobia. Ak sa s tým ale nejaký vyšetrovateľ bude zaoberať 2 roky, tak príde 
na prepojenie na PENTU. 
V    prípade možnosti zvýšenia hlasitosti záznamu by bolo možné zistiť viac. 
23.1.2006 (Zoltán Varga. neznámy) 12.30 hod.-12.49 hod. 
Neznámy je podľa rozhovoru pravdepodobne bývalý príslušník SIS alebo PPZ, ktorý mal 
na starosti priestorové odposluchy a ochranu proti nim. V súčasnosti má vlastnú firmu 
zaoberajúcu sa bezpečnostnými systémami (kamery, ochrana proti odposluchom - rušičky, 
zašumovače, inštalácia odposluchu). 
Varga začína rozprávať, že tento byt vlastní cca 2,5 - 3 roky. Pred asi 3 týždňami dostal 
Varga informáciu, že riaditeľ SIS Pittner obvolal všetkých riaditeľov sekcii SIS a pýtal sa 
na Zoltána Vargu a hovoril o jeho širokom zábere (prepojenia na PPZ, SIS, finančné 
skupiny, politické špičky). 
Varga neskôr dostal informáciu, že zo SIS vyšla informácia o BN záležitostiach, o ktorých 
sa skupina okolo Vargu bavila cca pred 2 týždňami len v tomto byte, v zasadačke a v 
kancelárii ministra tia Ministerstve hospodárstva a v salóniku u Petra Kubu. Všetky tieto 
priestory bude potrebné dôkladne prezrieť a namontovať ochranu proti odpočúvaniu 
(rušičky, najlepšie do kríža). Na ministerstve hospodárstva namontujú zariadenia podľa 
požiadaviek ministra Malchárka (môžu dodať aj kamery). 
Varga sa neznámeho pýta či je jeho zámkový systém a kľúč od bytu bezpečný. Skúšajú 
bezpečnostný systém. Skúšajú rušičku signálu. Neznámy vysvetľuje Vargovi prácu s 
prístrojom, ktorý vyhľadáva ploštice (nájde s tým každú, ktorá      je aktívna). 
Varga vysvetľuje, že na Ministerstve hospodárstva chcú presadiť pravidelnú bezpečnostnú 
ochranu proti odpočúvaniu (každý mesiac alebo každé 2 mesiace),   na ktorom by ešte 
zarobili. Neznámy vysvetľuje Vargovi cenové relácie realizácie ochrany priestoru (bežná 
cena je 900 Sk —1100 Sk za m2, neznámy to pri vyšších objemoch je ochotný urobiť za 
700 Sk za m2). Neznámy potrebuje vedieť podlahovú plochu priestorov, ktoré chcú ošetriť 
aby im mohol urobiť cenu. 
Dohadujú časový harmonogram ošetrenia uvedených priestorov. Začnú na Ministerstve 
hospodárstva, potom u Kubu. Tento byt má čas, pretože minimálne                1 mesiac tu aj 
tak nikto nebude rokovať. Ku koncu stretnutia hovoria, že Varga vybaví termíny na 
ošetrenie priestorov na Ministerstve hospodárstva a u Petra Kubu a s prácou môžu začať už 
vo štvrtok 25.1.2006. Ak sa mu nepodarí dovtedy získať termíny na MH SR a u Kubu, 
začnú vo štvrtok s týmto bytom. 
Rozprávajú o prípade odpočúvania v priestoroch Ministerstva hospodárstva za bývalého 
ministra hospodárstva Róberta Nemcsicsa, kde bol do technickej realizácie zapojený aj 
Neznámy. Neznámy tvrdí, že bol zaangažovaný len do obrany priestoru pred odposluchom 
(prístroje na zašumenie a rušičky). Otočné odposluchy montoval niekto iný. Podľa popisu 
situácie sa zdá, že uvedené systémy dal namontovať sám Nemcsics. 
Neznámy rozpráva o spoločnostiach dodávajúcich bezpečnostné systémy. Rozprávajú o 
spoločnosti Kelcom Liptovský Mikuláš, ktorá na MH SR dostáva veľké zakázky na 
bezpečnostné systémy a školenia zamestnancov. Varga sa neznámeho pýta či by jeho 
spoločnosť vedela Kelcom na MH SR nahradiť. Neznámy hovorí, že jeho spoločnosť ešte 
nemá bezpečnostnú previerku NBÚ. Nechajú to zatiaľ tak, možno to zrealizujú po voľbách. 
Rozprávajú o tunelovaní Transpetrolu cez dodávku bezpečnostných systémov od Kelcomu. 
Neznámy hovorí, že montoval Štefanovi (pravdepodobne Czuczovi) bezpečnostné systémy 
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(kamery, alarm, atď.) na jeho súkromnom dome za 1,5 mil. Sk. Neznámy sa chcel stretnúť 
so Štefanom aj ohľadne zákazky pre Transpetrol, ale Štefan stále nemal čas. Rozprávajú o 
BNO osobe, s ktorou je Neznámy priateľ. Bezpečnostné systémy robí pre neho Róbert 
Ištvánffy (MP Elektronik, s.r.o.). 
31.1.2006    (Zoltán Varga. neznámy) 16.10 hod.-16.23 hod. 
Neznámy (pravdepodobne Jozef) ukazuje Vargovi rozpočet na ošetrenie priestorov od 
odposluchu. Neznámy vysvetľuje, že uvedený cenník platí pre jednorazové ošetrenie. Keby 
išlo o pravidelné ošetrovanie, môže ísť s cenou dolu (500 Sk za m2). Ponuka na priestory 
na MH SR (zasadačka, ministrova pracovňa) je na 112 tis. Sk, na salónik u Petra Kubu 
(ROKO) je na 10 tis. Sk (je to 17 m2) a tento byt spraví neznámy Vargovi zadarmo ako 
protihodnotu za BN službu, ktorú mu Varga poskytol v minulosti. Varga vysvetľuje, že 
náklady na ošetrenie jeho bytu bude platiť Jaroslav Haščák. Varga hovorí, že nemá dôvod 
dávať Haščákovi niečo zadarmo. Neznámy hovorí, že mu teda vyfaktúruje aj byt (cca 50 
tis. Sk za 94 m2). 
Bavia sa o ponuke ošetrenia priestorov na MH SR. Ošetrenie by realizovali každé 2 
mesiace (február, apríl, jún, august). Neznámy by mohol ísť ešte s cenou dolu (60 -70 tis. 
Sk za jedno ošetrenie). Varga sa neznámeho pýta, či potrebuje peniaze už na budúci týždeň. 
Neznámy hovorí, že to počká. 
Neznámy hovorí, že má na zajtra (1.2.2006) dohodnuté stretnutie so svojím bývalým 
kolegom Bohušom. Neznámy chce od Bohuša vedieť kam BNO „Geller“ (Geler, Geher) 
mieri. Rozprávajú o projektoch ochrany priestorov pred odposluchom, ktoré zrealizoval 
neznámy. Neznámy hovorí o potrebe bezpečnostnej previerky pre jeho firmu, aby mohol 
robiť štátne zákazky. Neznámy hovorí o BN projekte (pravdepodobne na MH SR), kde bol 
subdodávateľom pre bývalého prezidenta PPZ Štefana Lastovku (spoločnosť Fittich). 
Neznámy za priestorovú ochranu proti odposluchu vyfaktúroval Lastovkovi cca 250 tis. Sk 
v čom mal aj veľmi slušný zisk. Lastovka to obratom vyfaktúroval objednávateľovi vo 
výške 1 mil. Sk. 
Varga ide od piatka 3.2.2006 do utorka 7.2.2006 preč (Varga študuje v Košiciach, kde má 
skúšky). Ozve sa neznámemu v stredu alebo štvrtok budúci týždeň. 
Priestor Gorila, február 2006 
Do priestoru chodí už len Zoltán Varga (priemerne 3-4 krát týždenne). Väčšinou má cca 1 -
2 hodiny, zapne TV, minimálne telefonuje. 
Bolo zistené, že osobou, ktorá mu má ošetriť priestor proti odpočúvaniu je Ing. Jozef 
Mozolík, r.č. 620522/7248, bytom Štefana Králika 18, Bratislava - Devínska Nová Ves. 
Ing. Jozef Mozolík je majoritný spoločník (minoritný spoločník manželka) spoločnosti 
GISS, s.r.o., IČO: 35705990 (v spoločnosti v minulosti vystupovali ako spoločníci Milan 
Bališ a Zoltán Varga), ktorá sa zaoberá aj spravodajskou ochranou. Ing. Jozef Mozolík bol 
v dozornej rade spoločnosti S-8, a.s., IČO: 35807270 spolu s osobami František Miker a 
Prof. Vladimír Mathem. Miker (rozpustený v kyseline) bol ústrednou postavou prípadu tzv. 
Kyselinárov. 
Dňa 17.2.2006 boli v čase približne od 10.00 do 12.30 v priestore 2 pracovníci, ktorých 
posial Ing. Jozef Mozolík. Za asistencie Zoltána Vargu prevádzali bližšie nezistené 
bezpečnostné opatrenia. 
Bolo zistené, že Zoltánovi Vargovi robí „asistenta“ bližšie neustanovená osoba s prezývkou 
„Demo“. V dňoch 14.2. - 17.2. 2006 doniesla každý deň Vargovi peniaze v hotovosti, ktoré 
následne Varga na elektronickej počítačke prepočítaval: 
•    dňa 14.2.2006 presne nezistené množstvo bankoviek, ktoré Varga prepočítava od 18.20 
hod. do 18.35 hod. 
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•    dňa 15.2.2006 presne nezistené množstvo bankoviek, ktoré Varga prepočítava od 15.00 
hod. do 15.30 hod. 
•    dňa 16.2.2006 5,58 mil. Sk, ktoré Varga prepočítava od 13.25 hod. do 13.38 hod. 
•    dňa 17.2.2006 4,458 mil. Sk, ktoré Varga prepočítava od 13.40 hod. do 13.47 hod. 
(pochvaľuje si že BNO už neposlala tisíckorunáčky ale päťtisickorunáčky). 
Celkovo za tieto 4 dni prepočítal Varga cca 20 - 30 mil. Sk v hotovosti.                    Je 
predpoklad, že uvedená hotovosť je nelegálnym príjmom. 
Z bližšie neustanovenou osobou „Demo" sa Varga baví o údržbe bytov, ktoré sú 
pravdepodobne používané ako konšpiračné byty. Bavia sa o nábytku do týchto bytov, 
kľúčoch (niektoré má aj Jaroslav Haščák a Jirko Malchárek), upratovaní, dopĺňaní 
chladničky a pod. Varga a „Demo“ sa starajú o priestory: 
•    Tento priestor 
•    „Fedinka“ - pravdepodobne miesto trvalého bydliska Vargu na Fedinovej 2, Bratislava 
— Petržalka, tento byt je pravdepodobne tiež KB, pretože „Demo“ tam má zohnať stôl na 
rokovania. 
•    BN priestor na Heydukovej ulici, Bratislava - Staré Mesto 
•    BN priestor na Podjavorinskej ulici, Bratislava - Staré Mesto 
•    Nový priestor, ktorý získali do prenájmu od osoby Richard Palkovič, r.č. 
680113/6804, bytom Vetrová 8, Bratislava. Môže ísť o byt, ktorý Palkovič vlastní v dome 
na rohu ulíc Bjornsonova a Povraznícka, Bratislava - Staré Mesto (LV: 5656, k.ú. 
Bratislava - Staré Mesto). Vo vchode domu, kde sa nachádza tento priestor je poštová 
schránka na meno Palkovičová. „Demo“ má do tohto priestoru zohnať stôl, na ktorom by 
sa pri rokovaní dali rozložiť papiere. 
•    BN priestor v Šamoríne (v Šamoríne je sídlo niektorých firiem, v ktorých figuruje 
Varga, Varga v Šamoríne aj býva). 
V    období od 18. 2. 2006 do 25. 2. 2006 (8 dní) v priestore nikto nebol. 
28.2.2006 (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA) 12.27    hod.-12.56 hod. 
Stretnutie vyvolal pravdepodobne Ing. Ján REJDA - vedúci oddelenia zvláštnych činností 
ÚBPK PPZ SR. REJDA informuje VARGU, že ho včera kontaktoval Ján POLÁK. Ten mu 
povedal, že v SIS bol na odstúpenie pre MV SR pripravený materiál o spolupráci REJDU s 
VARGOM. Podľa tohto materiálu má VARGA platiť REJDOVI 50 tis. Sk mesačne (pozn. 
spracovateľa - ide o č.p. 63/956-V-689-5/2006-S, ktorá zostala na odbore, podľa tejto SI 
platí VARGA REJDOVI 50 tis. Sk kvartálne). 
Uvedenú informáciu podľa tvrdení Jána POLÁKA mal v SIS stopiť jeho brat JUDr. 
František POLÁK, ktorý je riaditeľom odboru SIS (resp. malo mu byť nadriadeným 
oznámené, že REJDA je ich človek). REJDA si presne nevie spomenúť na meno odboru 
SIS, ktorého je POLÁK riaditeľom, ale je to niečo s náboženstvom, politickými stranami a 
pod. (pozn. sprac. - ide o riaditeľa 1. odboru sekcie D František RENÁTO). VARGA sa 
pýta REJDU odkiaľ pozná Jána a Františka POLÁKA. REJDA hovorí, že s Jánom 
POLÁKOM sa pozná dobre, sú dlhoroční rodinní priatelia. Ján POLÁK bol REJDOVI za 
svedka na svadbe. REJDA pozná dobre aj POLÁKOVÝCH rodičov. POLÁKOVCI sú zo 
Šurian. Ján POLÁK bol tiež policajtom, urobil si právo a teraz je advokátom (civil). JUDr. 
Františka POLÁKA pozná REJDA len cez jeho brata Jána a naposledy s ním hovoril práve 
na Jánovej svadbe, REJDA hovorí, že JUDr. František POLÁK bol vyšetrovateľ, potom 
siskár, potom advokát a potom znova siskár. JUDr. František POLÁK má dom v 
Topolčanoch. VARGA sa pýta REJDU, že kto písal tu správu o platení REJDU VARGOM. 
REJDA hovorí, že zatiaľ to ešte nevie, že dnes sa má s Františkom POLÁKOM stretnúť o 
18.00 v Nitre. 
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REJDA hovorí, že s odborom SIS, ktorý vedie F. POLÁK riešia kauzu BN kňaza (ide o 
250 pravdepodobne mil. Sk), kde sa im (pravdepodobne SIS) stratil BN kufrík VARGA vie 
o kauze. Ide o toho kňaza čo ho teraz strážia kukláči. F. POLÁK ako dôvod dnešného 
stretnutia uviedol práve uvedenú kauzu. VARGA si myslí, že môže ísť len o zámienku na 
stretnutie a F. POLÁK možno bude chcieť aby bol REJDA spolupracovník SIS. REJDA 
hovorí, že by na to nepristúpil. VARGA mu oponuje, že prečo by nemohol byť REJDA 
spolupracovník SIS (mal by ďalší plat a krytie zo SIS). REJDA už ohlásil stretnutie s F. 
POLÁKOM svojmu nadriadenému Tiborovi (pravdepodobne Tibor GAŠPAR — riaditeľ 
ÚBPK). REJDA Tibora informoval aj o správe SIS o jeho spolupráci s VARGOM za 50 
tis. Sk mesačne (ak by náhodou minister vnútra dostal tú informáciu čo mala byť stopnutá) 
- Tibor sa smial, že prečo dostáva REJDA tak málo. REJDA a Tibor majú kamarátsky 
vzťah. 
REJDA hovorí, že Ján POLÁK mu okrem vyššie spomenutej informácie ukázal aj firmu 
V.O.D.S., a.s. a osobu Igor SIDOR. 
VARGA si myslí, že F. POLÁK nechce REJDOVI zle. Uvidia podľa výsledku stretnutia. 
VARGA hovorí, že ak bude F. POLÁK chcieť REJDU len naverbovať, tak je dobre. Ak 
budú chcieť od REJDU informácie a budú sa mu vyhrážať, tak má REJDA napísať 
oficiálny záznam zo stretnutia, kde má uviesť, že sa mu vyhrážali, že na neho vyťahovali 
jeho kontakty z minulosti na VARGU, HRBÁČKA, ŽAMBOCHA, (podľa tohto čo siskári 
použijú) a že ak s nimi nebude spolupracovať tak sa postarajú o to, že na PPZ skonči. V 
prípade problémov majú proti riaditeľovi kontrarozviedky SIS a ďalšej osoby zo SIS určitý 
materiál, ktorý už REJDA ukazoval Tiborovi 
(pravdepodobne GAŠPAROVI). Tibor zatiaľ nechce ísť so SIS do konfliktu a nechce 
uvedený prípad rozrábať. V uvedenom prípade sú zainteresovaní aj funkcionári CKÚ. Ak 
by sa REJDA so SIS nedohodol, tak nadriadeným povie, že materiály o jeho spolupráci s 
VARGOM vyprodukovala SIS keď sa dozvedela, že REJDA má materiály na riaditeľa 
kontrarozviedky. VARGA hovorí REJDOVI, že kľudne môže na stretnutí povedať F. 
POLÁKOVI, že ho zoznámi z VARGOM. 
REJDA rozpráva VARGOVI, že po nástupe PADU do funkcie ministra vnútra si PADO 
zavolal prezidenta PPZ Kulicha a riaditeľa ÚBPK Tibora Gašpara. Pýtal sa ich, čo rieši 
PPZ v prípadoch privatizácie letiska a Carga. Obidva tieto prípady rieši REJDA 
(pravdepodobne na pokyn VARGU a PENTY). Minister vnútra sa údajne priamo spýtal čo 
REJDA šetri. V prípade letiska sa potvrdila vlastná informácia PPZ, že subporadca 
spoločne s predsedom privatizačnej komisie pracovali v prospech konkurenčného subjektu, 
ale nakoniec aj tak vyhrali rakúšania.                   V prípade Carga konali z iniciatívy Valu a 
špeciálneho prokurátora, takže sú v obidvoch prípadoch čistí. 
VARGA hovorí aj o BN oznámení na BUBENÍKOVÚ z FNM. VARGA hovorí,  že nie je 
pravdivé. REJDA hovorí, že to zatiaľ v BN prehľadoch z Nitry nenašiel. 
VARGA hovorí REJDOVI, že je potrebné rozrobiť šéfa predstavenstva Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne - VARGA si nevie spomenúť presne na meno, ešte ho REJDOVI 
dodá (pravdepodobne MUDr. Svätopluk HLAVAČKA).                         Ide pravdepodobne 
o zakázku pre PENTU. REJDA ho má obviniť z BN podvodov rádovo v desiatkách mil. 
Sk. 
Opäť sa vracajú k SIS. VARGA hovorí, že siskárí len skúšajú, že nič nevedia. 
Bavia sa o tom odkiaľ má SIS informáciu, že VARGA dáva REJDOVI 50 tis. Sk mesačne. 
Hovoria, že uvedené číslo nie je pravdivé. VARGA dáva REJDOVI 100 tis. Sk kvartálne 
plus extra peniaze, o ktorých nikto nevie. VARGA si myslí, že uvedené číslo si SIS mohla 
vymyslieť. REJDA sa pýta VARGU, či uvedená informácia nemohla uniknúť z 
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VARGOVHO okolia. VARGA to vylučuje, možno mohlo niečo uniknúť z okolia Miša 
(pravdepodobne HRBÁČEK).                   VARGA inštruuje REJDU, že ak sa ho na 
stretnutí bude F. POLÁK pýtať na neho (VARGU), tak mu má priamo povedať, že 
VARGU pozná (VARGA bol v minulosti v PZ jeho šéf) a občas sa stretávajú. K spolupráci 
VARGU s finančnou skupinou PENTA má uviesť, že ide o fámu. Toto tvrdenie má 
podporiť príkladmi, keď VARGA nezískal zákazky na stráženie objektov pod vplyvom 
PENTY (napr. Maytex Lipt. Mikuláš, Ozetu Trenčín). Jediné čo od PENTY dostal bolo 
ZSNP Žiar nad Hronom. POLÁKOVI má povedať, že uvedené fámy o spolupráci VARGU 
a PENTY môžu pochádzať zo skutočnosti, že VARGOV brat robí v PENTE šoféra a 
VARGA sa pozná s niektorými bývalými príslušníkmi PZ, ktorí teraz pracujú pre PENTU. 
20.3.2006 (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA) 11.08    hod. -11.53 hod. (v pozadí nechali 
hlasnejšie pustenú TV, zrozumiteľných je menej ako 50% záznamu) 
Na začiatku rozoberajú BN osobu v zdravotníctve, ktorého REJDA začal rozrábať na 
základe pokynu VARGU. Pravdepodobne ide o predsedu predstavenstva Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne MUDr. Svätopluk HLAVAČKA (viď stretnutie VARGA, REJDA 
28.2.2006). REJDA hovorí VARGOVI, že zatiaľ tam našiel len porušenie zákona o 
verejnom obstarávaní a zatiaľ to nie je na trestné stíhanie. 
REJDA by sa rád stretol so zdrojom informácii o záujmovej osobe (nikde nebude 
figurovať, REJDA ani nepotrebuje vedieť jeho meno). VARGA hovorí, že sa na to musí 
spýtať Sláva (HAŠČÁK) a stretnúť sa so zdrojom nebude jednoduché. REJDA sa pýta, či 
je záujem aby sa našlo niečo na trestné stíhanie. VARGA prisviedča, že je veľký záujem. 
VARGA rozpráva o BN štúdii o reforme zdravotníctva, za ktorú zobrala rozrábaná osoba 
od BN „Japoncov“ 20 mil. Sk. Spomínajú Veriteľ, a.s, REJDA hovorí, že už má k 
záujmovej osobe 3 telefónne čísla na nasadenie ITP. REJDA vysvetľuje VARGOVI 
problémy okolo realizácie rozrábania záujmovej osoby (úkony, spisy atď.). 
VARGA sa pýta REJDU na spoločnosť V.O.D.S. („Je tam niečo?“). REJDA vysvetľuje, že 
časť je už vo vyšetrovaní a časť má ešte stále operatíva, ktorá preveruje použitie všetkých 
príspevkov z Recyklačného fondu. VARGA sa ešte spýta VALAŠIKA, či tam vidí nejaký 
problém. 
VARGA rozpráva ako všetci kradnú a ako sa už do volieb nedá veľa urobiť. VARGA 
rozpráva o BN stretnutí, na ktorom boli okrem neho aj minister hospodárstva Jirko 
MALCHÁREK, minister zdravotníctva Rudolf ZAJAC, minister kultúry TÓTH a poslanci 
ELSNER, KOLESÁR a DŽUPA (všetci odišli z HZDS do Malchárkovho poslaneckého 
klubu). Fero TÓTH tam dotiahol nejakú staršiu pani - štátnu tajomníčku Ministerstva 
školstva. Tá jediná bola podľa VARGU celkom normálna. 
REJDA sa pýta VARGU: „Siskári ti nedajú pokoj? VARGA hovorí, že išla nejaká správa 
zo SIS na MV SR o VARGOVI a REJDOVI. Ľubo ŠEVČÍK (poradca Malchárka dosadený 
Haščákom, predseda DR SE, a.s.) sa pýtal VARGU, či vie o tom, že dáva REJDOVI 40 - 
50 tis. Sk mesačne. REJDA hovorí, že už aj jeho sa pýtali na jeho spoluprácu s VARGOM 
a PENTOU. REJDA hovoril s KRIŽALKOVIČOM (pozn. sprac.: bývalý riaditeľ inšpekcie 
MV SR, minister PALKO ho odvolal, minister PADO ho zobral späť za svojho poradcu), 
ktorý mu potvrdil, že boli nejaké správy na REJDU, ale REJDA mu vysvetlil, že riaditeľ 
kontrarozviedky ARPÁŠ - PETRÁŠ sa uvedenými správami len snaží pošliapať REJDOV 
kredit a znížiť jeho dôveryhodnosť, pretože zistil, že REJDA má na neho kompromitujúce 
materiály („máme na neho kopu veci“). REJDA hovorí, že správy na jeho spoluprácu s 
VARGOM a PENTOU išli z 5. odboru kontrarozviedky SIS- odbor ekonomiky a boja proti 
organizovanej kriminalite. 
REJDA vysvetľuje VARGOVI, že ARPÁŠ cez svoju manželku (tiež pracuje v SIS) riadil 
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biskupa rožňavskej diecézy, ktorý podpísal zmenky na 250 mil. Sk a zakladal cirkevné 
majetky (pozn. sprac.: 3 SI v DT 5. odboru). 
REJDA hovorí o svojom ďalšom stretnutí s riaditeľom 1. odboru sekcie D SIS Františkom 
POLÁKOM. POLÁK mu hovoril, že jeho nadriadení mali informácie o ich prvom stretnutí. 
POLÁK im potvrdil, že vyvolal s REJDOM stretnutie. REJDA sa pýta VARGU odkiaľ 
mali siskári informácie o prvom stretnutí. REJDA sa pýta VARGU či sa niekde pýtal na 
POLÁKA. VARGA hovorí, že sa síce na POLÁKA pýtal, ale neuvádzal žiadne súvislosti. 
REJDA hovori, že POLÁK mu hovoril, že má dohody so SLOTOM a FICOM a že má 
nábeh na námestníka riaditeľa SIS (pozn. sprac.: nie je jasné, či to POLÁK povedal o sebe 
alebo o ARPÁŠOVI - z kontextu pravdepodobne o ARPÁŠOVI). 
REJDA hovori, že si už vybavil, že na neho nepôjde zo SIS už žiadna správa. („Ja som si to 
zabezpečil“). „Že keď aj niečo agenti donesú, zo SIS nič nevyjde“. REJDA ako 
protihodnotu ponúkol, že sa nebude kriminalizovať SLOTA a že nebude rozrábať SMER. 
REJDA a VARGA špekulujú kto mohol na nich dať uvedenú informáciu. Spomínajú 
niekoľko mien bývalých policajtov, ktorí robili v polícii a potom prešli k SIS (spomínajú 
opäť 5. odbor kontrarozviedky). Spomínajú mená „Paľo Múčka“, „Imrišek“, „Paľko“, 
„Palkovič“, „Cvik“ - mená nie je presne rozumieť. Debatu uzatvárajú, že sa to pokúsia 
zistiť a keď sa im to nepodarí zistiť, tak po voľbách to určite vyjde najavo. 
REJDA hovorí, že jeho šéf Tibor GAŠPAR mal už rokovania s viacerými politikmi 
(KALIŇÁK, KDH...), ktorí ho uistili, že by po voľbách mal zostať na svojom poste. 
VARGA oponuje REJDOVI, že to môže byť úplne inak. Hovorí, že dnes ešte nikto nevie 
kto bude minister vnútra. Minister si hneď vymení policajného prezidenta a ten vymení 
viceprezidenta a šéfov protikorupčného a organizovaného. Uvádza hypotetický príklad, že 
keby sa policajným prezidentom stal Michal HRBÁČEK, tak on bude šéfom 
protikorupčného a Maťo LIESKOVSKÝ šéfom organizovaného. Nie preto, že by bol 
chytrejší ako GAŠPAR, ale preto, aby sa vedeli medzi sebou dohodnúť, že „koho dojebať a 
koho nechať na pokoji“. VARGA uvádza ďalší príklad, keď MEČIAR 3 krát sľúbil pred 
REZEŠOM Milanovi BALIŠOVI funkciu ministra vnútra a po voľbách sa na nich vykašľal 
a ešte sa ich snažil odstaviť od REZEŠA. Hovoril o nich ako o vagabundoch a 
skrachovaných policajtoch. VARGA ironizuje, že sa čuduje, že mu ešte BALÍŠ nezavolal, 
aby zohnal ľudí, že po voľbách idú obsadiť Ministerstvo vnútra. 
REJDA hovorí o automobile, ktorý si ide kúpiť. Ide o 5 ročný Mitsubishi Galant za 290 tis. 
Sk. REJDA ho má z neznámych dôvodov dostať za 250, resp. 150 tis. Sk. REJDA to už 
oznámil svojmu šéfovi. 
VARGA hovorí aby sa REJDA pozrel na prípad Hanky BUBENÍKOVEJ z FNM. REJDA 
hovorí, že ešte to presne nevie, ale že predávali niečo z majetku podniku, ktorý sa 
privatizoval. VARGA oponuje, že oni majú teraz taký istý problém s bratislavským 
letiskom, ktoré už sprivatizovali, ale ešte neprevzali kontrolu a manažment letiska si 
naďalej vypisuje výberové konania a nemôžu to zastaviť. Podľa VARGU sa s tým nič nedá 
robiť a BUBENÍKOVÁ pravdepodobne nič neporušila (pozn. sprac.: VARGA 
pravdepodobne cez REJDU lobuje na príkaz HAŠČÁKA v prospech zastavenia 
vyšetrovania prípadu, v ktorom je zaangažovaná aj BUBENÍKOVÁ). 
30.3.2006    (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA) 14.50    hod. -15.18 hod. 
REJDA hneď po vstupe do priestoru hovorí: „Zistil som kto to na nás vypisuje“. 
REJDA bol na stretnutí s BN „Marošom“, ktorý má kamaráta na SISke. Maroš mu povedal, 
že na nich (REJDA, VARGA) vypisuje pamflety „muž tej baby zo SISky, ktorú teraz 
chytili pri Bielikovi“ - „šéf kontrarozviedky ARPÁŠ osobne písal tú správu“. REJDA je 
presvedčený, že „Maroš“ mu hovoril pravdu, pretože mu to potvrdil včera aj ďalší zdroj 
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(pozn. sprac.: asi POLÁK). VARGA sa pýta kto je tá baba. REJDA hovori, že to je Dana 
ARPÁŠOVÁ - manželka šéfa kontrarozviedky SIS ARPÁŠA - PETRÁŠA, ktorá 
REJDOVI prechádza vo vyšetrovaní kauzy na biskupskom úrade v Rožňave - Báthory. 
Dana ARPÁŠOVÁ pracuje na SIS na odbore riadenom POLÁKOM. 
VARGA sa pýta REJDU odkiaľ môže ARPÁŠ vedieť o spolupráci REJDU a VARGU. 
REJDA odpovedá, že nevie, ale bolo mu povedané, že uvedená informácia nešla zo 
žiadneho odboru, ale ju napísal osobne šéf kontrarozviedky ARPÁŠ. VARGA sa pýta 
odkiaľ potom o spolupráci REJDU s VARGOM mohol vedieť POLÁK. REJDA nevie, ale 
hovorí, že POLÁK hovoril pravdu, pretože mu to nezávisle potvrdil aj „Maroš“. 
VARGA odpovedá: „No dobre. To si budeme musieť bez rešpektu na nich niečo 
vymyslieť.“ REJDA zistil, že ich bývalý kolega (kukláč) BNO „Dušan“ sa o nich na SIS 
vyjadruje negatívne, ale REJDA nemá potvrdené, že „Dušan" je aj za informáciami o 
spolupráci REJDU s VARGOM. REJDA nemá potvrdené, že „Dušan“ určite pracuje na 
SIS, ale má potvrdené, že sa v SIS negatívne vyjadruje o celej ich bývalej partii. VARGA 
sa pýta či aj o ostatných. REJDA odpovedá, že aj o ostatných — o „Robovi, o Ľubovi“. 
VARGA hovorí: „Čo mu treba rozbiť piču?“ 
REJDA hovorí, že podľa Marošovho zdroja v SIS je o nich (REJDA, VARGA,...) na SIS 
enormný záujem. REJDA to dáva do súvisu s tým, že jeho kolega GABČO (jeho žena robí 
na SIS) má prístup k situačným správam, operatívnym a vyšetrovacím spisom a siskári cez 
neho vidia všetko čo Úrad boja proti korupcii robí. Má to ale jeden háčik - REJDOVE spisy 
sú tajné, majú do nich prístup len REJDA a riaditeľ Tibor GAŠPAR. Ostatní vedúci 
pracovníci ÚBPK vedia o tom, že tieto spisy existujú, ale nemajú do nich prístup („po 
každej porade vykopne GAŠPAR všetkých von a uvedené prípady rieši len so mnou“). 
Podľa REJDU sa siskári boja uvedených spisov, pretože nevedia presne čo REJDA a 
GAŠPAR robia, a preto majú o ne enormný záujem. REJDA hovorí, že mu Tibor GAŠPAR 
sľúbil, že ak zostane po voľbách vo svojej funkcii, tak GABČA vyhodí. VARGA sa pýta, 
prečo ho GAŠPAR nevyhodí už teraz. REJDA nevie (nemohol sa to GAŠPARA ako 
riaditeľa priamo opýtať). REJDA si myslí, že mu osobne GABČO moc uškodiť nemôže, 
pretože nevie presne čo REJDA robí. 
VARGA sa pýta REJDU, či toho „Dušana“ nechajú tak, alebo ho budú riešiť. REJDA 
navrhuje aby ho dotiahli na nejaké stretnutie. REJDA ho zatiaľ nechce riešiť, kým nemajú 
100% istotu, že za informáciou o spolupráci REJDU s VARGOM bol „Dušan“. VARGA 
hovorí: „Však bol jeden z nás“ (kukláči). VARGA hovorí, že „Dušana“ nemal nikdy rád, že 
on má na takých ľudí nos, vždy si myslel, že „Dušan“ je podrazák a už vtedy “by mu 
najradšej jebol". VARGA navrhuje, že dotiahne „Dušana“ na pivo, kde bude REJDA, 
VARGA, „Robo, ,,Ľubo“ a VARGA sa spýta Dušana „či mu nejebe“ a že ak sa ešte raz 
dozvie o takých informáciách, „tak mu bude Slovensko malé“. VARGA hovorí o možnosti 
jeho fyzickej likvidácie. Hovorí, že keď ho stretne, tak mu „najebe na ulici, do piči, 
kokotovi“. 
VARGA sa pýta: „Jak sa volá tá piča?“ REJDA odpovedá, VARGA si zapisuje: „Dana 
Arpášová, Dana Petrášová, ona je z Levíc, krycie meno má Kováčová, aj iné, je to 
manželka šéfa kontry PETRÁŠA“. VARGA sa pýta na krstné meno ARPÁŠA. REJDA 
nevie a vysvetľuje, že krycie meno má PETRÁŠ. 
REJDA hovorí, že bol z celej situácie nahnevaný a vo veci ARPÁŠA - PETRÁŠA bol za 
svojim šéfom Tiborom GAŠPAROM. GAŠPAR mu povedal: „ Neboj sa Jano, najprv 
musíš vychladnúť a potom ich zrealizujeme. Aj ja mám na nich informácie“. 
REJDA pokračuje v diktovaní faktov k PETRÁŠOVEJ - KOVÁČOVEJ, ktoré si VARGA 
zapisuje: „Ona ako agentka riadila toho kňaza Báthoryho z Rožňavy -konateľ biskupského 
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úradu, čo podpísal zmenky a zakladal a predával cirkevné majetky. Báthory je v uvedenej 
kauze obvinený, je stíhaný, bola na neho objednávka vraždy, SIS ho chránila a teraz je 
chránený svedok. SISka ho dala do väzenskej nemocnice, dala skúmať jeho duševný stav a 
SIS zariadila, že je nesvojprávny.“ REJDA hovorí, že to riešil: „Bol tam záväzný pokyn 
prokurátora na opoznanie PETRÁŠOVEJ, ale tým pádom, že toho kňaza zbavili 
svojprávnosti nebude Petrášová opoznaná.“ VARGA sa pýta, či KOVÁČOVÁ riadila toho 
kňaza pod týmto menom. REJDA nevie, ale má to niekde zapísané. PETRÁŠOVÁ - 
KOVÁČOVÁ okrem toho vystupuje aj v kauze BIELIK.  PETRÁŠOVÁ - KOVÁČOVÁ je 
v SIS zaradená na odbore, ktorý riadi POLÁK a ktorý má na starosti politické strany, cirkvi 
a korupciu v štátnej správe. REJDA hovorí, že Ďuro bude názov odboru vedieť presne 
(pravdepodobne HOLDOŠ). VARGA hovorí, že si to nezapisuje pre Ďura, ale pre Sláva 
(HAŠČÁK). REJDA hovorí, že má k tomu kompletný materiál. VARGA sa pýta, či mu ho 
vie REJDA dodať. REJDA odpovedá: „Áno, viem ho dodať“. VARGA hovorí, že to dá 
Slávovi. 
VARGA sa pýta: „Čo to je za piču tá PETRÁŠOVÁ?“ REJDA odpovedá: “Jeblina. Už 
dávno mala ísť preč z tej SISky, mala tam nejaké prúsery a je tam furt. Drží ju tam 
PETRÁŠ“. VARGA sa pýta koľko rokov má PETRÁŠOVÁ. REJDA hovorí, že to je 
všetko v tých papieroch, ktoré mu môže dodať už zajtra. VARGA hovorí, že stačí až v 
pondelok (3.4.2006). VARGA sa pýta, či „Dušan“ robí na SIS pod POLÁKOM. REJDA 
presne nevie, ale asi nie, „Dušan“ by mal robiť na organizovanom zločine pod 
PETRÁŠOM. 
REJDA sa pýta VARGU, že čo to je za deravá SISka, keď mu to okrem POLÁKA došiel 
povedať aj „Maroš“,... VARGA ho preruší: „SIS je celá deravá“. REJDA pokračuje, že mu 
to bol Maroš povedať dnes (Maroš je pravdepodobne kolega REJDU na PPZ). Maroš mu 
povedal, že má vnútri v SIS kamaráta na vysokom mieste (REJDA mu povedal, že vie o 
týchto kontaktoch) a že má informácie o správach na REJDU, že ich napísal osobne muž 
tej baby čo sa stretla zo sudcom ohľadne Bielika. VARGA sa pýta či je ARPÁŠ vo funkcii 
za KDH. REJDA presne nevie, ale ARPÁŠ je z Levíc, napadlo ho, že by mohol byť za 
Maďarov. 
REJDA sumarizuje, že je dobre, že už majú pôvodcu správ o nich lokalizovaného. VARGA 
hovorí, že zajtra bude s „Frátrikom“ a pozrú sa na to. VARGA hovorí, že jeho nejaký 
„ARPÁŠ - PINDÁŠ“ netrápi, ale nebude si utierať hubu do REJDU. Bude to treba pustiť 
špeciálnym sudcom a prokurátorom. 
VARGA bol včera (29.3.2006) na kúpalisku vo Veľkom Mederi. REJDA hovorí, že siskári 
sú nervózni z toho, že vidia na výpisoch z hovorov, že oni (REJDA a spol.) komunikujú z 
VOS, VSS, médiami (STV, novinári). REJDA ešte pôjde za GAŠPAROM ohľadne 
rozpracovania PETRÁŠA - ARPÁŠA. GAŠPAR možno do volieb nebude chcieť do toho 
ísť. Možno ho rozpracujú až po voľbách. REJDA hovorí, že mu novinárka Žemlová (SME) 
hovorila: „Jano, ak máš niečo na SIS, ja to uverejním hneď." VARGA hovorí REJDOVI 
aby to Žemlovej pustil. REJDA hovorí, že má na nich zvnútra aj kopu iných materiálov — 
zneužívanie služobných vozidiel, zneužívanie služobných bytov, kupčenie s 
bezpečnostnými previerkami. REJDA má presné informácie kde, kedy, ako. REJDA to má 
od človeka čo bol v SIS, teraz odišiel do VOS a pustil to. Sú to všetko čerstvé veci. 
REJDA hovorí, že keď sa PETRÁŠ dozvie, že REJDA o ňom vie, tak mu možno dá pokoj. 
Je tiež možné, že sa do SIS po voľbách dostane Ďuri (pravdepodobne HOLDOŠ) a bude to 
v poriadku. 
REJDA hovorí ako dnes pritlačil na Maroša (pravdepodobne podriadený) v prípade 
urýchlenie kauzy spoločnosti Merkuria - Zoroslav Kollár (balík pohľadávok VÚB). 
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Bolo tam 32 pohľadávok a on ešte nemal vyčíslených 5. REJDA vysvetľuje procesné veci. 
VARGA hovorí, že je dnes pozvaný na otvorenie koňakového baru, ktorý si v Bratislave 
otvárajú 3 ľudia z Košíc (väzby na Igor Sidor) — členské je 250 tis. Sk na rok, 5 tis. Sk 
mesačne a ešte sa platí za konzumáciu. VARGA sa smeje, že by bolo dobré keby s nim 
spolupracovali, pretože môže dať tip ľuďom na G-čkových Mercedesoch, ktorí prídu do 
baru piť aj bez členského. 
REJDA ešte ide po tomto stretnutí za Mišom ohľadne toho úplatku. 
Hovoria o prípade nájdených tankov pri Martine (ROBUS - Rondík). Zhodujú sa na tom, 
že Rondík skončil (pravdepodobne ho poznajú). REJDA hovorí, že medializáciu spustil 
Výboh z Willingu, ale nie je to na trestné stíhanie, resp. keď aj budú trestne stíhaní, tak 
odsúdení nebudú. Bavia sa o tom, že Výboh došiel za Rondíkom a chcel uvedené tanky 
exportovať do Kazachstanu a nie do Čiech. Okrem toho chcel 20% zo zisku. Rondík to 
odmietol a Výboh spustil medializáciu. Rozprávajú o možnej fyzickej likvidácii (nie je 
jasné koho). 
Celkovo pôsobí REJDA mierne nervóznym dojmom, VARGA pôsobí sebavedomým 
dojmom. 
Poznatky k činnosti predstaviteľov SBS Dynasty, a.s. a väzba na mediálnu 
kampaň voči príslušníkom SIS. Slovenská informačná služba dlhodobo získava informácie 
k činnosti Súkromnej bezpečnostnej službe Dynasty, a.s. a k činnosti jej hlavného 
predstaviteľa Ing. Miroslava GUMANA (bývalý príslušník SIS), ktorý je predsedom 
dozornej rady spoločnosti. Slovenská informačná služba získala niekoľko na sebe 
nezávislých informácií o únikoch utajovaných informácii zo SIS smerom k tejto osobe a o 
jeho spolupráci so štruktúrami organizovaného zločinu. Boli získané informácie  o úniku 
utajovaných skutočností zo SIS, keď Ing. Miroslav GUMAN potvrdil záujmovej osobe 
SIS, že osoba s ktorou sa má stretnúť je príslušník SIS, čím sťažil preverovanie jeho 
podozrivých aktivít a prezradil identitu príslušníka SIS neoprávnenej osobe. Ing. Miroslav 
GUMAN tiež dlhodobo spolupracuje a udržiava priateľský vzťah s Ing. Martinom 
BABIAROM, ktorý v SR reprezentuje záujmy ukrajinských skupín organizovaného 
zločinu (Ing. BABIAR je známy najmä z medializovanej kauzy keď si objednal vraždu 
predsedu Dozornej rady Chemko Strážske Milana ŠPAKA). Boli tiež získané informácie o 
snahe Ing. Miroslava GUMANA o výmenu SBS v Slovenských elektrárňach a.s. v roku 
2000 v prospech SBS Dynasty, a.s. Z dôvodu jeho aktivít prišlo takmer ku vládnej kríze ( 
DYNASTY sa vtedy zastával Jozef MIGAŠ). 
Dňa 01.07.2005 bola Slovenskou informačnou službou získaná spravodajská informácia 
pod č.p. 63/956-V-391-52/2005-S o podnikateľskej činnosti SBS DYNASTY, a.s. a jej 
majiteľa Ing. Miroslava GUMANA v spojitosti so spoločnosťou Slovak Telecom, a.s. (ST). 
Na základe získaných informácii existuje podozrenie z nezákonného zneužívania 
utajovaných skutočností týkajúcich sa nasadzovania legálnych odposluchov štátnych 
inštitúcii, majúcich na túto činnosť oprávnenie v prostredí ST, a.s. a ich dcérskej 
spoločnosti mobilného operátora T-Mobile, a.s. Na odbore bezpečnosti ST, a.s. (riaditeľ 
František GAULIEDER), ktorý zabezpečuje podmienky na nasadenie zákonne povolených 
ITP, pracuje skupina osôb, ktorí sú bývalí príslušníci bezpečnostných a spravodajských 
zložiek MV SR, VOS a SIS. a ktorí pred rokom 1989 pôsobili vo VKR (Vojenská 
kontrarozviedka). Ide o osoby JUDr. Rudolf DEMEČKO, Mário BARKÁČ a Ing. Stanislav 
ŠIMON: Títo zamestnanci ST, a.s. zároveň pracujú na dohodu pre SBS DYNASTY, a.s., 
pre ktorú vykonávajú detektívne služby. Slovenská informačná služba zistila, že uvedené 
osoby aj napriek tomu, že nemajú bezpečnostnú previerku na stupeň utajenia DÔVERNÉ, 
sa oboznamujú s príslušnou dokumentáciou pri nasadzovaní legálnych odposluchov v 



 175 

tomto stupni utajenia. Prostredníctvom uvedených osôb dochádzalo v ST, a.s. aj k úniku 
informácií o osobách, na ktoré boli zákonne nasadené ITP. 
Uvedené informácie boli neoprávnene odovzdávané majiteľovi SBS DYNASTY, a.s. Ing. 
Miroslavovi GUMANOVI, ktorý ich využíval vo svojej podnikateľskej činnosti. 
Následne cca 1 mesiac po získaní vyššie uvedenej informácie bolo Slovenskou 
informačnou službou zistené, že osoby z vedenia SBS DYNASTY a.s. boli oboznámené s 
obsahom horeuvedenej spravodajskej informácie a aj s ďalšími operatívnymi utajovanými 
skutočnosťami SIS. Únik utajovaných skutočnosti smerom k SBS DYNASTY a.s. prebehol 
cez príslušníčku 6. odboru sekcie D SIS Iveta ŠIMONOVÁ, ktorá je manželkou 
zaangažovaného Ing. Stanislava ŠIMONA. Tieto skutočnosti boli popísané v spravodajskej 
informácii č.p. 63/956-V-391-59/2005-S z 16.8.2005, ktorá bola na ďalšie prešetrenie 
postúpená inšpekcii SIS - sekcii S. Okrem toho bola získaná doplňujúca informácia o úniku 
utajovaných skutočností s prostredia ST a.s. pod č.p. 63/956-V-391-60/2005-S. 
Dňa 23.11. 2005 obdržala SIS sťažnosť SBS DYNASTY a.s. „ PODOZRENIE NA 
PODIEL PRÍSLUŠNÍKOV SIS NA DISKREDITOVANÍ SBS DYNASTY a.s.“, ktorá sa 
podľa sťažovateľa vo svojej podstate opierala o poznatky získané detektívnym 
preverovaním pracovníkov SBS DYNASTY a.s. v prostredí bývalých príslušníkov SIS a 
ŠTB z Košického regiónu. V skutočnosti však tieto poznatky SBS DYNASTY a.s. získala 
z prostredia SIS cez Ivetu ŠIMONOVU. Komisia SIS zriadená na prešetrenie sťažnosti 
SBS DYNASTY, a.s. vyhodnotila túto sťažnosť ako neopodstatnenú. 
Dňa 1.12.2005 podala sťažnosť riaditeľovi SIS aj príslušníčka SIS Iveta ŠIMONOVA. 
Sťažnosť bola v podobnom duchu ako sťažnosť SBS Dynasty, a.s. a bola namierená voči 
postupu príslušníkov SIS, ktorým mali úmyselne poškodiť jej dobré meno, práva a právom 
chránené záujmy spoločnosti Slovak Telekom a.s. a jej zamestnancov. Komisia sekcie D 
SIS zriadená na prešetrenie sťažnosti vyhodnotila aj túto sťažnosť ako neopodstatnenú. 
Únik utajovaných skutočností, ktorého sa mala dopustiť Iveta ŠIMONOVÁ prešetruje od 
polovice mesiaca august 2005 inšpekcia SIS - sekcia S SIS so zatiaľ neznámym 
výsledkom. 
Ing. Miroslav GUMAN sa spoločne s osobami Daniel JACKULIAK (bývalý zástupca 
riaditeľa VOS poverený riadením) a Stanislav ŠIMON (bývalý riaditeľ VOS, bývalý 
zástupca riaditeľa odboru sekcie D SIS) dlhodobo zaoberajú získavaním informácií o 
súčasných funkcionároch SIS a ich následným poskytovaním (spravidla anonymnou 
formou) ústavným činiteľom a vedúcim predstaviteľom orgánov štátnej správy. Ich 
hlavným dlhodobejším cieľom je získať po parlamentných voľbách v Slovenskej 
informačnej službe funkcie, resp. postavenie na ovplyvňovanie procesov v oblasti 
obchodovania s vojenským materiálom a v oblasti súkromných bezpečnostných služieb, t.j. 
v oblastiach v ktorých pôsobia ako súkromní podnikatelia v súčasnosti (GUMAN vo 
svojom okolí vyhlasuje, že po voľbách bude riaditeľom kontrarozviedky SIS). 
Krátkodobým cieľom ich činnosti je ovplyvniť vyjadrenie SIS k udeleniu licencie SBS 
DYNASTY, a.s. v zmysle zákona o prevádzkovaní SBS, nakoľko neudelením tejto licencie 
dôjde k zamedzeniu ich podnikateľskej činnosti. 
Aktivity uvedených osôb sa s blížiacimi parlamentnými voľbami stupňujú. Bolo tiež 
zistené, že diskreditačné informácie na funkcionárov SIS poskytli uvedené osoby aj Úradu 
boja proti korupcii PPZ SR, kde údajnú nelegálnu činnosť funkcionárov SIS prešetruje 
oddelenie vedené Ing. Jánom REJDOM, ku ktorému Slovenská informačná služba získala 
informácie o jeho nelegálnej činnosti, a ktorý má tak na diskreditácii funkcionárov SIS 
vlastný motív - viď ďalej. 
Poznatky ku korupčnej činnosti príslušníka PPZ SR a väzba na mediálnu 
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kampaň voči príslušníkom SIS. 
Slovenská informačná služba získala prostredníctvom použitia informačno-technického 
prostriedku (ITP) na osobu Zoltán VARGA, ktorý bol schválený sudcom Krajského súdu 
Bratislava dňa 23.11.2005 operatívne poznatky k činnosti príslušníka PPZ Ing. Ján REJDA, 
ktorý je vedúci oddelenia zvláštnych činnosti Úradu boja proti korupcii PPZ SR v prospech 
finančnej skupiny PENTA. Nasadením informačno -technického prostriedku na osobu 
Zoltán VARGA SIS sledovala rozkrytie nelegálnych aktivít osoby Zoltán VARGA v 
oblasti podvodov na spotrebnej dani z liehu a jeho korupčnú spoluprácu s dovtedy 
neustanovenými príslušníkmi orgánov polície, štátnej správy a finančných inštitúcií (viď 
zdôvodnenie Žiadosti SIS na Krajský súd Bratislava o použitie informačno - technického 
prostriedku, č.p. 63/950-0-284-2/2005-5). Slovenská informačná služba nemala do 
nasadenia uvedeného ITP žiadnu vedomosť o spolupráci Zoltána VARGU s Ing. Jánom 
REJDOM. Ako jedna z prvých osôb, ku ktorej na základe použitia ITP získala SIS 
informácie o jeho spolupráci so Zoltánom Vargom bol 8.12.2005 zistený vtedy ešte 
neopoznaný príslušník PPZ, ku ktorému bolo dodatočne na základe ním uvedených 
identifikačných znakov až koncom decembra 2005 zistené, že sa jedná o osobu Ing. Ján 
REJDA (viď prílohu č. 2). 
Na základe nasadeného ITP bolo zistené, že Ing. Ján REJDA odovzdáva PENTE 
operatívne informácie z prostredia PPZ vrátane tzv. realizákov a následne pokynov od 
vyšetrovateľov a prokurátorov, ktoré mu „prejdú cez ruku“ a ku ktorým sa má možnosť v 
rámci ÚBPK dostať. Za uvedenú činnosť inkasuje od finančnej skupiny PENTA 
prostredníctvom Zoltána VARGU paušálne 50 - 100 tisíc Sk na štvrťroka a za každý 
operatívny poznatok (na čom sa aktuálne pracuje) sa pohybuje odmena od 3 - 5 tis. Sk a za 
každý „stiahnutý realizák“ odstúpený vyšetrovateľovi sa odmena pohybuje od 5 - 10 tis. 
Sk. Za rok 2005 Ing. REJDA riešil pre Zoltána VARGU celkovo 11 rôznych operatívnych 
šetrení a tzv. realizákov. Získané poznatky následne PENTA využíva na ovplyvňovanie vo 
svoj prospech pri privatizácii štátneho majetku (napr. letiská, Cargo) a pri získavaní 
významných štátnych zakázok, hlavne v oblasti energetiky a zdravotníctva. Základné 
skutočnosti k nelegálnej činnosti Ing. Jána REJDU boli následne popísané v spravodajskej 
informácii č.p. 63/956-V-689-5/2006-S z 24.1.2006, ktorá z taktických dôvodov nebola 
odstúpená mimo SIS. 
Po záchyte týchto informácií sa z poverenia riaditeľa SIS uskutočnilo stretnutie riaditeľa 
sekcie D SIS, jeho zástupcov a riaditeľa 1. odboru sekcie D s Prezidentom Policajného 
zboru SR Antonom KULICHOM a riaditeľom Úradu boja proti korupcii PPZ SR Tiborom 
GAŠPAROM, ktorý je priamy nadriadený Ing. Jána REJDU. Na uvedenom stretnutí boli 
funkcionári PPZ oboznámení s korupčnou činnosťou Ing. Jána REJDU. 
Dňa 15.2.2006 bola zo SIS odstúpená spravodajská informácia č.p. 54-D-150-37/2006-S o 
činnosti finančnej skupiny PENTA pri privatizácii štátneho majetku, v ktorej sa po prvýkrát 
spomína aj Ing. Ján REJDA ako osoba pracujúca v prospech PENTY. Adresátmi boli 
predseda vlády SR a minister vnútra SR. 
Ing. Ján REJDA sa následne z viacerých zdrojov (porušením zákona o ochrane utajovaných 
skutočností) dozvedel, že Slovenská informačná služba disponuje informáciami o jeho 
činnosti v prospech finančnej skupiny PENTA. Ako obranu voči uvedeným informáciám 
SIS začal vo vzťahu k svojim nadriadeným a inšpekcii MV SR používať legendu, že 
skutočnosti zistené SIS sú vykonštruované a sú len obrannou protireakciou funkcionárov 
SIS na zistenia jeho oddelenia k nelegálnej činnosti funkcionárov SIS. Zistenia k údajnej 
nelegálnej činnosti funkcionárov SIS získal v priebehu roka 2005 od bývalých príslušníkov 
SIS a VOS Miroslav GUMAN, Daniel JACKULIAK a Stanislav ŠIMON, ktorí nimi 
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sledujú svoje osobné záujmy a vedú diskreditačnú kampaň voči SIS. Slovenská informačná 
služba zistila, že uvedené materiály, ktoré Ing. Ján REJDA prezentuje ako kompromitačné 
materiály voči príslušníkom SIS (najmä PETRÁŠOVI) sú procesne nevyužiteľné a na ich 
základe je možné maximálne vznesenie obvinenia. Skutočnosť, že REJDA začal 
kompromitačné materiály voči príslušníkom SIS používať až po zisteniach SIS k jeho 
činnosti v prospech PENTY potvrdzuje aj audiozáznam SIS z použitia informačno-
technického prostriedku na osobu Zoltán VARGA, ktorý bol schválený sudcom Krajského 
súdu Bratislava dňa 23.11.2005 (viď skrátený záznam v prílohe č. 3 a 4). Ing. Ján REJDA k 
zisteniam SIS k jeho osobe skontaktoval 28.2.2006 aj predstaviteľa finančnej skupiny 
PENTA Zoltána VARGU, ktorému uvedenú skutočnosť tiež oznámil. 
Ing. Ján REJDA po následnom zistení, že spravodajské informácie o jeho nelegálnej 
činnosti v prospech finančnej skupiny PENTA pochádzajú priamo od riaditeľa sekcie D 
SIS PETRÁŠA opäť kontaktoval 30.3.2006 predstaviteľa záujmov finančnej skupiny 
PENTA Zoltána VARGU. VARGA po oboznámení sa so situáciou REJDOVI povedal: 
„No dobre. To si budeme musieť bez rešpektu niečo na nich vymyslieť. Bude to treba 
pustiť špeciálnym sudcom a prokurátorom.“ REJDA v ďalšom rozhovore uvádza: „Mám 
dosť papierov na neho (PETRÁŠA) a môžem urobiť to, že to pustím do médií, to čo mám. 
Žemlová mi hovorila: Jano, ak máš niečo na SISku ja to uverejním hneď.“ Zoltán VARGA 
odpovedá REJDOVI: „Pusti“. REJDA odpovedá: „Dobre“. K uvedeným skutočnostiam má 
Slovenská informačná služba audiozáznam z použitia informačno-technického prostriedku 
na osobu Zoltán VARGA, ktorý bol schválený sudcom Krajského súdu Bratislava dňa 
23.11.2005 (viď skrátený záznam v prílohe č. 5). 
Slovenská informačná služba spracovala 6.4.2006 súhrnnú informáciu k úniku utajovaných 
skutočností z prostredia PPZ, v ktorej popisuje činnosť Ing. Jána REJDU v prospech 
finančnej skupiny PENTA. Uvedená informácia bola listom riaditeľa SIS pod č.p. 63/964-
V-342-53/2006-S odstúpená Ministerstvu vnútra SR a tvorí prílohu č.1 tohto materiálu. 
Informácia obsahuje popis viacerých konkrétnych prípadov nelegálnej činnosti Ing. Jána 
REJDU v prospech finančnej skupiny PENTA, tak ako ich REJDA sám interpretoval na 
stretnutiach s predstaviteľom PENTY Zoltánom VARGOM. Slovenská informačná služba 
disponuje audiozáznamami z ich stretnutí, ktoré potvrdzujú skutočnosti uvádzané vo vyššie 
uvedenej informácii SIS odstúpenej MV SR (viď skrátený záznam v prílohách č. 3,4 a 5). 
Slovenská informačná služba doteraz nedostala od Ministerstva vnútra SR žiadnu spätnú 
väzbu k predmetnému listu, SIS nebola informovaná o opatreniach MV SR prijatých na 
základe listu a ani nebola požiadaná o vysvetlenie, prípadne doplnenie v liste uvádzaných 
skutočností. 
Zo strany Ing. Jána REJDU boli následne vykonané aktivity smerom k postupnému 
zverejňovaniu informácií o aktivitách riaditeľa sekcie D SIS p. PETRÁŠA a jeho 
manželky, ktorá tiež pracuje v SIS. Tieto informácie prinášajú od 15. týždňa 2006 
(12.4.2006) najmä novinári Monika ŽEMLOVÁ (SME) a Milan ŽITNÝ (Domino Fórum). 
Ing. Ján REJDA fotokópie uvedených materiálov v rozpore so zákonom o ochrane 
utajovaných skutočností poskytol tiež predstaviteľom finančnej skupiny PENTA (cez 
Zoltána VARGU ich poskytol Jaroslavovi HAŠČÁKOVI). 
Slovenská informačná služba tiež zistila, že Ing. Ján REJDA počíta aj s možnosťou, že sa s 
predstaviteľmi SIS dohodne a vymení zastavenie spravodajského rozpracovania svojej 
osoby za zastavenie negatívnej medializácie funkcionárov SIS. Ing. Ján REJDA tiež počíta 
s možnosťou zmeny politickej situácie po parlamentných voľbách, keď sa do riadiacich 
pozícii v SIS môžu dostať vyššie uvedené osoby GUMAN, JACKULIAK, ŠIMON alebo 
osoba Juraj HOLDOŠ (presadzovaný finančnou skupinou PENTA), s ktorými sa dohodne. 
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Na základe vyššie uvedených skutočností Slovenská informačná služba z dôvodu zaujatosti 
žiada, aby bolo vyšetrovanie prípadov údajnej nelegálnej činnosti funkcionárov SIS odňaté 
Úradu boja proti korupcii PPZ a preradené na vyšetrovanie Generálnej prokuratúre SR. 
Obdobný postup navrhujeme aj v prípade prešetrovania podozrení z nelegálnej činnosti 
funkcionárov Úradu boja proti korupcii PPZ.  
Odoslané riaditeľovi SIS Magalovi 19. 3. 2007 elektronickou poštou SIS 
Vážený pán riaditeľ, 
Som príslušníkom 5. odboru sekcie D SIS kde som funkčne zaradený ako vedúci 
analytického oddelenia. Obraciam sa na Vás so žiadosťou o riešenie trestnej činnosti 
príslušníkov SIS a riešenie narušenia osobnej bezpečnosti prislušníka SIS. 
Oznamujem Vám, že v mojom súkromnom byte bol koncom mesiaca november 2005 
nainštalovaný informačno-technický prostriedok, prostredníctvom ktorého bola 
zaznamenávaná komunikácia v susednom byte vo vlastníctve záujmovej osoby Zoltán 
Varga pod krycím názvom ITP ,,Gorila“. Uvedené ITP bolo 23.11.2005 pod č.p. Ntt-3-D-
2879/2005 riadne schválené sudcom KS v Bratislave. Zároveň bol v súvislosti s týmto ITP 
založený spravodajský spis, ktorý viedol vtedajší zástupca riaditeľa 5. odboru pplk. 
Važecký (spis v súčasnosti v archíve). Všetky úkony týkajúce sa inštalácie ITP, výmeny 
pamäťových nosičov a ich vyťažovania som zabezpečoval ja osobne (inštaláciu v 
spolupráci s technikmi sekcie K). Tiež väčšinu písomností zo spisu k ITP Gorila 
(spracovanie zdôvodnení žiadostí o použitie ITP, informácií o priebehu používania ITP pre 
sudcu, nová žiadosť o použitie ITP „Gorila 1“ a pod) a všetky do spisu zaradené tzv. 
,,skrátené záznamy" som spracovával ja osobne. Pplk. Važecký viedol uvedený spis len 
formálne a jeho úlohou bolo najmä zaraďovať do neho mnou dodané písomnosti. O 
všetkých v priebehu nasadenia ITP získaných skutočnostiach som priebežne (ústne a 
mailom) informoval vedenie odboru (riaditeľ pplk Nigút, zástupca pplk. Važecký) a 
vedenie sekcie (pplk. Petráš a pplk. Forgáč). Pre nové vedenie SIS som 25.8.2006 tiež 
vypracoval chronológiu ITP „Gorila“ a „Gorila 1“, chronológiu ohľadne požiadavky 
Odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej služby 
Policajného zboru SR (OBKOK UIS PZ) č.p. UIS-V-91-3/2006-KGK na poskytnutie 
podkladov a audiozáznamov z ITP „Gorila“ a prehľad spravodajských informácií z ITP 
„Gorila“ spracovaných na 5. odbore. 
V tejto súvislosti Vás žiadam o riešenie: 
1.    úniku utajovaných skutočností z predmetného ITP bývalým riaditeľom sekcie D pplk. 
Petrášom (Arpáš), ktorý predmetné utajované skutočnosti poskytol za úplatu 4 mil. Sk 
predstaviteľom finančnej skupiny PENTA a za úplatu 2 mil. Sk bývalému ministrovi 
hospodárstva J. Malchárkovi čím sa dopustil viacerých trestných činov a zároveň ohrozil 
moju osobnú bezpečnosť a bezpečnosť mojej rodiny. 
2.    podozrenia z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa funkcionármi 9. 
odboru sekcie D (riaditeľka Adamíková, jej zástupca Tkáčik), ktorí pravdepodobne na 
pokyn nadriadených vyhotovili odpovede na žiadosť Odboru boja proti korupcii a 
organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru SR (OBKOK UIS 
PZ) č.p. UIS-V-91-3/2006-KOK na poskytnutie podkladov a audiozáznamov z ITP 
„Gorila“ v tom zmysle, že SIS uvedenými audiozáznamami nedisponuje, čím zmarili 
vyšetrovanie OBKOK UIS PZ a zatajili dôkazový materiál k trestnej činnosti príslušníka 
PZ. Je možné, že podobným spôsobom odpovedali aj na žiadosti Generálnej a Špeciálnej 
prokuratúry, ktoré boli o uvedenom prípade trestnej činnosti príslušníka PZ tiež 
informované a je predpoklad, že tiež požadovali dôkazový materiál v podobe 
audiozáznamov. 
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3.    podozrenia z trestného činu sprenevery a zneužívania právomoci verejného činiteľa 
pplk. Važeckým (prípadne ďalšími osobami). Je mi známe, že 
v súvislosti s ITP Gorila bolo z osobitných finančných prostriedkov odboru čerpaných 
minimálne 20 tis. Sk a niekoľko predplatených telefónnych kariet o čom sa nachádzajú 
doklady aj v spise ITP „Gorila“. Jediné reálne výdavky ale predstavovali 3000 Sk na 
odcestovanie mojej rodiny počas víkendu keď sa uvedené ITP inštalovalo. Zvyšných 17 tis. 
Sk a predplatené telefónne karty boli preukázateľne spreneverené. 
4.    podozrenia z niektorých ďalších trestných činov súvisiacich s predmetným ITP 
Vážený pán riaditeľ, 
Pri riešeni uvedených podozrení z trestnej činnosti sa obraciam priamo na Vás a nie na 
svojich priamych nadriadených hlavne z dôvodu, že nechcem rozširovať okruh osôb, ktoré 
by mali vedomosť o uvedených skutočnostiach spôsobilých ohroziť moju bezpečnosť a 
bezpečnosť mojej rodiny (najmä umiestnenie ITP v mojom súkromnom byte). Dovoľujem 
si Vás upozorniť, že metódy práce osôb, ktoré tvorili predmet uvedeného ITP sú trestné 
činy všetkých druhov, vrátane fyzickej likvidácie. Dovoľujem si Vám tiež oznámiť, že v 
predmetnom byte v susedstve s bytom záujmových osôb žijem so svojou manželkou a 
dvoma maloletými synmi (6 rokov a 3 roky). 
Dovoľujem si Vás preto požiadať o mlčanlivosť a tieto skutočnosti neoznamovať ďalším 
osobám v SIS. Som pripravený na spoluprácu s Vami, prípadne na 
spoluprácu s OČTK (až po zbavení mlčanlivosti). 
Oslovujem Vás najmä z dôvodu, že počas 9-ročného trvania môjho služobného pomeru v 
SIS som nikdy neprišiel do konfliktu zo zákonom a dodržiavanie tohto princípu je hlavnou 
zložkou mojej osobnej integrity. Neoznámením uvedených skutočností by som sa dopustil 
trestného činu Neoznámenia trestného činu (§340 Trestného zákona). 
Dúfam, že vzniknutú situáciu vyriešite spravodlivo a verím, že moju dôveru nezneužijete 
tak, ako to urobil pán Arpáš. S úctou. mjr. Ing. Peter MRAVEC 
Ku všetkým uvedeným skutočnostiam je potrebné uviesť, že skutočnosti získané 
prostredníctvom ITP „Gorila“ neboli použité v procesnom konaní, niekoľkonásobný únik 
utajovaných skutočností nebol novým vedením SIS prešetrovaný, napriek tomu, že všetky 
podklady boli novému vedeniu SIS poskytnuté. 
Je potrebné tiež uviesť, že k úniku utajovaných skutočností z ITP „Gorila“ bola 
operatívnym pracovníkom Iveta Šimová získaná 19.3.2007 spravodajská informácia 
63/956-V-804-10/2007-S, ktorá priamo hovorí o tom, že bývalý riaditeľ sekcie D PaedDr. 
Ľubomír Arpáš kontaktoval Zoltána Vargu a prostredníctvom neho odovzdal 
predstaviteľom finančnej skupiny PENTA za 3 - 4 mil. Sk nahrávky z ITP „Gorila“ na CD 
nosiči. Požiadavkou predstaviteľov PENTY bolo, aby boli uvedené prostriedky presunuté z 
účtu na účet. 
Ďalším operatívnym prešetrovaním na 56. oddelení 5. odboru sekcie D (cez žiadosti na 
komerčné banky o výpisy z bankových účtov Arpášovej spoločnosti Identita, s.r.o.) bolo 
zistené, že na účty tejto spoločnosti prichádzajú mesačne rádovo niekoľkostotisícové platby 
od spoločnosti Barkont, s.r.o., IČO: 35850493, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je 
Peter Demovič, r.č. 720906/6425, bytom L. Novomestského 4, Pezinok, resp. Kríková 10, 
Bratislava. Uvedený Peter Demovič je v záznamoch ITP „Gorila" spomínaný ako „Demo“, 
ktorý spoločne so Zoltán Varga pracuje pre finančnú skupinu PENTA. Nový riaditeľ sekcie 
D napriek týmto skutočnostiam odmietol akékoľvek ďalšie kroky smerom k riešeniu úniku 
utajovaných skutočností ITP „Gorila“ ako aj k využitiu samotného obsahu ITP. 
Príloha č. 1 
Príloha listu riaditeľa SIS ministrovi vnútra SR č.p. 63/964-V-342-53/2006-S zaslaná 
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6.4.2006 
Poznatky SIS k úniku utajovaných skutočností z prostredia P PZ SR 
Slovenská informačná služba získala poznatky k činnosti finančnej skupiny PENTA, ktorá 
získava operatívne informácie z prostredia polície a následne ich dokáže využiť pri 
ovplyvňovaní vyšetrovania v niektorých prípadoch, týkajúcich sa prevažne závažnej 
hospodárskej trestnej činnosti, ktoré sa riešia hlavne na Úrade boja proti korupcii (ÚBPK). 
Získané poznatky následne PENTA využíva na ovplyvňovanie vo svoj prospech pri 
privatizácii štátneho majetku (napr. letiská, Cargo) a pri získavaní významných štátnych 
zakázok, hlavne v oblasti energetiky a zdravotníctva. 
Osoba, ktorá za úplatu pre PENTU v rámci polície pracuje, je Ing. Ján REJDA, ktorý by 
mal byť v súčasnosti zaradený na ÚBPK vo funkcii vedúceho oddelenia zvláštnych 
činnosti - operácií s celoslovenskou pôsobnosťou. REJDOVÝM predchodcom v tejto 
funkcii bol PaedDr. Igor ORAVEC, ktorý ho doporučil ako svojho nástupcu. K REJDOVI 
bolo zistené, že v rámci polície v minulosti pracoval na PPÚ a taktiež bol vedúcim skupiny 
ochrany špeciálneho prokurátora JUDr. Michala SERBÍNA. 
Ďalej bolo zistené, že na úseku zabezpečenia bezpečnosti a ochrany spoločnosti (vrátane 
spravodajskej) plní pre PENTU úlohy skupina bývalých príslušníkov PPZ SR a 
spravodajských zložiek. V tejto skupine má významné miesto aj osoba Zoltán VARGA - 
bývalý príslušník PZ, ktorý pracoval taktiež na PPÚ.                        VARGA zabezpečuje a 
plní pre PENTU úlohy a na pokyn jej predstaviteľov sprostredkováva stretnutia s viacerými 
doposiaľ neustálenými príslušníkmi polície. VARGA je tiež prostredníkom na zber 
informácii medzi PENTOU a Ing. Jánom REJDOM. REJDA mu na jeho žiadosť dodáva 
všetky operatívne informácie vrátane tzv. realizákov a následne pokynov od vyšetrovateľov 
a prokurátorov, ktoré mu „prejdú cez ruku“ a ku ktorým sa má možnosť v rámci ÚBPK 
dostať. Taktiež plní úlohy pre Zoltána VARGU (PENTU) vo forme rôznych prešetrovaní a 
miestnych operatívnych zisťovaní - lustrácii podľa zadania. Za tieto „služby“ pre PENTU 
dostáva prostredníctvom Zoltána VARGU paušálne 50 tisíc Skk na štvrťroka a za každý 
operatívny poznatok (na čom sa aktuálne pracuje) sa pohybuje odmena od 3-5 tisíc SKK a 
za každý „stiahnutý realizák“ odstúpený vyšetrovateľovi sa odmena pohybuje od 5-10 tis. 
SKK. Za rok 2005 Ing. REJDA riešil pre Zoltána VARGU celkovo 11 rôznych 
operatívnych šetrení a tzv. realizákov. 
REJDA aj so svojimi operatívcami riešil aj prípady okolo privatizácie Letiska M. R. 
Štefánika a privatizácie nákladnej železničnej dopravy ŽS CARGO. Obidva tieto prípady 
riešil REJDA na pokyn VARGU od PENTY. V prípade privatizácie Letiska M. R. 
Štefánika mu boli PENTOU (podklady k šetreniu zabezpečil Mgr. Jaroslav HAŠČÁK) 
dodané informácie o spolupráci ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii SR a členov 
privatizačnej komisie za MDPT SR s konkurenčným konzorciom Albertis  zastrešovaným 
finančnou skupinou J&T. Prostredníctvom začatého vyšetrovania následne PENTA v 
privatizačnom procese Letiska M.R. Štefánika vydierala predstaviteľov MDPT SR. 
Základné informácie o tejto činnosti REJDU už boli zo SIS na MV SR odstúpené. REJDA 
mal následne na otázky svojich nadriadených (prezident PPZ, riaditeľ UBPK) pripravenú 
legendu, ktorú mal aj papierovo podloženú v spise a to síce tak, že v prípade letiska sa 
potvrdila ich vlastná informácia P PZ, že subporadca MEINL Banky AG spoločnosť SH&E 
Limited spoločne s predsedom privatizačnej komisie Dr. Branislavom KVASNICOM 
pracovali v prospech konkurenčného subjektu J&T, ale nakoniec aj tak vyhralo konzorcium 
TwoOne. 
V    prípade ŽS Cargo a.s. mali konať z iniciatívy JUDr. Jána VAĽU a špeciálneho 
prokurátora, takže sú v obidvoch prípadoch čistí. Bolo tiež zistené, že REJDA a VARGA v 
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prípade iniciácie niektorých šetrení ÚBPK v prospech PENTY používajú z dôvodov 
ochrany zdrojov formu anonymných oznámení, ktoré potom začne REJDA šetriť. 
VARGA dostal od Jaroslava HAŠČÁKA pre REJDU aj úlohu ohľadne bližšie nezisteného 
trestného oznámenia na Ing. Annu BUBENÍKOVÚ z FNM, ktorá pracuje v prospech 
PENTY (údajne predávala niečo z majetku podniku, ktorý sa privatizoval). REJDA má 
zabezpečiť všetky dostupné poznatky k tomu prípadu a cez svoje kontakty v PZ snažiť sa 
to zahrať do stratena, resp. zastaviť prípadné trestné stíhanie. Obdobnú úlohu dostal 
REJDA aj čo sa týka poznatkov odstúpených zo SIS ohľadom BRATISLAVSKEJ 
TEPLÁRENSKEJ a.s., ktorá má ísť do privatizácie a má o ňu eminentný záujem PENTA. 
Ďalšou úlohou, ktorú REJDA dostal od PENTY je operatívne rozpracovanie predsedu 
predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne MUDr. Svätopluka HLAVAČKU. 
MUDr. Hlavačka už Pente tzv. prerástol cez hlavu a nekoná v súlade so záujmami PENTY 
a podľa vzájomných dohôd. REJDA má za úlohu na neho niečo nájsť. K danej veci sa 
REJDOVI podarilo zatiaľ zistiť len porušenie zákona o verejnom obstarávaní a zatiaľ to nie 
je na trestné stíhanie, o čo má PENTA eminentný záujem. Zoltán VARGA má REJDOVI 
od HAŠČÁKA poskytnúť ďalšie podklady na diskreditáciu MUDr. HLAVAČKU. 
REJDA sa v prospech PENTY zaoberá aj prípadom spoločnosti V.O.D.S. a.s., kde je už 
časť vo vyšetrovaní a ďalšiu časť prípadu má ešte stále operatíva, ktorá preveruje použitie 
všetkých príspevkov z Recyklačného fondu. 
REJDA obdobným spôsobom spolupracuje aj s ďalšími bývalými príslušníkmi PPÚ PZ SR 
ako napríklad Michal HRBÁČEK, Vlastimil ZAMBOCH a Martin LIESKOVSKÝ a 
získava pre nich informácie dôverného charakteru z prostredia PZ. 
Dodatočne bolo zistené, že REJDA z prostredia SIS získal informácie o tom, že SIS 
disponuje horeuvedenými informáciami o jeho činnosti v prospech PENTY. REJDA v 
priebehu 13. týždňa 2006 na pokyn Zoltána VARGU ako protiopatrenie k zisteniam SIS 
kontaktoval novinárku denníka SME Moniku ŽEMLOVÚ (s ktorou udržuje neštandardné 
vzťahy) a poskytol jej na zverejnenie diskreditačné materiály k funkcionárom Slovenskej 
informačnej služby, ktoré boli v priebehu 14. týždňa 2006 ŽEMLOVOU aj čiastočne 
zverejnené. Je predpoklad, že obdobným spôsobom sa k diskreditačným informáciám k 
funkcionárom SIS dostal aj novinár Milan ŽITNÝ (Domino Fórum). Kontakty na 
ŽEMLOVÚ a ŽITNÉHO získal REJDA od svojho predchodcu vo funkcii PaedDr. Igora 
ORAVCA. Diskreditačné informácie na funkcionárov SIS. ktorými REJDA disponuje mu 
už dávnejšie poskytli Miroslav GUMAN, Daniel JACKULIAK a Stanislav ŠIMON, ktorí 
nimi sledujú svoje osobné záujmy a vedú diskreditačnú kampaň voči SIS. 
Na základe horeuvedených skutočnosti je možné činnosť Ing. Jána REJDU kvalifikovať 
ako únik utajovaných skutočnosti a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Uvedené môže 
mať vplyv na posudzovanie bezpečnostnej spoľahlivosti Ing. Jána REJDU podľa par. 14 
ods. 2 písm. a) a c) bod 6 a 10 Zákona 215/2004 Z.z. Podľa zistení SIS priamy nadriadený 
REJDU - riaditeľ Úradu boja proti korupcii PaedDr. Tibor GAŠPAR je o horeuvedených 
aktivitách REJDU informovaný. 
Doplňujúce údaje 
Ing. Ján REJDA, r.č. 710801/6784, trvale bytom: Diely, Kmeťová 23/8, Nitra 
JUDr. Michal SERBÍN, r.č. 521027/292, trvale bytom: Plicková 7470/3, BA 
Zoltán VARGA, r.č. 660721/6825, trvale bytom Fedinová 1134/2, BA 
Mgr. Jaroslav HAŠČÁK r.č. 690830/9452 
Dr. Branislav KVASNICA CSc., r.č. 660315/6230 
Mgr. Ján VAĽO, r.č. 631118/6772 - 
Ing. Anna BUBENÍKOVÁ. r.č. 635919/7504 
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MUDr. Svätopluk HLAVAČKA, r.č. 630709/6378 
PaedDr. Igor ORAVEC, r.č. 620524/6432 
Monika ŽEMLOVÁ, r.č. 725614/7316 
Milan ŽITNÝ, r.č. 520709/205 
Ing. Miroslav GUMAN, r.č. 590731/6833 
Daniel JACKULIAK, r.č. 661203/7069 
Stanislav ŠIMON, r.č. 580708/6967 
J&T, IČO: 31391087 
ŽS CARGO a.s. IČO: 35828226 
PENTA INVESTMENT a.s. IČO: 35898194 
Letisko M.R.Štefánika, IČO:33884916 
BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. BA, IČO: 35823542 
V.O.D.S. a.s. KE, IČO: 36200301 
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA a.s., IČO: 36937874 
Príloha č. 2 
8.12.2005    - Identifikačné znaky funkcionára PPZ, ktorý pracuje pre Zoltána Vargu 
-    stretnutie sa uskutočnilo 8.12.2005 v čase od 16.40 hod. do 17.50 hod. 
-    pracuje vo vedúcej funkcii na Úrade boja proti korupcii PPZ SR v Bratislave na 
Račianskej ulici, pracovisko má na 5. poschodí (na 4. poschodí pod ním je Ústav justičnej a 
kriminálnej polície PPZ) 
-    jeho organizačná zložka je zapojená do riešenia prípadu Recyklačného fondu 
-    pôvodne pracoval pod Mgr. Ján Vaľo — zástupca riaditeľa Úradu boja proti 
organizovanej kriminalite. Ešte predtým pôsobil na PPÚ PPZ SR (pravdepodobne spoločne 
s Vargom) 
-  má titul inžinier 
-    súkromne vlastní automobil Š — Felícia, chce si kúpiť ojazdenú Š - Octavia 
-    býva v BN bytovom dome na samom vrchu, kde je člen domového výboru. 
Varga mu platí 50 tis. Sk štvrťročne paušál. Okrem toho mu Varga platí osobitne za každý 
pripad. Tento rok (2005) riešil pre Vargu 4 paušály, 3 realizáky a 4 ďalšie veci - spolu 11 
vecí. 
Rozprávajú aj o osobe Gabčo, ktorá odchádza z PPZ a ktorého manželka, resp. partnerka 
robí v SIS. 
Varga získava informácie aj od iných policajtov, ktorí si myslia, že majú tie najdôležitejšie 
informácie. Varga sa sťažuje, že mu stále volajú a on sa koľkokrát stretáva k veciam ktoré 
nemajú hodnotu. Radšej sa ale stretne k nevýznamnej veci ako keby mu malo ujsť niečo 
dôležité. 
Dodatočne koncom decembra 2005 Slovenská informačná služba na základe uvedených 
identifikačných znakov zistila, že funkcionárom PPZ, ktorý sa 8.12.2005 stretol so 
Zoltánom VARGOM je Ing. Ján REJDA - vedúci oddelenia zvláštnych činností ÚBPK 
PPZ SR. 
Príloha č. 3 
28.2.2006    (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA) - skrátený záznam 
12.27    hod. - 12.56 hod. - skrátený záznam 
Stretnutie vyvolal pravdepodobne Ing. Ján REJDA - vedúci oddelenia zvláštnych činností 
ÚBPK PPZ SR. REJDA informuje VARGU, že ho včera kontaktoval Ján POLÁK. Ten mu 
povedal, že v SIS bol na odstúpenie pre MV SR pripravený materiál o spolupráci REJDU s 
VARGOM. Podľa tohto materiálu má VARGA platiť REJDOVI 50 tis. Sk mesačne (pozn. 
spracovateľa - ide o č.p. 63/956-V-689-5/2006-S, ktorá zostala na odbore, podľa tejto SI 
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platí VARGA REJDOVI 50 tis. Sk kvartálne). Uvedenú informáciu podľa tvrdení Jána 
POLÁKA mal v SIS stopiť jeho brat JUDr. František POLÁK, ktorý je riaditeľom odboru 
SIS (resp. malo mu byť nadriadeným oznámené, že REJDA je ich človek). REJDA si 
presne nevie spomenúť na meno odboru SIS, ktorého je POLÁK riaditeľom, ale je to niečo 
s náboženstvom, politickými stranami a pod. (pozn. sprac. - ide o riaditeľa 1. odboru sekcie 
D František RENÁTO). VARGA sa pýta REJDU odkiaľ pozná Jána a Františka POLÁKA. 
REJDA hovorí, že s Jánom POLÁKOM sa pozná dobre, sú dlhoroční rodinní priatelia. Ján 
POLÁK bol REJDOVI za svedka na svadbe. REJDA pozná dobre aj POLÁKOVÝCH 
rodičov. POLÁKOVCI sú zo Šurian. Ján POLÁK bol tiež policajtom, urobil si právo a 
teraz je advokátom (civil). JUDr. Františka POLÁKA pozná REJDA len cez jeho brata 
Jána a naposledy s ním hovoril práve na Jánovej svadbe, REJDA hovorí, že JUDr. 
František POLÁK bol vyšetrovateľ, potom siskár, potom advokát a potom znova siskár. 
JUDr. František POLÁK má dom v Topolčanoch. VARGA sa pýta REJDU, že kto písal tu 
správu o platení REJDU VARGOM. REJDA hovori, že zatiaľ to ešte nevie, že dnes sa má 
s Františkom POLÁKOM stretnúť o 18.00 v Nitre. REJDA hovorí, že s odborom SIS, 
ktorý vedie F. POLÁK riešia kauzu BN kňaza (ide o 250 pravdepodobne mil. Sk), kde sa 
im (pravdepodobne SIS) stratil BN kufrík. VARGA vie o kauze. Ide o toho kňaza čo ho 
teraz strážia kukláči. F. POLÁK ako dôvod dnešného stretnutia uviedol práve uvedenú 
kauzu. VARGA si myslí, že môže ísť len o zámienku na stretnutie a F. POLÁK možno 
bude chcieť aby bol REJDA spolupracovník SIS. REJDA hovorí, že by na to nepristúpil. 
VARGA mu oponuje, že prečo by nemohol byť REJDA spolupracovník SIS (mal by ďalší 
plat a krytie zo SIS). REJDA už ohlásil stretnutie s F. POLÁKOM svojmu nadriadenému 
Tiborovi (pravdepodobne Tibor GAŠPAR - riaditeľ ÚBPK). REJDA Tibora informoval aj 
o správe SIS o jeho spolupráci s VARGOM za 50 tis. Sk mesačne (ak by náhodou minister 
vnútra dostal tú informáciu čo mala byť stopnutá) — Tibor sa smial, že prečo dostáva 
REJDA tak málo. REJDA a Tibor majú kamarátsky vzťah. 
REJDA hovori, že Ján POLÁK mu okrem vyššie spomenutej informácie ukázal aj firmu 
V.O.D.S., a.s. a osobu Igor SIDOR. 
VARGA si mysli, že F. POLÁK nechce REJDOVI zle. Uvidia podľa výsledku stretnutia. 
VARGA hovorí, že ak bude F. POLÁK chcieť REJDU len naverbovať, tak je dobre. Ak 
budú chcieť od REJDU informácie a budú sa mu vyhrážať, tak má 
REJDA napísať oficiálny záznam zo stretnutia, kde má uviesť, že sa mu vyhrážali, že na 
neho vyťahovali jeho kontakty z minulosti na VARGU, HRBÁČKA, ŽAMBOCHA, 
(podľa tohto čo siskári použijú) a že ak s nimi nebude spolupracovať tak sa postarajú o to, 
že na PPZ skonči. V prípade problémov majú proti riaditeľovi kontrarozviedky SIS a 
ďalšej osoby zo SIS určitý materiál, ktorý už REJDA ukazoval Tiborovi (pravdepodobne 
GAŠPAROVI). Tibor zatiaľ nechce ísť so SIS do konfliktu a nechce uvedený prípad 
rozrábať. V uvedenom prípade sú zainteresovaní aj funkcionári CKÚ. Ak by sa REJDA so 
SIS nedohodol, tak nadriadeným povie, že materiály o jeho spolupráci s VARGOM 
vyprodukovala SIS keď sa dozvedela, že REJDA má materiály na riaditeľa 
kontrarozviedky. VARGA hovorí REJDOVI, že kľudne môže na stretnutí povedať F. 
POLÁKOVI, že ho zoznámi z VARGOM. 
REJDA rozpráva VARGOVI, že po nástupe PADU do funkcie ministra vnútra si PADO 
zavolal prezidenta PPZ Kulicha a riaditeľa ÚBPK Tibora Gašpara. Pýtal sa ich, čo rieši 
PPZ v prípadoch privatizácie letiska a Carga. Obidva tieto prípady rieši REJDA 
(pravdepodobne na pokyn VARGU a PENTY). Minister vnútra sa údajne priamo spýtal čo 
REJDA šetrí. V prípade letiska sa potvrdila vlastná informácia PPZ, že subporadca 
spoločne s predsedom privatizačnej komisie pracovali v prospech konkurenčného subjektu, 
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ale nakoniec aj tak vyhrali rakúšania. V prípade Carga konali z iniciatívy Valu a 
špeciálneho prokurátora, takže sú v obidvoch prípadoch čistí. 
VARGA hovorí aj o BN oznámení na BUBENÍKOVÚ z FNM. VARGA hovorí, že nie je 
pravdivé. REJDA hovorí, že to zatiaľ v BN prehľadoch z Nitry nenašiel. 
VARGA hovorí REJDOVI, že je potrebné rozrobiť šéfa predstavenstva Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne - VARGA si nevie spomenúť presne na meno, ešte ho REJDOVI 
dodá (pravdepodobne MUDr. Svätopluk HLAVAČKA). Ide pravdepodobne o zakázku pre 
PENTU. REJDA ho má obviniť z BN podvodov rádovo v desiatkách mil. Sk. 
Opäť sa vracajú k SIS. VARGA hovorí, že siskári len skúšajú, že nič nevedia. 
Bavia sa o tom odkiaľ má SIS informáciu, že VARGA dáva REJDOVI 50 tis. Sk mesačne. 
Hovoria, že uvedené číslo nie je pravdivé. VARGA dáva REJDOVI 100 tis. Sk kvartálne 
plus extra peniaze, o ktorých nikto nevie. VARGA si myslí, že uvedené číslo si SIS mohla 
vymyslieť. REJDA sa pýta VARGU, či uvedená informácia nemohla uniknúť z 
VARGOVHO okolia. VARGA to vylučuje, možno mohlo niečo uniknúť z okolia Miša 
(pravdepodobne HRBÁČEK). VARGA inštruuje REJDU, že ak sa ho na stretnutí bude F. 
POLÁK pýtať na neho (VARGU), tak mu má priamo povedať, že VARGU pozná 
(VARGA bol v minulosti v PZ jeho šéf) a občas sa stretávajú. K spolupráci VARGU s 
finančnou skupinou PENTA má uviesť, že ide o fámu. Toto tvrdenie má podporiť 
príkladmi, keď VARGA nezískal zákazky na stráženie objektov pod vplyvom PENTY 
(napr. Maytex Lipt. Mikuláš, Ozetu Trenčín). Jediné čo od PENTY dostal bolo ZSNP Žiar 
nad Hronom. POLÁKOVI má povedať, že uvedené fámy o spolupráci VARGU a PENTY 
môžu pochádzať zo skutočnosti, že VARGOV brat robí v PENTE šoféra a VARGA sa 
pozná s niektorými bývalými príslušníkmi PZ, ktorí teraz pracujú pre PENTU. 
Príloha č. 4 
20.3.2006    (Zoltán VARGA, Ing. Ján REJDA) — skrátený záznam 
11.08    hod. - 11.53 hod. (v pozadí nechali hlasnejšie pustenú TV, zrozumiteľných je 
menej ako 50% záznamu) 
Na začiatku rozoberajú BN osobu v zdravotníctve, ktorého REJDA začal rozrábať na 
základe pokynu VARGU. Pravdepodobne ide o predsedu predstavenstva Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne MUDr. Svätopluk HLAVAČKA (viď stretnutie VARGA, REJDA 
28.2.2006). REJDA hovorí VARGOVI, že zatiaľ tam našiel len porušenie zákona o 
verejnom obstarávaní a zatiaľ to nie je na trestné stíhanie. REJDA by sa rád stretol so 
zdrojom informácii o záujmovej osobe (nikde nebude figurovať, REJDA ani nepotrebuje 
vedieť jeho meno). VARGA hovorí, že sa na to musí spýtať Sláva (HAŠČÁK) a stretnúť sa 
so zdrojom nebude jednoduché. REJDA sa pýta, či je záujem aby sa našlo niečo na trestné 
stíhanie. VARGA prisviedča, že je veľký záujem. VARGA rozpráva o BN štúdii o reforme 
zdravotníctva, za ktorú zobrala rozrábaná osoba od BN „Japoncov“ 20 mil. Sk. Spomínajú 
Veriteľ, a.s. REJDA hovorí, že už má k záujmovej osobe 3 telefónne čísla na nasadenie 
ITP. REJDA vysvetľuje VARGOVI problémy okolo realizácie rozrábania záujmovej osoby 
(úkony, spisy atď.). 
VARGA sa pýta REJDU na spoločnosť V.O.D.S. (Je tam niečo?“). REJDA vysvetľuje, že 
časť je už vo vyšetrovaní a časť má ešte stále operatíva, ktorá preveruje použitie všetkých 
príspevkov z Recyklačného fondu. VARGA sa ešte spýta VALAŠIKA, či tam vidí nejaký 
problém. 
VARGA rozpráva ako všetci kradnú a ako sa už do volieb nedá veľa urobiť. VARGA 
rozpráva o BN stretnutí, na ktorom boli okrem neho aj minister hospodárstva Jirko 
MALCHÁREK, minister zdravotníctva Rudolf ZAJAC, minister kultúry TÓTH a poslanci 
ELSNER, KOLESÁR a DŽUPA (všetci odišli z HZDS do Malchárkovho poslaneckého 
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klubu). Fero TÓTH tam dotiahol nejakú staršiu pani - štátnu tajomníčku Ministerstva 
školstva. Tá jediná bola podľa VARGU celkom normálna. 
REJDA sa pýta VARGU: „Siskári ti nedajú pokoj? VARGA hovorí, že išla nejaká správa 
zo SIS na MV SR o VARGOVI a REJDOVI. Ľubo ŠEVČÍK (poradca Malchárka dosadený 
Haščákom, predseda DR SE, a.s.) sa pýtal VARGU, či vie o tom, že dáva REJDOVI 40 - 
50 tis. Sk mesačne. REJDA hovorí, že už aj jeho sa pýtali na jeho spoluprácu s VARGOM 
a PENTOU. REJDA hovoril s KRIŽALKOVIČOM (pozn. sprac.: bývalý riaditeľ inšpekcie 
MV SR, minister PALKO ho odvolal, minister PADO ho zobral späť za svojho poradcu), 
ktorý mu potvrdil, že boli nejaké správy na REJDU, ale REJDA mu vysvetlil, že riaditeľ 
kontrarozviedky ARPÁŠ - PETRÁŠ sa uvedenými správami len snaží pošliapať REJDOV 
kredit a znížiť jeho dôveryhodnosť, pretože zistil, že REJDA má na neho kompromitujúce 
materiály („máme na neho kopu veci“). REJDA hovori, že správy na jeho spoluprácu s 
VARGOM a PENTOU išli z 5. odboru kontrarozviedky SIS - odbor ekonomiky a boja 
proti organizovanej kriminalite. 
REJDA vysvetľuje VARGOVI, že ARPÁŠ cez svoju manželku (tiež pracuje v SIS) riadil 
biskupa rožňavskej diecézy, ktorý podpísal zmenky na 250 mil. Sk a zakladal cirkevné 
majetky. 
REJDA hovorí o svojom ďalšom stretnutí s riaditeľom 1. odboru sekcie D SIS Františkom 
POLÁKOM. POLÁK mu hovoril, že jeho nadriadení mali informácie o ich prvom stretnutí. 
POLÁK im potvrdil, že vyvolal s REJDOM stretnutie. REJDA sa pýta VARGU odkiaľ 
mali siskári informácie o prvom stretnutí. REJDA sa pýta VARGU či sa niekde pýtal na 
POLÁKA. VARGA hovori, že sa síce na POLÁKA pýtal, ale neuvádzal žiadne súvislosti. 
REJDA hovori, že POLÁK mu hovoril, že má dohody so SLOTOM a FICOM a že má 
nábeh na námestníka riaditeľa SIS (pozn. sprac.: nie je jasné, či to POLÁK povedal o sebe 
alebo o ARPÁŠOVI - z kontextu pravdepodobne o ARPÁŠOVI). 
REJDA hovorí, že si už vybavil, že na neho nepôjde zo SIS už žiadna správa. („Ja som si to 
zabezpečil“). „Že keď aj niečo agenti donesú, zo SIS nič nevyjde“. REJDA ako 
protihodnotu ponúkol, že sa nebude kriminalizovať SLOTA a že nebude rozrábať SMER. 
REJDA a VARGA špekulujú kto mohol na nich dať uvedenú informáciu. Spomínajú 
niekoľko mien bývalých policajtov, ktorí robili v polícii a potom prešli k SIS (spomínajú 
opäť 5. odbor kontrarozviedky). Spomínajú mená „Paľo Múčka“, „Imrišek“, „Paľko“, 
„Palkovič“, „Cvik“ - mená nie je presne rozumieť. Debatu uzatvárajú, že sa to pokúsia 
zistiť a keď sa im to nepodarí zistiť, tak po voľbách to určite vyjde najavo. 
REJDA hovorí, že jeho šéf Tibor GAŠPAR mal už rokovania s viacerými politikmi 
(KALIŇÁK, KDH...), ktorí ho uistili, že by po voľbách mal zostať na svojom poste. 
VARGA oponuje REJDOVI, že to môže byť úplne inak. Hovorí, že dnes ešte nikto nevie 
kto bude minister vnútra. Minister si hneď vymení policajného prezidenta a ten vymení 
viceprezidenta a šéfov protikorupčného a organizovaného. Uvádza hypotetický príklad, že 
keby sa policajným prezidentom stal Michal HRBÁČEK, tak on bude šéfom 
protikorupčného a Maťo LIESKOVSKÝ šéfom organizovaného. Nie preto, že by bol 
chytrejší ako GAŠPAR, ale preto, aby sa vedeli medzi sebou dohodnúť, že „koho dojebať a 
koho nechať na pokoji“. VARGA uvádza ďalší príklad, keď MEČIAR 3 krát sľúbil pred 
REZEŠOM Milanovi BALIŠOVI funkciu ministra vnútra a po voľbách sa na nich vykašľal 
a ešte sa ich snažil odstaviť od REZEŠA. Hovoril o nich ako o vagabundoch a 
skrachovaných policajtoch. VARGA ironizuje, že sa čuduje, že mu ešte BALIŠ nezavolal, 
aby zohnal ľudí, že po voľbách idú obsadiť Ministerstvo vnútra. 
REJDA hovorí o automobile, ktorý si ide kúpiť. Ide o 5 ročný Mitsubishi Galant za 290 tis. 
Sk. REJDA ho má z neznámych dôvodov dostať za 250, resp. 150 tis. Sk. REJDA to už 
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oznámil svojmu šéfovi. 
VARGA hovorí aby sa REJDA pozrel na prípad Hanky BUBENÍKOVEJ z FNM. REJDA 
hovorí, že ešte to presne nevie, ale že predávali niečo z majetku podniku, ktorý sa 
privatizoval. VARGA oponuje, že oni majú teraz taký istý problém s bratislavským 
letiskom, ktoré už sprivatizovali, ale ešte neprevzali kontrolu a manažment letiska si 
naďalej vypisuje výberové konania a nemôžu to zastaviť. Podľa VARGU sa s tým nič nedá 
robiť a BUBENÍKOVÁ pravdepodobne nič neporušila (pozn. sprac.: VARGA 
pravdepodobne cez REJDU lobuje na príkaz HAŠČÁKA v prospech zastavenia 
vyšetrovania prípadu, v ktorom je zaangažovaná aj BUBENÍKOVÁ). 
Príloha č. 5 
30.3.2006    (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA) - skrátený záznam  14.50  hod. - 15.18 hod. 
REJDA hneď po vstupe do priestoru hovori: „Zistil som kto to na nás vypisuje“. REJDA 
bol na stretnutí s BN „Marošom", ktorý má kamaráta na SISke. Maroš mu povedal, že na 
nich (REJDA, VARGA) vypisuje pamflety „muž tej baby zo SISky, ktorú teraz chytili pri 
Bielikovi“ - „šéf kontrarozviedky ARPÁŠ osobne písal tú správu“. REJDA je presvedčený, 
že „Maroš“ mu hovoril pravdu, pretože mu to potvrdil včera aj ďalší zdroj (pozn. sprac.: asi 
POLÁK). VARGA sa pýta kto je tá baba. REJDA hovorí, že to je Dana ARPÁŠOVÁ - 
manželka šéfa kontrarozviedky SIS ARPÁŠA - PETRÁŠA, ktorá REJDOVI prechádza vo 
vyšetrovaní kauzy na biskupskom úrade v Rožňave - Báthory. Dana ARPÁŠOVÁ pracuje 
na SIS na odbore riadenom POLÁKOM. 
VARGA sa pýta REJDU odkiaľ môže ARPÁŠ vedieť o spolupráci REJDU a VARGU. 
REJDA odpovedá, že nevie, ale bolo mu povedané, že uvedená informácia nešla zo 
žiadneho odboru, ale ju napísal osobne šéf kontrarozviedky ARPÁŠ. VARGA sa pýta 
odkiaľ potom o spolupráci REJDU s VARGOM mohol vedieť POLÁK. REJDA nevie, ale 
hovorí, že POLÁK hovoril pravdu, pretože mu to nezávisle potvrdil aj „Maroš“. 
VARGA odpovedá: „No dobre. To si budeme musieť bez rešpektu na nich niečo 
vymyslieť.“ REJDA zistil, že ich bývalý kolega (kukláč) BNO „Dušan“ sa o nich na SIS 
vyjadruje negatívne, ale REJDA nemá potvrdené, že „Dušan“ je aj za informáciami o 
spolupráci REJDU s VARGOM. REJDA nemá potvrdené, že „Dušan“ určite pracuje na 
SIS, ale má potvrdené, že sa v SIS negatívne vyjadruje o celej ich bývalej partii. VARGA 
sa pýta či aj o ostatných. REJDA odpovedá, že aj o ostatných - o „Robovi, o Ľubovi“. 
VARGA hovorí: „Čo mu treba rozbiť piču?“ 
REJDA hovorí, že podľa Marošovho zdroja v SIS je o nich (REJDA, VARGA,...) na SIS 
enormný záujem. REJDA to dáva do súvisu s tým, že jeho kolega GABČO (jeho žena robí 
na SIS) má prístup k situačným správam, operatívnym a vyšetrovacím spisom a siskári cez 
neho vidia všetko čo Úrad boja proti korupcii robí. Má to ale jeden háčik - REJDOVE spisy 
sú tajné, majú do nich pristúp len REJDA a riaditeľ Tibor GAŠPAR. Ostatní vedúci 
pracovníci ÚBPK vedia o tom, že tieto spisy existujú, ale nemajú do nich prístup („po 
každej porade vykopne GAŠPAR všetkých von a uvedené prípady rieši len so mnou“). 
Podľa REJDU sa siskári boja uvedených spisov, pretože nevedia presne čo REJDA a 
GAŠPAR robia, a preto majú o ne enormný záujem. REJDA hovorí, že mu Tibor GAŠPAR 
sľúbil, že ak zostane po voľbách vo svojej funkcii, tak GABČA vyhodí. VARGA sa pýta, 
prečo ho GAŠPAR nevyhodí už teraz. REJDA nevie (nemohol sa to GAŠPARA ako 
riaditeľa priamo opýtať). REJDA si myslí, že mu osobne GABČO moc uškodiť nemôže, 
pretože nevie presne čo REJDA robí. 
VARGA sa pýta REJDU, či toho „Dušana“ nechajú tak, alebo ho budú riešiť. REJDA 
navrhuje aby ho dotiahli na nejaké stretnutie. REJDA ho zatiaľ nechce riešiť, kým nemajú 
100% istotu, že za informáciou o spolupráci REJDU s VARGOM bol „Dušan“. VARGA 
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hovorí: „Však bol jeden z nás“ (kukláči). VARGA hovorí, že „Dušana“ nemal nikdy rád, že 
on má na takých ľudí nos, vždy si myslel, že „Dušan“ je podrazák a už vtedy “by mu 
najradšej jebol". VARGA navrhuje, že dotiahne „Dušana“ na pivo, kde bude REJDA, 
VARGA, „Robo, „Ľubo“ a VARGA sa spýta Dušana „či mu nejebe“ a že ak sa ešte raz 
dozvie o takých informáciách, „tak mu bude Slovensko malé“. VARGA hovorí o možnosti 
jeho fyzickej likvidácie. Hovorí, že keď ho stretne, tak mu „najebe na ulici, do piči, 
kokotovi“. 
VARGA sa pýta: „Jak sa volá tá piča?“ REJDA odpovedá, VARGA si zapisuje: „Dana 
Arpášová, Dana Petrášová, ona je z Levíc, krycie meno má Kováčová, aj iné, je to 
manželka šéfa kontry PETRÁŠA“. VARGA sa pýta na krstné meno ARPÁŠA. REJDA 
nevie a vysvetľuje, že krycie meno má PETRÁŠ. 
REJDA hovorí, že bol z celej situácie nahnevaný a vo veci ARPÁŠA - PETRÁŠA bol za 
svojim šéfom Tiborom GAŠPAROM. GAŠPAR mu povedal : „ Neboj sa Jano, najprv 
musíš vychladnúť a potom ich zrealizujeme. Aj ja mám na nich informácie“. 
REJDA pokračuje v diktovaní faktov k PETRÁŠOVEJ - KOVÁČOVEJ, ktoré si VARGA 
zapisuje: „Ona ako agentka riadila toho kňaza Báthoryho z Rožňavy -konateľ biskupského 
úradu, čo podpísal zmenky a zakladal a predával cirkevné majetky. Báthory je v uvedenej 
kauze obvinený, je stíhaný, bola na neho objednávka vraždy, SIS ho chránila a teraz je 
chránený svedok. SISka ho dala do väzenskej nemocnice, dala skúmať jeho duševný stav a 
SIS zariadila, že je nesvojprávny.“ REJDA hovori, že to riešil: „Bol tam záväzný pokyn 
prokurátora na opoznanie PETRÁŠOVEJ, ale tým pádom, že toho kňaza zbavili 
svojprávnosti nebude Petrášová opoznaná." VARGA sa pýta, či KOVÁČOVÁ riadila toho 
kňaza pod týmto menom. REJDA nevie, ale má to niekde zapísané. PETRÁŠOVÁ - 
KOVÁČOVÁ okrem toho vystupuje aj v kauze BIELIK. PETRÁŠOVÁ - KOVÁČOVÁ je 
v SIS zaradená na odbore, ktorý riadi POLÁK a ktorý má na starosti politické strany, cirkvi 
a korupciu v štátnej správe. REJDA hovorí, že Ďuro bude názov odboru vedieť presne 
(pravdepodobne HOLDOŠ). VARGA hovori, že si to nezapisuje pre Ďura, ale pre Sláva 
(HAŠČÁK). REJDA hovorí, že má k tomu kompletný materiál. VARGA sa pýta, či mu ho 
vie REJDA dodať. REJDA odpovedá: „Áno, viem ho dodať". VARGA hovori, že to dá 
Slávovi. 
VARGA sa pýta: „Čo to je za piču tá PETRÁŠOVÁ?“ REJDA odpovedá: “Jeblina. Už 
dávno mala ísť preč z tej SISky, mala tam nejaké prúsery a je tam furt. Drží ju tam 
PETRÁŠ“. VARGA sa pýta koľko rokov má PETRÁŠOVÁ. REJDA hovorí, že to je 
všetko v tých papieroch, ktoré mu môže dodať už zajtra. VARGA hovorí, že stačí až v 
pondelok (3.4.2006). VARGA sa pýta, či „Dušan“ robí na SIS pod POLÁKOM. REJDA 
presne nevie, ale asi nie, „Dušan“ by mal robiť na organizovanom zločine pod 
PETRÁŠOM. 
REJDA sa pýta VARGU, že čo to je za deravá SISka, keď mu to okrem POLÁKA došiel 
povedať aj „Maroš“,... VARGA ho preruší: „SIS je celá deravá“. REJDA pokračuje, že mu 
to bol Maroš povedať dnes (Maroš je pravdepodobne kolega REJDU na PPZ). Maroš mu 
povedal, že má vnútri v SIS kamaráta na vysokom 
mieste (REJDA mu povedal, že vie o týchto kontaktoch) a že má informácie o správach na 
REJDU, že ich napísal osobne muž tej baby čo sa stretla zo sudcom ohľadne Bielika. 
VARGA sa pýta či je ARPÁŠ vo funkcii za KDH. REJDA presne nevie, ale ARPÁŠ je z 
Levíc, napadlo ho, že by mohol byť za Maďarov. 
REJDA sumarizuje, že je dobre, že už majú pôvodcu správ o nich lokalizovaného. VARGA 
hovorí, že zajtra bude s „Frátrikom“ a pozrú sa na to. VARGA hovorí, že jeho nejaký 
„ARPÁŠ - PINDÁŠ“ netrápi, ale nebude si utierať hubu do REJDU. Bude to treba pustiť 
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špeciálnym sudcom a prokurátorom. 
VARGA bol včera (29.3.2006) na kúpalisku vo Veľkom Mederi. REJDA hovori, že siskári 
sú nervózni z toho, že vidia na výpisoch z hovorov, že oni (REJDA a spol.) komunikujú z 
VOS, VSS, médiami (STV, novinári). REJDA ešte pôjde za GAŠPAROM ohľadne 
rozpracovania PETRÁŠA - ARPÁŠA. GAŠPAR možno do volieb nebude chcieť do toho 
ísť. Možno ho rozpracujú až po voľbách. REJDA hovorí, že mu novinárka Žemlová (SME) 
hovorila: „Jano, ak máš niečo na SIS, ja to uverejním hneď.“ VARGA hovori REJDOVI 
aby to Žemlovej pustil. REJDA hovori, že má na nich zvnútra aj kopu iných materiálov - 
zneužívanie služobných vozidiel, zneužívanie služobných bytov, kupčenie s 
bezpečnostnými previerkami. REJDA má presné informácie kde, kedy, ako. REJDA to má 
od človeka čo bol v SIS, teraz odišiel do VOS a pustil to. Sú to všetko čerstvé veci. 
REJDA hovorí, že keď sa PETRÁŠ dozvie, že REJDA o ňom vie, tak mu možno dá pokoj. 
Je tiež možné, že sa do SIS po voľbách dostane Ďuri (pravdepodobne HOLDOŠ) a bude to 
v poriadku. 
REJDA hovorí ako dnes pritlačil na Maroša (pravdepodobne podriadený) v prípade 
urýchlenia kauzy spoločnosti Merkuria - Zoroslav Kollár (balík pohľadávok VÚB). Bolo 
tam 32 pohľadávok a on ešte nemal vyčíslených 5. REJDA vysvetľuje procesné veci. 
VARGA hovorí, že je dnes pozvaný na otvorenie koňakového baru, ktorý si v Bratislave 
otvárajú 3 ľudia z Košíc (väzby na Igor Sidor) — členské je 250 tis. Sk na rok, 5 tis. Sk 
mesačne a ešte sa platí za konzumáciu. VARGA sa smeje, že by bolo dobré keby s nim 
spolupracovali, pretože môže dať tip ľuďom na G-čkových Mercedesoch, ktorí prídu do 
baru piť aj bez členského. 
REJDA ešte ide po tomto stretnutí za Mišom ohľadne toho úplatku. 
Hovoria o prípade nájdených tankov pri Martine (ROBUS - Rondík). Zhodujú sa na tom, 
že Rondík skončil (pravdepodobne ho poznajú). REJDA hovorí, že medializáciu spustil 
Výboh z Willingu, ale nie je to na trestné stíhanie, resp. keď aj budú trestne stíhaní, tak 
odsúdení nebudú. Bavia sa o tom, že Výboh došiel za Rondíkom a chcel uvedené tanky 
exportovať do Kazachstanu a nie do Čiech. Okrem toho chcel 20% zo zisku. Rondík to 
odmietol a Výboh spustil medializáciu. Rozprávajú o možnej fyzickej likvidácii (nie je 
jasné koho). 
Celkovo pôsobí REJDA mierne nervóznym dojmom, VARGA pôsobí sebavedomým 
dojmom. 
Výtlačok jediný Počet listov: 2 
Podozrenie z trestnej činnosti predsedkyne dozornej rady Fondu národného majetku SR. 
1.    Operatívnou cestou boli zistené podozrenia z trestnej činnosti predsedkyne dozornej 
rady FNM SR Ing. Anny BUBENÍKOVEJ. Ing. Anna BUBENÍKOVÁ bola do tejto 
funkcie nominovaná politickou stranou SDKÚ. V minulom volebnom období (2002 - 
2006) zastávala post členky Výkonného výboru FNM SR a zároveň riaditeľky sekcie 
zakladateľských činností a výkonu práv akcionára FNM 
Bolo zistené, že koncom roka 2006 zinkasovala Ing. Anna BUBENÍKOVÁ od 
predstaviteľa finančnej skupiny PENTA Mgr. Jaroslava HAŠČÁKA cca 200 mil. Sk za 
služby, ktoré v prospech tejto finančnej skupiny počas svojho pôsobenia na FNM v rokoch 
2002 - 2006 vykonala. Išlo o súhrnnú odmenu za jej služby pri privatizácii spoločností ako 
Slovenské elektrárne, a.s. (poradcom talianskeho nadobúdateľa ENEL bola Penta), 
Paroplynový cyklus, a.s. (získala ho Penta), Slovenská plavba a prístavy, a.s. (spoluzískala 
ju Penta), za služby pri príprave privatizácie prevádzkovej činnosti Podtatranskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad a Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 
Banská Bystrica, ktoré získala Penta v spolupráci s francúzskou VEOLIOU (viď č.p. 
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63/950- D-275-35/2006-S) a za prípravu privatizácie teplární (najmä Bratislavskej 
teplárenskej, a.s.), prípravu doprivatizácie rozvodných energetických podnikov (ZSE, SSE, 
VSE) a prípravu privatizácie Letiska M.R.Štefánika -Airport Bratislava, a.s. (posledné 3 
privatizácie nakoniec neboli na základe uznesenia vlády o zastavení privatizácie 
uskutočnené). Niektoré z uvedených skutočností sú uvedené v č.p. 63/950 V 275 29/20Q6-
S. 
Výplatu uvedenej sumy zrealizoval Mgr. Jaroslav HAŠČÁK prostredníctvom platby za 3 
analýzy realitného trhu SR a za bližšie neustanovenú výrobnú halu v Medzilaborciach od 
bližšie nezistenej britskej spoločnosti pod vplyvom Penty v prospech BUBENÍKOVEJ. 
Fiktívnosť transakcie spočíva v tom, že uvedené 3 analýzy realitného trhu spracovali v 
skutočnosti pre interné potreby PENTY 5 pracovníci spoločnosti PENTA, ktorí na nej 
robili cca 1 rok. Tiež výrobná hala v Medzilaborciach má omnoho nižšiu reálnu hodnotu 
ako bolo v kúpno-predajnej zmluve deklarované (len cca 10 mil. Sk). 
Transakcia bola uskutočnená prostredníctvom kúpy akcií spoločnosti Elementa, a.s. pod 
vplyvom Bubeníkovej anglickou spoločnosťou pod vplyvom PENTY. Podozrenie z 
fiktívnosti kúpy akcií sa snažili vylúčiť tak, že ELEMENTA, a.s. vytvorila web stránky so 
základnými údajmi k uvedeným analýzam (viď www.elementa.sk), cez ktoré akože 
anglický investor „objavil“ investičnú príležitosť v SR a zaplatil Bubeníkovej za analýzy 
realitného trhu a za halu v Medzilaborciach cca 200 mil. Sk. Uvedená transakcia prebehla 
do januára 2007 a následne vstúpila spoločnosť ELEMENTA, a.s. do likvidácie. 
Ako slabé miesto uvedeného plánu identifikoval HAŠČÁK skutočnosť, že spoločnosť 
ELEMENTA, a.s. nemá zamestnancov a uvedené analýzy, ktoré v PENTE robilo 5 ľudí 
celý rok nemá kto „akože" urobiť. Z tohto dôvodu Ing. Anna BUBENÍKOVÁ určila bližšie 
neustanovenú osobu zo spoločnosti ELEMENTA, a.s. (táto osoba predtým robila v banke), 
aby si ich podrobne preštudovala, naučila sa ich naspamäť a vydávala sa v prípade 
preverovania transakcie políciou za ich tvorcu. 
Vyššie uvedené skutočnosti obsahuje aj záznam z ITP „Gorila 1“ zo dňa 9.7.2006 od 13.15 
do 14.38 hod., ktorý sa nachádza na sekcii K. Uvedené ITP bolo zákonne schválené 
sudcom Krajského súdu Bratislava pod číslom Ntt-3-D-482/2006 a môže byť v prípadnom 
procesnom konaní použité ako dôkaz. Na základe uvedeného je dôvodné podozrenie, že 
Ing. Anna BUBENÍKOVÁ sa dopustila trestného činu zneužívania právomoci verejného 
činiteľa (§ 326 Trestného zákona), trestného činu prijímania úplatku (§ 328, ods. (3) 
Trestného zákona) a trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti (§ 233 Trestného 
zákona). 
2.    Vyjadrenie spracovateľa: 
Plnenie úlohy L2.1.1 
3.    Doplňujúce údaje 
•    Mgr. Jaroslav HAŠČÁK, r.č. 690830/9452, bytom Križkova 949/9, Bratislava -Staré 
Mesto 
•    Ing. Anna BUBENÍKOVÁ, r.č. 635919/7504, bytom Grasalkovičova 1316/37, Ivanka 
pri Dunaji 
•    ELEMENTA, a.s. „v likvidácii“, IČO: 35902019, Sabinovská 10, Bratislava 
•    Pressburg Properties, a.s., IČO: 35974192, Sabinovská 10, Bratislava 
4.    Hodnotenie spoľahlivosti zdroja a hodnovernosti informácie: A1 
Podozrenie z trestnej činnosti predsedkyne dozornej rady Fondu národného majetku 
SR. ( 63/S50-D-342-3/2007-S z 22.05.2007) 
15. včasnosť        16. vierohodnosť    17. celkové hodnotenie    18. kontaktné tel. č. 
Včasná   Vierohodná    pre UČ mimo sekcie    19. vyjadrenie analytika    sekcie     
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Formulár operatívnej informácie časť B (spätná väzba) 
Výtlačok jediný! Počet listov formulára: 1 
Stupeň dôveryhodnosti A1 - v súlade s vyjadrením ZÚ navrhujem odstúpiť SI na sekciu P s 
požiadavkou informovať externých príjemcov (MV SR a PPZ SR). Súhrnná informácia 
poukazuje na korupčnú činnosti Anny Bubeníkovej za služby pre finančnú skupinu PENTA 
pri privatizácii, resp. predaji štátneho majetku a tiež spôsob vyplácania úplatku. V 
súčasnosti Bubeníková zastáva naďalej post predsedníčky dozornej rady FNM. Navrhujem 
jej aktivity naďalej monitorovať. V spoločnosti Elementa, a.s., ktorá vstúpila do likvidácie 
1.1.2007 je predseda predstavenstva Tibor Kosák, v DR je Ingrid Harachová, Róbert 
Weber a Pavel Vravko, ktorý v takomto zložení figurujú aj v spoločnosti Pressburg 
Properties, a.s. Postúpil som dokument: Vedúci 64. oddelenia.                                                    
Príslušník Lenka Malakova, čas 28.5.2007 12:31:59.    __ 
20. opatrenia riadiacich funkcionárov k práci s informáciou 
Pridelil som 64 . oddeleniu. Odporúčam prideliť na spracovanie analytikom riešiacim 
problematiku strategických priorít: Najzávažnejšie formy korupcie a klientelizmu. Postúpil 
som dokument: Vedúci 64. oddelenia. Príslušník Štefan Skala, čas 23.5.2007 11:37:02. 
Spracuje p. Malaková. Postúpil som dokument: Lenka Malakova.                      Príslušník 
Jozef Hajdúch, čas 23.5.2007 12:12:24. 
Súhlasím s návrhom analytika. Postúpil som dokument: Riaditeľ 6. odboru. Príslušník 
Jozef Hajdúch, čas 28.5.2007 12:50:23. 
Súhlasím so stanoviskom analytika 64. oddelenia. Postúpil som dokument: Riaditeľ sekcie. 
Príslušník Leo Frešo, čas 28.5.2007 12:52:19. 
Zatiaľ ponechať v PF D. Postúpii som dokument: Riaditeľ 5. odboru. Príslušník Alex Peter, 
čas 7.6.2007 10:35:01. 
Súhlasím PF sekcie D. Postúpil som dokument: Vedúci oddelenia analytikov 5. odboru. 
Príslušník Tibor Slávik, čas 7.6.2007 14:33:27. 
Podľa § 340, ods. (1) Trestného zákona je trestným činom aj neoznámenie trestného činu s 
trestom odňatia slobody až 3 roky. Postúpil - nie.                  Príslušník Peter Mravec, čas 
11.6.2007 9:45:33. 
Zameranie: 
I - Informačné previerky i - Informačná kontrola režimu spoločnosti Kontaktná osoba 
Miloš SULKA 
Referenčné zákazky 
Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta SONY Slovakia s.r.o., Nitra Samsung LCD 
Slovakia s.r.o.., Voderady Kia Motors Slovakia s.r.o, Žilina DHL Logistics (Slovakia), 
spol. s r.o. vw priemyselný park Lozomo Dong Jin s.r.o., Dolná Streda Green Integrated 
Logistics Slovakia, Swedwood Malacky, s.r.o. Logistický park Karimpol, Senec Autotest, 
s.r.o, Devínska Nová Ves Getrag Ford Transmisslons Slovakia, s.r.o. lKEA Bratislava, 
s.r.o. 
Frans Maas Slovakia, s.r.o. 
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. Lagermax, s.r.o, Bratislava Minebea, 
s.r.o, 
Bohnenkamp International, s.r.o., Modra BROSE Bratislava, s.r.o. LEAR Corporation 
Slovakia, s.r.o. Bratislavské Teplárne /strategický podnik/ - 7 objektov 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava a Žilina Optlmal, s.r.o. v APP 
Lozomo Goldbeck, s.r.o. v APP Lozomo RF, spol. s.r.o. Malacky Faurecia Slovakia, s.r.o., 
závod Hlohovec 
Spolupráca s bezpečnostnými a policajnými zložkami: 
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väzba na SIS prostredníctvom brata -JUDr. Pavol KOŠČ - riaditeľ kancelárie riaditeľa 
služby, 
Riadenie riaditeľa vnútornej inšpekcie (dosadený P. Koščom). 
Zadávanie úloh SIS zástupcovi r, kontrarozviedky vo vzťahu k podnikateľskej lobby. 
SIS zabezpečuje informačný servis, ochranu spoločnosti Samsung, kontaktná osoba je p. 
Dorčák -zamestnanec Samsung, osobný priateľ Petra Košča 
Priestor pre vytláčanie konkurencie z hľadiska bezpečnostných previerok zo strany SIS pre 
iné SBS ky. 
Edcha Slovakia Cabrio, Veľký Meder 
SONY Slovakia s.r.o 
United Industries a.s. (cukrovary) 
Walter PECHO (Nemecko), Drahomír KOUDELKA(ČR), Silke Hartman (Nemecko), 
Denisa BERTÓK (SR) 
Eduard ŠEBO,Igor MANCEL,Marian ŠOLTY,Boris CAMBEL, Daniel POTURNAY 
Dast Servis s.r.o 
Dasb Security s.r.o 
Dast Dealing s.r.o 
Stanislav KOŠČ 
Peter MIŠURA DR - Peter KOŠC 
-    Miloš SULKA 
-    Tomáš TARABA 
- nákup a predaj nehnuteľného majetku - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľného 
majetku - žiadne známa činnosť 
- Kontaktná osoba Peter KOŠC , tel. č. 0905437600 
Exlt Security 
TOSA Slovakia 
Nové záhrady II 
ROYAL Market s.r.o 
Slovak Invest Agency a.s 
Slovak Invest Consulting s.r.o Slovak Invest Develops Slovak Invest Personal s.r.o EU 
Funds Consuling 
Gen. Riaditeľ - TARABA Fin. riaditeľ - Peter KOŠC Riaditeľ ľuds. Zdrojov -Peter ZIMA 
Tibbett & Britten Slovakia 
Získané zákazky: 
http://www. slovakinvesta 
igency.sk/slovakinvest- 
agency-sk 
UNITY Security 
Osobný poradca riaditeľa SIS 
Považovaný za bezpečnostného experta premierom vlády SR Sponzor strany SMER 
K 1.10.08 odporúčal nového riaditeľa odboru pre ekon. Trestnú činnosť SIS s ktorým sa v 
súčasnosti intenzívne stretáva. 
100% - Mgr. Ing. Tomáš TARABA, Sladkovičová 54, Modrá 
84% - Stanislav KOŠČ, Jirásková 2, Bratislava 
71% - Karol GAMA, Budatinská 71, BA 
69% - Peter MIŠURA, Chemická 9, BA 
57% - Jozef ONDREJIČKA, Čajkovského 14, Trnava 
57% - Zdenka PATASSYOVÁ, Hlavná 8, Nová Dedinka 
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52% - Miloš SULKA, Kollárová 34, Zlaté Moravce 
45% - Marek NOGA, Žarnovica 3, BA 
38% - Miloš IGAZ, Mlynarovičová 14, BA 
38% - Anton VAVRINCÍK, Smolenická 16, BA 
38% - Andrea ŠVIKRUHOVÁ, Azovská 10, BA 
38% - JUDr. Mikuláš PINNEL, Svätopluková 11, Senec 
32% - Peter PIXA, Trnavská 23, BA 
32% - Ing. Miroslav JELČIC, Pečnianská 25, BA 
32% - Jozef PENCIAK, Tr. SNP 19, Košice 
32% - Johann N. Patocka, Dunajská 3, Ivanka pri Dunaji 
32% - Jost Hahnebeck, Dusseldorf 402 29 
32% - Vieroslav ŠMOHL, Topolčianska 17, BA 
32% - Vojtech SAJKO, Južná Trieda 15, Košice 
32% - Petrer PETRÁŠ, Stred’anská 31, Topoľčany 
28% - Ondrej ŽEMBER, Kostolište 
25% - Ing, Karol BÔRIK, Jelenia 6, Nové Zámky 
25% - Ing. Peter PETRIČKA, Velké Lovce 
25% - Mgr. Branislav JURÁS, Sklenárova 42, BA 

  Čítajte viac: http://dolezite.sk/Cely_zaznam_ITP_GORILA_142.html#ixzz1hBpbfdBp 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Amerikanizácia zdravotníctva 
Amerikanizácia zdravotníctva zastavená. Čo ďalej?  
16.12.2011 | Juraj Mesík |  
 

Že v zúrivej snahe KDH a SDKÚ nešlo o nič iné ako o konečnú privatizáciu vybraných 
nemocníc do rúk konkrétnej finančnej skupiny nebolo vôbec zložité pochopiť.            
Vzápätí po premene nemocníc na akciovky by do ich vedenia partaje namenovali 
svojich najvernejších a najzaslúžilejších, ktorí by nahradili dnes rovnako politicky 
menovaných riaditeľov a námestníkov nemocníc. 
 
 
Ako všetci vieme z Košickej teplárenskej, Všeobecnej zdravotnej či Národnej 
diaľničnej, platy a odmeny v štátnych akciových spoločnostiach sú – na rozdiel od 
dnešných platov riaditeľov nemocníc a ich námestníkov – mimo platových tabuliek 
násobne prekračujú plat prezidenta republiky. Ide teda o stovky mimoriadne 
lukratívnych nominácií pre partajných darmožráčov. Vot – dravá túžba transformovať! 

Platy v násobkoch prezidentského sú len prvoplánový zdroj obrovskej chamtivosti KDH, 
SDKÚ a ich túžby nemocnice „transformovať“. To pravé partajné eldorádo by len 
nasledovalo. Nové, už „figeľovsky“ platené manažmenty, by akciové spoločnosti 
nemanažovali ani o chlp lepšie ako politicky nominovaní riaditelia dnes. Nemocnice by 
rýchlo priviedli do presne rovnakej ekonomického stavu v akom sú dnes. Teraz by sa ale už 
„naliehavá situácia v zdravotníctve“ začala „riešiť“ tým, že by nemocnice začali odpredávať 
svoje akcie súkromným finančným skupinám. Z kontextu možno usudzovať že najmä tej, čo 
sa nevolá Tetra. Potom by už nebol žiadny problém nemocnice „očistiť“ od nevýnosných 
oddelení – napríklad geriatrií, doliečovacích či psychiatrických, ktoré majú mnoho pacientov 
vyžadujúcich dlhodobú a drahú liečbu – a oddelenia, ktoré sú ekonomicky ziskové 
nenápadne „pretransformovať“ na súkromné nemocnice vynášajúce svojim novým majiteľom 
zaručené mastné zisky. Čerešničky, šľahačku aj plnku z koláča by vyžrali miliardári a partajní 
bossovia – o suchý zvyšok by sme sa podelil my ostatní. 
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Protagonisti tejto „transformácie“ z ideologických alebo z vidiny z privatizačných provízií 
plynúcich dôvodov ako mantru omieľali ničím nepodopreté tvrdenia o tom, ako je súkromné 
zdravotníctvo efektívnejšie ako verejné. Cynicky pri tom využívali oprávnenú nespokojnosť 
verejnosti so stavom, do ktorého zdravotníctvo presne tie isté strany doviedli.                              
Na vyliečenie z bludov o efektívnosti súkromného zdravotníctva pritom stačí porovnať 
výsledky zdravotníctva v USA a v Európe vrátane Slovenska. 

V USA som žil polovicu dekády, takže na rozdiel od mladíkov z privatizačných think-tankov 
presne viem, o čom hovorím. Zdravotníctvo v USA je dnes v stave, do ktorého by aj 
Slovensko neodvratne priviedla cynická politika pretláčaná KDH, SDKÚ a SaS. 
Americké zdravotníctvo je to najsúkromnejšie a súčasne najdrahšie na svete: je 
eldorádom pre finančné skupiny a hrobárom pre chudobné vrstvy. Na tvrdých dátach to 
ukazujú oficiálne štatistiky OECD: Náklady na zdravotníctvo v USA boli v roku 2009 – 
poslednom, za ktorý má OECD údaje – 17,4 % HDP, čo sú zďaleka – zďaleka najvyššie v 
celej OECD. Na Slovensku to bolo 9,1%, v Česku 8,2%. V USA ide teda o dvojnásobné 
náklady oproti priemeru nákladov na Slovensku v Čechách. Doplňme ešte údaje za dve 
európske mocnosti so silným verejným zdravotníctvom – náklady vo Francúzsku boli 11,8,         
v Nemecku 11,6%  

Vedú dvojnásobné náklady na prevažne súkromné zdravotníctvo v USA k výrazne lepším 
výsledkom ako polovične financované prevažne verejné zdravotníctva na Slovensku a 
Česku? Existujú dva absolútne základné parametre na posudzovanie efektu zdravotníctva: 
očakávaná doba života obyvateľov a úmrtnosť dojčiat do 1 roku v tej - ktorej krajine. 

Priemerná očakávaná doba života na Slovensku v rokoch 2005-2010 dosahovala podľa 
údajov OSN 74,7 roka (62. miesto na svete), v Českej republike 76,5 roka (43. miesto), v 
USA 78,3 roka (35.), v Nemecku 79,4 roka (19.) a vo Francúzsku 80,7 roka (9. miesto vo 
svete). Pri povrchnom pohľade by sa mohlo zdať, že v porovnaní s dĺžkou života na 
Slovensku a v Čechách USA obstoja. Nezabúdajme ale na dvojnásobný rozdiel v nákladoch. 
Nemci a Francúzi žijú pri podstatne nižších nákladoch na zdravotníctvo o rok resp. dva a pol 
roka dlhšie ako Američania. 

Ak je stredná doba života obyvateľstva parameter silne zaťažený mnohými inými faktormi, 
najmä stravovaním a životným štýlom, úmrtnosť dojčiat odráža kvalitu samotného 
zdravotníctva  omnoho presnejšie. Je totiž predovšetkým výsledkom prenatálnej starostlivosti 
o matku a neonatologickej a pediatrickej starostlivosti o dieťa v prvom roku života.                      
Na Slovensku zomieralo v posledných troch rokoch do jedného roka života dieťaťa 7,55 detí 
na 1000 narodených. V USA to bolo „len“ 7,07/1000. Pozrime sa ale na ďalšie tri krajiny so 
silným verejným zdravotníctvom: úmrtnosť dojčiat v Nemecku je 4,21 promile, vo Francúzsku 
a v Českej republike po 4,1 promile, čo je 8. najlepšie miesto vo svetovom rebríčku 
(samozrejme pred ôsmymi Čechmi sú 4 škandinávske krajiny so silným verejným 
zdravotníctvom). 

Porovnania kľúčových parametrov jasne ukazujú, že americké súkromné zdravotníctvo 
podáva v pomere k enormným prostriedkom hlboko podpriemerné zdravotné výsledky oproti 
európskym verejným systémom. Výsledky súčasného zdravotného systému na Slovensku sú 
vzhľadom na omnoho menšie finančné zdroje prinajmenšom porovnateľné ako výsledky 
súkromného systému v USA a výsledky českého zdravotníctva sú pri menej ako polovičných 
nákladoch skoro dva krát lepšie. Zaujímavá je otázka prečo české zdravotníctvo 
dosahuje v porovnaní so slovenským tak skvelé výsledky – odpovede treba hľadať             
v etnickom zložení obyvateľstva, zrejme rozdielnej miere rozkrádania zdravotníctva 
politickými nominantmi, efektívnejšej „economy of scale“, v podstatne lepšom 
ocenení práce lekárov v Česku a v pár ďalších faktoroch.                                                      
Práve ich analýza je krok na ceste k skutočnej reforme zdravotníctva u nás. 



 194 

Cesta privatizácie nemocníc a premeny slovenského zdravotníctva na súkromné v 
americkom štýle by bola cesta k drahému zdravotníctvu s mizernými výsledkami. Bola by to 
cesta do pekiel, dláždená chamtivosťou a ideologickou slepotou konkrétnych ľudí v KDH, 
SDKÚ a SaS. Na jej konci by nebolo nič iné, ako predčasné umieranie starých, chudobných 
a chronicky chorých ľudí ponechaných v mene „efektívnosti“ bez adekvátnej liečby.              
Podľa môjho názoru politiku pasívnej genocídy začala vláda už v júli 2011, keď zrušila 
150 nemocničných oddelení vrátane geriatrií a doliečovacích oddelení. Ďalšie osudy 
ľudí prepustených z týchto oddelení v lete 2011 by mali byť predmetom podrobného 
dosledovania a v prípade potreby vyšetrovania. Zločin genocídy je v medzinárodnom 
práve nepremlčateľný a ak k nemu došlo, žiadna poslanecká imunita nemôže ochrániť 
jeho páchateľov pred zodpovednosťou. 

Čo by malo nasledovať po voľbách? Skutočná reforma! V prvom rade treba odpolitizovať 
vedenia nemocníc a zveriť ich riadenie samosprávam lekárov tak, ako je tomu v 
mnohých iných krajinách. Tým by bol odrezaný dôležitý kanál tunelovania nemocníc 
politickými stranami. Ak by sa zrušenie súkromných poisťovní ukázalo ako právne 
nepriechodné, štát by mal zastaviť tok poistného za svojich poistencov do nich.             
Dnes už niet pochýb, že súkromné zdravotné poisťovne sú len obrovským parazitom 
na zdravotnom systéme bez minimálnej pridanej hodnoty. Lekári nemusia nečinne 
čakať na novú vládu. Koniec parazitovaniu súkromných poisťovní môžu urobiť presne 
tou istou cestou, ktorou ony doteraz terorizovali lekárov: prestaňte s nimi hromadne 
podpisovať zmluvy. Koniec koncov kampaň nenávisti proti lekárskemu stavu niekto 
financoval a slečinky z poisťovní, platené lepšie ako lekári, ich už buzerovali a 
zdržovali od pacientov dosť dlho. Štát bude musieť nasmerovať významnú časť 
zdrojov do radikálneho zateplenia nemocníc. Bez toho budú nemocnice stále krvácať 
cez rastúce ceny energií. A zásadným spôsobom posilniť dôraz na zdravotnú 
prevenciu - v čase krízy sa budú chtiac-nechtiac zužovať možnosti drahej liečby 
chorôb a komplikácií ktorým sa dalo predísť. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vzbura lekárov: Porazená verejnosť  

3.12.2011  Juraj Mesík   
 

Boj proti lekárskemu stavu skapínajúca vláda SR prehrala ešte skôr ako sa  doň 
pustila. Nekompetentná vláda si totiž zvolila vojnu, ktorú nemohla vyhrať:  každá krajina 
môže dlhodobo fungovať bez vlády, susedné Česko tak žilo dlhé mesiace, Belgicko v pohode 
fungovalo bez vlády od júna 2010 do októbra 2011. Koľko vydrží spoločnosť bez len malej 
časti nemocníc si občania Slovenska práve overili.                                                                                                                               
Každý jeden internista, anesteziológ, chirurg, pediater, gynekológ, onkológ či 
traumatológ je pre životy ľudí  o triedu dôležitejší ako hociktorý minister.               To 
zdutá moc doteraz nechápala a aj teraz jej ešte chvíľu potrvá kým egá politikov 
prehltnú trpkú pilulku.                                                                                                                      
Jediná možnosť, ako vláda a KDH zvlášť mohli svoju vojnu proti lekárom vyhrať a 
sprivatizovať nemocnice spočívala v zastrašení alebo skorumpovaní lekárov 
jednotlivo. Keď 1. októbra 2011 2400 odvážnych lekárov povedalo vláde a národu 
„ďakujeme, odchádzame“  mohla vláda urobiť len jediný zmysluplný krok - sadnúť s lekármi 
za stôl a rokovať. Namiesto toho KDHácky obchodník s liekmi vsadil všetko na 
zastrašovanie – a žalostne pohorel. Jedna zo zásadných vecí, ktorú nepochopil ani on, ani 
vláda, ani verejnosť je, že tých 2400 odvážnych nebolo v boji samých: za ich chrbtami stála 
veľká väčšina ostatných lekárov, ktorí síce nemali odvahu alebo slobodu podať výpovede, 
ale svojim kolegom v prvej línii boja držali palce a podporovali ich. KDH sa nepodarilo 
vraziť klin do lekárskeho stavu a rozdeliť ho na zlých vzbúrencov a pokorné ovečky.                                                                                 
Snáď ešte v novembri existovala aspoň teoretická šanca na dohodu  prijateľnú pre 
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lekársky stav, vtedy však do hry spôsobom negramotnej dedinskej ženičky vstúpila 
profesorka Radičová a priliala do ohňa sud oleja. Možno jej urobilo dobre, keď sa pred 
televíznymi kamerami pokúsila ako sopľavé deti zastrašovať a zosmiešniť lekárskych 
lídrov, dosiahla však len to čo Uhliarik - ale na druhú. Chudera nepochopila, že pred 
sebou nemá servilných žiačikov ani partajných pochlebníkov z SDKÚ, ale ľudí, z 
ktorých sú mnohí dennodenne konfrontovaní s úplne iným majestátom a autoritou ako 
kedy ona mohla mať - s majestátom a autoritou smrti.                                                                                        
O profesorke Radičovej jej ne-sympatizanti už dlho šíria, že si o sebe myslí, že je „ako 
Merkelová, ale krajšia“ Myslel som si, že ju len ohovárajú ľudia z SDKÚ, ale ukázalo sa, že to 
je presná psychologická sonda do duše ženy, ktorá – žiaľ – nezvládla úspech. Ak niekedy 
bola alternatívou k Ficovi, svojou aroganciou a spojením sa s „transformačnou“ 
mafiou KDH stratila akúkoľvek šancu na zmysluplnú úlohu vo formovaní lepšej 
budúcnosti Slovenska.  K tej horšej          ešte prispieť môže. Strata profesorky Radičovej 
ako akej-takej alternatívy nie je pre občanov Slovenska dobrá správa, ale o mnoho rádov 
horšia je, že krízový stav v slovenskom zdravotníctve dnes už žiadna dohoda vlády s 
odbormi nevyrieši.                             Dožívajúca vláda svojim zúrivým mediálnym pogromom 
proti lekárom dosiahla         efekt, ktorý už nebude možné vymazať. Aj keby dnes vláda 
lekárom sľúbila a dala aj modré z neba, exodus kvalifikovaných slovenských lekárov 
do zahraničia nič nezastaví. Lekári boli doteraz ochotní robiť svoju vysokokvalifikovanú , 
zodpovednú a superstresujúcu prácu za almužnu – ale žiadny hrdý profesionál nezabudne 
na to, čo sa stalo. Jeden z mnohých nevyhnutných predpokladov pre vyštudovanie medicíny 
je veľmi dobrá pamäť. Hlboko v nej zostane ukotvená arogancia moci a nevďačnosť 
spoločnosti voči lekárom.                                                                                            
Dožívajúca vláda a jej strany – SDKÚ, KDH, SAS a Most-Híd – nie sú najväčšími porazenými 
vojny proti vlastnému obyvateľstvu, ktorú si zvolili. Jej najväčšími obeťami žiaľ sú a najmä 
budú občania Slovenska.                                                       Podľa prieskumov viac ako 
60% verejnosti stratilo v uplynulých mesiacoch základný pud sebazáchovy a podľahlo 
vládou a veľkou časťou novinárov masírovanému pudu závisti. Namiesto toho, aby 
lekárov verejnosť podporila – napríklad generálnym štrajkom, čo je presne to, čo by urobili 
takí Francúzi – v lepšom prípade mlčala, v tom horšom sa pustila do nebývalého kydania na 
lekárov. Niežeby nebolo čo kritizovať – časť lekárov berie úplatky, mnohí sú k pacientom 
nevľúdni (čo je mimochodom aj dôsledok chronickej únavy) a pacienti občas bohužiaľ 
umierajú, čo úzko súvisí s tým, že lekári nie sú bohovia, aj keď by si to chorí a príbuzní 
strašne želali. Nikto nevie o ľudskej bezmocnosti lepšie ako práve lekári.                                                                               
Vládnym a mediálnym pogromom a spusteným tsunami ľudskej závisti sfanatizovaná 
verejnosť podľahla pokušeniu hrýzť ruky, ktoré zachraňujú životy. Domnievam sa, že 
odpoveď mnohých lekárov bude veľmi prostá: odchod zo Slovenska. Môj odhad je, že bez 
ohľadu na to, aké zmluvy nakoniec lekári s vládou uzavrú, emigračná vlna sa rozbehne bez 
veľkých fanfár hneď po Novom roku a ako sa bude hospodárska kríza zhoršovať, bude 
odchádzať  rastúci prúd lekárov. Predovšetkým tých najkvalifikovanejších, s atestáciami a 
dlhými rokmi praxe. Masy chorých ľudí a ich príbuzných z nenávisti voči lekárom rýchlo 
vytriezvejú, spoločenská pozícia tých čo zostanú  bude neporovnateľne silnejšia. Dá sa 
predpokladať, že odíde proporčne viac lekárov, ktorí nikdy úplatky nebrali. Relatívny 
počet tých druhých stúpne, ale štát nebude mať žiadnu možnosť ani vôľu čokoľvek s 
úplatkami robiť. Už vie, že na buzerácie lekárov nemá dostatočnú silu ani keby chuť 
bola. Lekárov bude málo, chudobní budú zomierať mladší a bez dostatočnej liečby 
chronických chorôb žiť horšie.                                                                                                                                  
Mnoho ľudí  vrátane vladárov a novinárov si myslelo a možno stále myslí, že lekári z hrozbou 
odchodu do zahraničia blufovali. Poviem to natvrdo, ale problém je v tomto: veľká väčšina 
slovenských politikov aj novinárov môže päť kilometrov za hranicami Slovenska robiť 
obrazne povedané umývačov riadu. Na rozdiel od vykecávania v parlamente a písania často 
úplne povrchných článkov je medicína mimoriadne náročná univerzálna veda. Špičkový 
chirurg, anestéziologička či internistka v Banskej Bystrici je špičkovým chirurgom, 
internistkou či anestéziologičkou aj v Osle, Kodani, Berlíne, Londýne, Paríži či 
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Toronte. A keby bol problém jazyk – ten sa ale dá doučiť, spomeňme si že lekári sú zväčša 
ľudia s veľmi dobrou pamäťou – samozrejme je tu Brno, Olomouc, Praha, Plzeň a desiatky 
ďalších českých miest. Stovky a stovky slovenských lekárov môžu odísť z tejto 
skorumpovanej gubernie neskutočne ľahko: ten zďaleka najväčší problém je urobiť 
rozhodnutie. Myslím, že vďaka pogromu ho mnohí už urobili a ďalší budú nasledovať 
keď prvá vlna prešľape cestičky.                                                                                                                               
Iná hlboko mylná predstava ktorej verejnosť naletela je, že by vzbúreným lekárom malo nejak 
príliš záležať na ich popularite. Zdá sa, že sú naši ľudia tak zblbnutí hlasovaniami o 
tancujúcich celebritách v rozličných superstároch a akoby reality shows a sledovaním 
volebných preferencií, že im úplne uniklo, že lekári žiadnu popularitu nepotrebujú. Je 
príjemné byť populárni – ale dnes na to lekári zvysoka kašlú. Ani keby mali podporu len 1 % 
verejnosti, nič by to nezmenilo. Veď len skúšajte meditovať o popularite lekárov keď máte 
žlčovú koliku, vaše dieťa horí v horúčke alebo vás zodratý bedrový kĺb drží na vozíčku.                                                     
Par don:  pražský klasik by povedal „ To je ale hluboké nedorozumění...“                                                                      
Kauza vojny proti lekárom je pre občanov Slovenska pochmúrnou prognózou.           28.11. 
tento štát po druhý krát nedokázal predať štátne dlhopisy, keď sa to  ešte pár krát 
zopakuje, bez pomoci Európy štát zhruba v polovici roku 2012 – dúfajme, že nie skôr – 
zbankrotuje pre neschopnosť refinancovať dlhy, do ktorých SDKÚ a Smer krajinu 
priviedli. Dôsledkom bankrotu bude vyhrotená a dlhá sociálna kríza, prepúšťanie ľudí, rýchly 
vzostup napätia v spoločnosti. Kríza, do ktorej Slovensko neodvratne smeruje by bola zlá 
vysoko nad rámec predstáv väčšiny ľudí aj s kompetentnými ľuďmi vo vláde.                                                                    
Budúcnosť s diletantskou a do špiku kosti skorumpovanou vládou to bude omnoho 
horšie.                                                                                                          Po tom, čo 
profesorka Radičová s budovateľom tunelov Figeľom zdevastovali jeden zo 
základných systémov reziliencie – systémovej odolnosti – spoločnosti, môže byť pre 
mnohých náhle schudobnených a bezmocných ľudí  tragická.                                                                                                                
Tento závisťou zaslepený národ bude ešte veľmi vďačný všetkým lekárom, čo 
zostanú. A nepotrvá to dlho. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Intriky zaměstnanců snižují konkurenceschopnost firem 

Praha, 14. prosince 2011 – Podle analýzy technologické společnosti S&T CZ nejvíce 

ohrožuje bezpečnost a konkurenceschopnost tuzemských firem intrikaření 

zaměstnanců. „Interní pletichy, tedy snaha získat nekalým způsobem nějakou 

výhodu uvnitř firmy, patří mezi nejrozšířenější bezpečnostní rizika. V závěsu je 

vynášení strategických informací mimo firmu, například podrobnosti o nabídkách 

klíčových tendrů,“ říká Petr Hněvkovský (foto), bezpečnostní expert společnosti S&T 

CZ. 

 

Z analýzy klíčových bezpečnostních hrozeb společnosti S&T CZ vyplývá, že interní 

zneužívání dat představuje větší bezpečnostní riziko (86 %) než zneužití dat zvenčí, 

například útok hackerů (27 %), viz graf. „K intrikaření dochází v každé firmě. Vynést 

tajnou informaci mimo firmu a ještě ji zpeněžit je rizikové a náročné, to si běžný 

zaměstnanec netroufne. U interního zneužití je to ale jinak: upevnit svou pozici 

uvnitř firmy chce každý, s rostoucí nezaměstnaností budou interní pletichy narůstat,“ 
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varuje Petr Hněvkovský. 

 

Firemní know-how proto stále častěji ochraňují sofistikované bezpečnostní systémy, 

které umějí upozornit na potenciální rizikové chování uživatelů. „Zaznamenáváme 

meziročně zhruba 30procentní nárůst prodejů. Tyto systémy monitorují a 

vyhodnocují všechny události, které by mohly mít vliv na bezpečnost firmy – od 

pohybu osob po přístup k citlivým datům a využívání různorodých informačních 

zdrojů,“ vysvětluje Petr Hněvkovský. Lze tak snadno zjistit aktivity jednotlivých 

uživatelů a včas vyhodnotit nestandardní situace. 

 

40 procent Čechů poruší pravidla kvůli osobnímu prospěchu 

 

Zneužití citlivých informací nejvíce hrozí firmám s více než 50 zaměstnanci, kde již 

existuje značné konkurenční prostředí. „V malých firmách je relativně snadné zajistit, 

aby se k citlivým informacím dostaly jen autorizované osoby. Případně o sobě a firmě 

vědí téměř vše, takže není co tajit,“ popisuje běžnou praxi Petr Hněvkovský. 

 

Jakmile ale začne vznikat soutěživé prostředí, situace se rázem změní: „Češi jsou 

poměrně soutěživí a ambiciózní, bohužel až 40 procent z nich bez skrupulí poruší 

pravidla hry, pokud jim to přinese osobní výhodu. Může za to přijetí neetických 

forem chování v české populaci jako zcela běžné součásti života,“ vysvětluje 

psycholog Jiří Šimonek (foto). Vyplývá to z testování 84 tisíc zaměstnanců během 

posledních pěti let, které provedla společnost DAP Services. 

 

Nejvíce se intrikáni zajímají o klíčové informace, které jim umožní upevnit vliv uvnitř 

firmy. „Výše platů a odměn kolegů, rozvojové a strategické plány či vlastní nabídky 

nebo dohody s externími dodavateli,“ vyjmenovává Petr Hněvkovský. To potvrzují i 

soudní znalci v oblasti informačních technologií: „Setkáváme se často s nulovým 

zabezpečením interních dat. V případě jejich zneužití se pak velmi těžko hledá viník, a 

i pokud se najde, bez pádných důkazů nelze takového pracovníka kvůli zneužití 

interních informací propustit,“ říká soudní znalec Ivan Janoušek ze znaleckého ústavu 

Apogeo Esteem. 
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Firmy podceňují nepřítele uvnitř firmy 

 

Za špatnou bezpečnostní situaci uvnitř firem může i fakt, že se manažeři často 

zaměřují na zmiňovaná vnější bezpečnostní rizika, třeba útok hackerů. Vnitřní 

bezpečnostní hrozby naopak bagatelizují. „Přitom pravděpodobnost útoku zevnitř je 

třikrát vyšší než zvenčí. Přesto se investice firem týkají hlavně vnějších rizik,“ varuje 

bezpečnostní expert Petr Hněvkovský. 

 

Podle psychologů se tak děje i kvůli tomu, že si manažeři neradi připouštějí zrádce ve 

vlastním týmu: „Je to přirozené, stejně jako každý rodič vidí vlastní děti v lepším 

světle než okolí. O to více je třeba být na pozoru, protože intriky mohou rozložit celý 

pracovní tým,“ vysvětluje psycholog Jiří Šimonek. 

 

Neloajalita vůči zaměstnavateli představuje historický problém, který přetrvává v 

české společnosti z let komunistického režimu. „V duchu rčení, kdo nekrade, okrádá 

svou rodinu‘ český zaměstnanec spíše hledá osobní prospěch. Prosperita firmy či 

týmu je pro něj až druhořadá. V Asii tomu je naopak, zaměstnanci jsou mnohem 

loajálnější a na úspěchu firmy jim záleží,“ vysvětluje psycholog Jiří Šimonek ze 

společnosti DAP Services. 

 

Intrikaření snižuje výkonnost firmy 

 

Pletichy uvnitř firem představují velké riziko pro jejich další rozvoj. Pokud vliv 

získávají intrikáni namísto opravdu schopných zaměstnanců, konkurenceschopnost 

společnosti rapidně klesá. „Vliv pak mají lidé, kteří mají nízkou morálku a nezastaví 

se prakticky před ničím. Naopak ti schopnější a loajálnější mohou být rychle 

vyšachováni ze hry,“ vysvětluje Jiří Šimonek. 

 

Dalším rizikem je obyčejná lidská závist. „Do bezpečnosti může firma investovat 

miliony, ale pokud se někdo dozví, že jeho plat je menší než kolegův, může získat 
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touhu si přivydělat jinak či kolegu poškodit. Morálně si to obhájí tak, že si stejně bere 

jen to, o co ho firma připravuje,“ vysvětluje chování zaměstnanců v praxi soudní 

znalec Ivan Janoušek. 

 

Lékem proti pletichám je nejen dobré zabezpečení interních dat, ale i vypracování 

systému kompetencí. „Přehnané restrikce vedou k tomu, že se lidé bezpečnostní 

pravidla snaží obcházet. Klíčem je tedy jasně určit, kdo k jakým informacím může a za 

jakých bezpečnostních podmínek. Samotné technologie jsou důležitým podpůrným 

prostředkem, ale nikoli spásou,“ uzavírá Petr Hněvkovský, bezpečnostní expert 

společnosti S&T CZ. 

 

 

 

S USA na večné časy 

U S A : 
 
- 80 percent Američanov denne používa antidepresívne lieky. 
- Viac ako polovica všetkých lôžok v nemocniciach pripadá na duševne chorých. 
- 40 miliónov Američanov trpí nedostatkom potravín, ale ročne 300 000 ľudí umiera od nadváhy. 
- Traja najbohatší ľudia v Amerike Bil Gates, Waren Baffet a Paul Allen sú bohatší, ako všetko 
obyvateľstvo 60 najbiednejších krajín sveta. (Pritom skutočná elita sveta – bankárske rodiny – sa 
zásadne v žiadnych rebríčkoch najbohatších neuvádzajú…) 
- Šesť percent obyvateľstva Ameriky ovláda polovicu bohatstva sveta. 
 
- Pritom skutočná elita sveta – bankárske rodiny – sa zásadne v žiadnych rebríčkoch najbohatších 
neuvádzajú… 
 
- Obyvateľstvo tejto krajiny utráca viac ako 10 miliárd dolárov za rok na potravu pre domáce zvieratá. 
To by 2x stačilo na to, aby sa na celom svete stratila negramotnosť.  
- Amerika utráca na kozmetiku ročne 8 miliárd dolárov,  čo je o 2 miliardy dolárov viac ako sa dáva na 
celom svete na základné vzdelanie. 
 
Amerika má prvé miesto vo svete: 
- v počte milionárov a miliardárov 
- v počte ľudí, ktorí sú zabití strelnými zbraňami 
- vo výške výdavkov na elektrickú energiu na osobu 
- znečisťovania ovzdušia  
- výdavkov na ropu 
- výdavkov na plyn 
- príjmu kalórii na osobu 
- počtu znásilnení 
- počte nepodpísaných dohovorov týkajúcich sa práv človeka 
- počte detí do 15 rokov zabitých strelnými zbraňami 
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- počte samovrážd detí do 15 rokov 
 
- 45 percent všetkých vrážd strelnými zbraňami pripadá vo svete na USA 
- Vo všetkých školách USA majú detektory kovovo, pretože nosenie zbraní do škôl sa stalo 
samozrejmosťou. 
- Negramotnosť v Amerike dosiahla 20 percent obyvateľstva a rýchlo rastie. 
- Američania sa nachádzajú na predposlednom mieste na svete čo sa týka úrovne všeobecného 
vzdelania, a osobitne, na poslednom mieste čo sa týka vzdelania vo fyzike. 
- Len 25 percent študentov strednej školy v USA získava plné všeobecné vzdelanie. Ostatné sa nikdy 
neučili algebru či trigonometriu, geografiu alebo cudzí jazyk, fyziku a chémiu, hoci na druhej strane sa 
im dostalo pre život „nevyhnutnej“ vzdelanosti v hygiene, kozmetike, rodinného rozpočtu a pod. 
Väčšina absolventov 10-12 tried /75 percent/ sa venovala len trom predmetom- materinský jazyk, 
spoločenské disciplíny a telocvik. 
- Len niektorí Američania ovládajú cudzí jazyk 
 
- Za posledných desať rokov americké masmédia skrátili o 70- 80 percent informácie zo zahraničia. 
Ich argument - nie sú zaujímavé, lebo sa netýkajú Američanov. 
- 74 percent Američanov si myslí, že svetová vojna, ktorá by sa nedotkla Ameriky, by bola najlepším 
riešením preľudnenia sveta. 
- 84 percent sa drží hesla " Po nás - potopa". Nemajú záujem na záchrane trópov, ochrany ovzdušia, či 
prírody pre svojich potomkov. Je to problém detí, myslia si rodičia a nech sa s tým trápia. 
- USA sú lídrom medzi všetkými krajinami Západu v infekcii AIDS , rovnako ako v znásilňovaní, 
tehotenstva neplnoletých či pedofílie... 
 
- 700 tisíc žien je každý rok znásilnených, v USA sa znásilňuje každých 45 sekúnd.  
- V  USA sú stovky tisíc neplnoletých prostitútok. Priemerný vek dievčat, ktoré sa vydávajú na túto 
cestu je 13 rokov. Niektoré nemajú ani 9 rokov. 
- 14 miliónov obyvateľov USA sú alkoholici.  
- USA je jediná krajina z rozvinutých kapitalistických krajín, ktorá nemá program zdravotníckej 
starostlivosti financovanej štátom... 
 
- V USA sa sledujú všetky telefonické rozhovory a e-maily, tisíce a tisíce kamier v budovách a na 
uliciach 24 hodín denne sníma vlastných občanov, pohyb ľudí mimo kamier sa dá kedykoľvek zistiť 
cez GPS, mobilné telefóny a cez platobné karty (i s nákupnými zvykmi)... 
- USA sa približujú k okamihu keď na každého človeka bude zavedený elektronický spis... 
 
- V USA žije 5 percent obyvateľstva planéty, ale 74 percent všetkých sériových vrahov sú obyvatelia 
Spojených štátov amerických. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ravel: Bolero 

Not to be missed! 

On May 2, 2011, the Copenhagen Philharmonic amazed commuters at the Copenhagen Central 
Train Station, as they created a kind of orchestral "flash mob" â€“ performing Ravel's famed 
Bolero, with the musicians gradually assembling in place as the work progresses. The video â€“ 
which shows not only the assembling orchestra, but also the delighted faces of the commuters 
â€“ has generated overwhelming interest, and indeed has exceeded the orchestraâ€™s 
expectations. 

http://www.classicalarchives.com/feature/dont_miss_this.html 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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AKO BY SA MOHLO SPRÁVAŤ SLOVENSKO POČAS RECESIE EURÓPY, EURÓPSKEJ 
ÚNIE A EUROZÓNY (Námetová úvaha) 

18. decembra 2011 
(Príspevok do Stálej konferencie Panslovanskej únie) 

www.pansu.sk  
 

Ešte sme sa celkom nespamätali zo šoku, ktorý v nás vyvolal kolaps hypotekárnej krízy 
v ďalekej Amerike (2007). A iba postupne sme pochopili, že kríza  a jej priebeh ukazuje vznikajúcu 
zmenu geopolitických potenciálov. Kým väčšinová časť tzv. atlantickej hemisféry strácala dych 
a najmä rástla jej zadlženosť, tak pacifická hemisféra na čele s razantnou Čínou ukázala nie len vyššiu 
krízuvzdornosť, ale aj spôsobilosť urýchlene  zväčšovať tzv. vnútorný odbyt, ktorý lepšie čelí hrozbe 
straty masovej zamestnanosti i odbytu. Pokúšali sme sa, tak ako väčšina ohrozených malých 
a stredných ekonomík  vytvárať stimuly pre vonkajší rozvojový kapitál. Chvíľu to akoby vydržalo 
a kolísavý vývoj striedal krátke periódy nádejí a sklamaní. Tak či tak tušili sme, že prichádzajú do 
globálnej ekonomiky „klimatické zmeny“ a a treba priznať, že zotrvačnosť myslenia aj našich elít, aj 
nášho plebsu „kopírovala“ osvedčené „triky“ ale je stále zrejmejším, že jednak treba „prepriahať“ a to 
nie len v zmysle národohospodárskych a podnikohospodárskych poučiek, ale v zmysle gruntovnej 
prípravy na „postkonzumistickú ekonomiku“. Tzv. osvedčené hodnoty prestávali byť osvedčenými 
hodnotami a „matadori“ a „guru“ konzumnej ekonomiky a ukázali ako – mierne povedané - šarlatáni. 
Epidemický výskyt disfunkcií ekonomík v EÚ a dokonca aj v atlantickej a pacifickej hemisfére 
ukazuje, že celá slovenská štátna i podnikateľská sféra musí prejsť na tzv. krízový manažment, aby 
izolovala kontaminované  oblasti a aby po konsolidačnej terapii ich vrátila do ozdravujúceho 
prostredia medzinárodnej deľby práce v EÚ, v Eurozóne a v svetovej ekonomike. Je zaujímavé, že 
práve všetky ozdravné a oživujúce programy sú účinné, len keď sú decentralizované. Krízový 
manažment musí využívať všetky finesy  lavírovania a to  jednak vytváraním tichých  neformálnych 
i formalizovaných ozdravovacích koalícií s umiernenými silami a jednak využívaním všetkých 
 fínesov vyhýbania sa  radikalizujúcim kruhom. Hrať sa v kríze na „euroskeptikov“ a „eurofóbov“ je 
 bohapustým ľahtikárstvom a oportunizmom.  Dokonca aj niektoré obranné mechanizmy vrodeného 
správania (pokusu uzavrieť sa do „vlastnej ulity“), alebo pokusu o bezzásadové  „prispôsobovanie sa 
panujúcim realitám“ sa ukázalo ako málo účinné. Zrejme budeme musieť začať si ctiť „vytváranie 
nových mozgových trastov“ a hlavne vyhnúť sa na míle „falošným radcom“, „celebritám“ i „tárajom „ 
a „omieľačom zaručených právd konzumizmu“. Či sa nám to páči, alebo nie bude treba doslova 
vytvárať nie len „krízový národohospodársky“ a „podnikohospodársky manažment“, ale aj „krízový 
manažment“ na riadenie „lokálnych projektov“ a „krízový manažment na masové preškoľovanie ľudí“ 
a  „krízový manažment na skľudňovanie spanikárených más“. Čo je však dôležité, to je vytváranie 
tímov na nové redigovanie aj poučiek ktoré sa pokúsia o provizórnu ekonomickú vedu príhodnejšiu 
novým postkonzumným pomerom. Kľúčovými sa musia stať nové provizórne poučky“ ako do 
ekonomiky vrátiť  nové kvalitatívne i kvantitatívne kritéria. Bude treba rozpracovať tzv. šaržovanie 
a „kalibráciu“ a „kontigentáciu“ regulovaných hodnôt, a riadiacich veličín. Na štátnej, regionálnej, 
a miestnej úrovni sa musia stať určujúcimi nové diferencované kritéria „verejného záujmu“ (štátu, 
regiónov a lokalít). Na úrovni podnikateľskej sa musia presadiť hodnotenia udržateľnej ekonomiky 
a jej rentability. Jedným z kľúčových kritérií bude „veličina pridanej hodnoty“, kde sa novo bude 
kalkulovať i evidovať a vyhodnocovať systém „stimulačných (bonifikačných) príplatkov“ za 
žiaduce smerovanie rastu pridanej hodnoty a „systém sankčných (penalizačných) odpočtov“. Z toho 
vyplýva, že bude sa zrejme viesť nové hodnotenie   všetkých“ hodnototvornych činiteľov“ teda : 
„práce“, „hmotnoenergetických vstupov“ a „strojových prostriedkov“. Zároveň sa bude viesť aj 
analytický a syntetizačný spôsob plánovania, kalkulovania, organizovania, evidovania a štatistického 
vyhodnocovania kalibrovaných a šaržovaných veličín. 

Je pravdepodobné, že v novej udržateľnej ekonomike bude aj fyzického kvotovania a jeho 
zučtovania, ako aj systém viacerých podôb platidiel s rozdielnou mierou zameniteľnosti. Zrejme sa 
bude počítať s tým, že bude obiehať viac druhov obeživa a to iné  krízové, bonifikačné a penalizačné 
obeživo, ako aj obeživo s tzv. núteným  pohybom. Asi ako viacvrstevný súbeh tých „tovarovodov“, 
„prácovodov“ a „peňazovodov“, ktoré budú pod „karanténnym“ riadením a kde sa budú využívať 
rôzne formy samofinancovania a tie oblasti ktoré budú vystavené  plnej zameniteľnosti platidiel (na 
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vrchole s Eurom). Aj samotná „kontaminácia“ bude určujúca pre osobitný režim, pretože aj Únia, aj 
štáty, aj regióny a municipality a aj rôzne firmy musia mať iný režim pre „zdravé priebehy a pre 
„nezdravé“ priebehy.  Spomínané vyzerá ako čudný mix obiehajúcich platidiel z éry voľného trhu a 
 socialistického dirigizmu, ale to sú všetko platidlá ktoré už teraz fungujú. Musíme v relatívne krátkej 
dobe ozubadliť rast zadlžovania cez viacplatidlové priebehy. Veď aj teraz v časoch „vševlády Eura“ 
fungujú všakovaké „stravenky“,  „konzumné bonusy“, „knižné, alebo tovarové poukážky, organizujú 
sa burzy predaja emisných kvót a pod. Všetku túto ekvivalentnú rozmanitosť vidíme ako svojské 
overovanie v rôznych ekonomikách sveta. Dokonca sa skúšajú „moslimské typy vnútrofiremných 
a medzifiremných bánk“, kde u preferovaných komodít je nulová úroková sadzba. S postupným 
sprísnením zbytočných protismerných prepráv sa už teraz na všetkých kontinentoch skúšajú s 
počítačovou podporou „tzv. vyťažovacie strediská“, ktoré za socializmu šetrili vzácne pohonné 
energie. Rýchla záchrana a „“stopnutie“ krízy bude vyžadovať diferencovaný krizis manažment.   

Teraz v „telegrafickej“ skratke tézovito popíšeme tzv. prierezové – poznatky udržateľnej 
ekonomiky. Ekonómia sa zapodieva hospodárskou činnosťou. Ona zahrnuje problematiku 
opakovaného získavania hmotných, energetických a informačných zdrojov, ich pracovného 
pretvárania do úžitkových hodnôt a ich dislokovania do miest konečnej spotreby. Stupňovanie 
úžitkovosti vytvorených hodnôt sa dosahuje tzv. pridanou hodnotou. S ohľadom na rastúcu vzácnosť 
zdrojov a potrebu zhodnotenia ľudskej práce majú byť vodiace veličiny „formácie udržateľného 
vývoja“ dlhodobo nastavené tak aby stimulovali nárast podielu nehmotnej a energetický menej 
náročnej pridanej hodnoty a aby sankcionovali nárast nerecyklovateľnej resp. ťažko 
recyklovateľnej a energetický náročnej  pridanej hodnoty. Na súmeranie výmenných transakcií sa 
môže zaviesť spomenutý  vejár platidiel poskytujúcich všeobecný ekvivalent výmennej hodnoty a od 
nich odvodených ale kontrovaných   cenín. Na sledovanie pomerovania ekologických dôsledkov 
(metabolitov) vyvolaných tvorbou a konzumáciou úžitkových hodnôt treba regulovať vzájomný 
vzťah tzv. kladnej synergie (prevažovania výhod z hospodárskej činnosti) a tzv. zápornej synergie 
(prevažovania nevýhod z hospodárskej činnosti). Pochopiteľne hranice výhod a nevýhod musia byť 
pohyblivé, lebo rastie vzácnosť zdrojov a tzv. recyklovateľné náklady. Tvorba a spotreba úžitkových 
látok pre rastúcu vzácnosť zdrojov musí byť nastavené na to aby trvale miniaturizovala aj 
technológiu tvorby úžitkových hodnôt a komprimovala  ich vedeckú nasýtenosť abstraktným 
poznaním - vedou. Úžitkové hodnoty  vytvárane cyklickou činnosťou budú mat situačne podmienenú 
diferencovanú jednak materializovanú a jednak   nemateriálnu podobu poznatkov („know how“, 
patentov a licencií) a k nim diferencovaný vejár nemateriálnych (výmenných) ekvivalentov (peňazí 
a cenín). Všetky úžitkové hodnoty môžu mať povahu buď tovarov (ak sú predmetom trhovej 
výmeny), alebo verejných statkov (ak sú predmetom verejného – netrhového rozdeľovania. Celý 
hospodársky systém sa člení na a) produkčné a distribučno-sprostredkovacie systémy 
materializovaných úžitkových hodnôt, na b) peňažno-ceninové systémy a na c) znalostnné systémy.  
Tieto potom vytvárajú tomu primerane  tzv. reálnu ekonomiku, ceninovú ekonomiku a  znalostnú 
ekonomiku. Ceninová a znalostná ekonomika sa spolu označujú ako nehmotná ekonomika. 
Vzájomné proporcie medzi reálnou, ceninovou a poznatkovou ekonomikou vyjadria nie len 
kontingentáciu nerecyklovateľných zdrojov, ale aj stav komprimácie abstraktnej vedy vo výrobku a aj 
stav kultúrny- civilizačného a ekologického pokroku. Už teraz sa v svetovej ekonomiky objavujú 
kontingentácie tzv. metabolitov – napríklad určovanie kvót na nežiaduce a a nebezpečné splodeniny, 
na kontingentáciu výlovu rýb, na geopolitické kontingentovanie zdrojov, na prísne represívne 
blokovanie rôzneho typov ilegálneho obchodovania, drog, „bieleho mäsa“ a pod.  
Práve tak je zrejme, že bude treba obnoviť vybalansovanie  tzv. verejného záujmu (osobitne štátneho, 
regionálneho a miestneho) a na vybalansovanie „súkromného záujmu „ vrátane ochranných proporcií 
medzi monopolmi, kartelmi, megareťazcami a drobnými a strednými podnikateľmi. Už nebude možné 
pod plachtou neregulovaného trhu skrývať stále globálnych žralokov“ a najmä bude treba novo 
regulovať „svetových špekulantov“, nový spôsob deľby práce  tzv. prohibitívnych systémov, proti 
organizovanému zločinu, proti prerastanie zločinu, lobizmu a korupcie. Treba priznať, že 
v neregulovaných ekonomikách (ako to zdôrazňuje Nositeľ Nobelovej ceny J. Stiglitz došlo k  zjavu 
privatizácie verejných záujmov. Do verejných záujmov musí byť zahrnutá ochrana 
nerecyklovateľných zdrojov. Na udržanie a využitie individuálnej i súkromnej iniciatívy treba chrániť 
a zveľaďovať to súkromné vlastnenie ekonomík , ktoré udrží potrebnú mieru sebaaktivizácie. Preto 
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treba spresniť  uplatňovanú mieru privlastňovacieho práva a to rozlíšením jednak privátnej, jednak 
verejnej, alebo zmiešanej (združenej)  podoby privlastenia. Na riadiace, dohľadové a  regulačné 
zvládnutie celej hospodárskej činnosti a na využitie iniciačného potenciálu spoločnosti bude naďalej 
väčšina hospodárskej činnosti organizovaná trhovo a preto treba  spresniť na všetkých úrovniach od 
lokálnej až po medzinárodnú tzv. správcovstvo trhu. V neregulovaných trhoch buď absentuje 
správcovstvo trhu, alebo je „zakrpatené“. Stratégia rozvoja hospodárskej činnosti s ohľadom na 
poznanie, že hospodárske záujmy v súťaživom prostredí vzájomne kolidujú a s ohľadom na poznanie 
že energia vypotrebovaná kolíznymi konfliktami je zmarenou energiu, musí správcovstvo trhu 
napomáhať k minimalizácii kolízie a k harmonizácii záujmov. Úspech pôsobenia vyváženej stratégie 
nie je meraný víťazstvom, ale maximalizáciou prieniku záujmov (kompromisom ako optimom). 
Pripomeňme si že aj v súčasnosti sú ekonomiky viac, alebo menej regulované a sú doslova priepastné 
rozdiely v tzv. sociálnych disfunkciách kriminality, korupcie a vnútornej spokojnosti verejnosti. Ak 
posúdime napríklad len dištančné mierky v geografickom hodnotení európskych ekonomík tak 
môžeme nesporne konštatovať že je úplne iná miera aj kontaminácie prostredia ilegalitou, zadlžením 
a pociťovaním kvality života (napríklad posúdením škandinávskych, stredno-východno-,západno 
a južnoeurópskych ekonomík). Je neodškriepiteľné, že správacie podoby súčasne panujúcej 
spoločenskej formácie odrážajú určitú evolučnú a ekonomickú inklináciu buď k ranším podobám , 
alebo k neskorším podobám štadiálneho vývoja. Úroveň, kvalita života a  miery rizík v štadiálnom 
vývoji naznačujú, či vývoj ide progresívnym, alebo regresívnym  spôsobom. Nemôžeme odstrániť 
zákonitosť životného cyklu. Môžeme však predlžiť a skvalitniť fázy životného cyklu a uľahčiť 
„prepriahanie“ t.j. prechod z jedného životného cyklu spoločenskej formácie do druhého, 
následníckeho cyklu. Práve preto podľa  miery únosného stupňa voľnosti v rozhodovaní, podľa 
tradícií, stavu ekologických i spoločenských disponibilít, prípustnej iniciatívy, prejavu ilegálnych 
aktivít a vyskytujúcich sa disfunkcií i úrovne mravných hodnôt môžeme konštatovať či sme vstave 
nájsť revitalizačné východiská. V každej doteraz sa vyskytnutej  spoločenskej formácii boli a  sú v nej 
vyskytujúce sa systémy podrobované tlaku tak ekologickej ako ekonomickej i spoločenskej  
nevyhnutnosti . Cyklickosť vplyvových faktorov a miera seba reflexívnosti vyžaduje  stále 
premyslenejšie terapeutické zásahy. Pripomínam, že aj miera iných foriem emancipácie ukázala, že aj 
v relatívne malých spoločenstvách sa dalo dosiahnuť v minulosti viacero emancipačných cieľov. 
Napríklad  Slovenská spoločnosť  riešila svoje vývojové manká vždy vtedy, keď sa vonkajší 
operačný priestor dostal do krízy. Doslova na poslednú chvíľu sme nastupovali na „emancipačný 
vlak“ formovania moderných národov v 19. storočí. Zachránili sme slovenské historické vedomie 
a  jeho zvrchovaný komunikačný prostriedok – spisovnú slovenčinu. Začiatkom 20. storočia sme 
využili krízu vyvolanú prvou svetovou vojnou tak, že sme provizórne akceptovali  derivované právo 
na sebaurčenie (ako submisívna  provincia  prvej ČSR). Slovenské elity totiž ustúpili od federálnej 
podoby  koexistencie s Čechmi a po zmarení Clevelandskej dohody pristúpili na Pittsburskú dohodu, 
ale status autonómnej provincie dosiahli až po 20. ročnom odďaľovaní (1918-1938).Po nástupe 
európskeho revanšizmu slovenské elity zachránili Slovensko pred parcelizáciou medzi susedov tým, že 
vajatajúc zvolili záchrannú loďku vlastného štátu vazalsky viazaného cez tzv. Ochrannú zmluvu 
s dominujúcou veľmocou. Porážka expanznej veľmoci garantujúcej prvú slovenskú štátnosť viedla 
k tomu, že víťazné veľmoci vrátili štátotvorne status quo a Slovensko muselo vratne akceptovať 
provinčný status v obnovenej ČSR . Prísľub federatívnej participácie Slovenska bol však znova 
formálne splnený s vyše 20. ročným oneskorením (1945-1968). Povojnový vývoj vytvoril v Európe 
dva bloky – pluralitno-demokratický a totalitný. Neskoršiu krízu totalitného bloku využila slovenská 
spoločnosť tak že riešila  svoju štátotvornú dilemu kompromisným dojednaním z českým partnerov vo 
forme vzniku dvoch paralelných samostatných štátov (1993). Oba štáty paralelne istili svoje štátnosti  
vstupom do rovnakých nadštátnych štruktúr v ktorých boli aj naši susedia, aby susedia nezískali 
pozičnú prevahu. Treba však zdôrazniť, že vývoj celej ekonomickej formácie a s ňou prepojeného 
stavu uspokojovania potrieb bol závislý nie len na ekonomických seba formačných postulátoch, ale aj 
na stave civilizačného a geopolitického vývoja v Európe, v atlantickej a pacifickej hemisfére 
i v globále. Nemali by sme zabúdať, že veľmoci sú vstave vyvíjať v svojom veľmocenskom silovom 
polí veľmi výrazný vplyv a tlak. V našich priestoroch riadili našu transformáciu do trhových 
podmienok sily víťazných atlantických elít a ich pomocníci. Transformácia a začlenenie Slovenska 
ktoré nadobudlo druhú štátnosť nebolo ani zadarmo, ani bezbolestné. V tom štádiu bolo však dôležité, 
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aby sa Slovensko zbavilo svojho provinčného štatútu a aby obnovilo svoju štátnosť i svoju územnú 
integritu a aby mohlo vo zvyšnej fáze globálnej konjunktúry (po skončení studenej vojny) priamym 
partnerstvom na medzinárodnej deľbe práce kompenzovať aspoň časť „transformačnej ceny“, ktorú 
muselo platiť. Slovensko v krátkom časovom rozpätí  muselo zmeniť svoju odbytovú orientáciu 
a muselo previesť svoju novú menu do „ pásma konvertibilných mien“. To nebolo ani ľahké ani 
bezbolestné, ale Slovensko to dosiahlo. Bol to dôkaz životaschopnosti SLOVENSKA. To že sme boli 
životaschopní, ešte neznamená, že sme boli počas „trhovej transformácii“ imúnni voči špekulačným 
kontaminátom. Samotný fakt, že väčšina neregulovaných sústav sa častejšie ocitá v krízových 
turbulenciách ukazuje, že ukončenie studenej vojny neznamenalo príchod permanentnej stability. 
Krízy, kolapsy a bankroty naopak prebiehajú rýchlejšie a častejšie. Osvietená verejnosť vo všetkých 
geopolitických oblastiach stále intenzívnejšie pociťuje, že mravno-kultúrny a civilizačný pokrok 
zaostáva za vedecko-technickým pokrokom a že  opakovanie správacích atavizmov na všetkých 
úrovniach a po celom planetárnom teritóriu ukazujú, že ani svet, ani Európa a ani Slovenská 
republika nevystačia zotrvávaním v  tradičnom systéme riadenia. Navyše je nesporné že 
neregulárnosti transformácie boli vo všetkých bývalých sovietskych sférach vplyvu síce veľmi 
podobné, ale napríklad miera verejného vlastnenia v strategických potenciáloch je viditeľne rozdielna 
napríklad v Českej republike a na Slovensku. Česká republika si udržala  strategickú participáciu 
verejného vlastníctva napríklad cez ČEZ a Slovensko si participovanie verejného vlastnenia podstatne 
obmedzilo. Bohužiaľ ranné obdobia najmä  tzv. kupónovej privatizácie zaviedli tunelovanie maniery 
podľa „importovaného“ systému tzv. Harvardských fondov. Aj  neskoršia privatizácia a dnešné formy 
tzv. verejných obstaraní sú zaplienené korupciou a klientelizmom nad všetky únosné miery. To všetko 
má pochopiteľne vplyv na verejnú klímu a odráža sa citeľnejšie aj v dôsledkoch súčasnej recesie na 
ozdravovacie schopnosti slovenskej spoločnosti. Avšak práve tlak recesie nás nevyhnutne vedie 
k tomu, aby slovenská spoločnosť napriek politickej rozcapartenosti musí sa pokúsiť zomknúť a prejsť 
v všetkých sférach na  tzv. krízový manažment. Dokonca krízový manažment musí do seba vstrebať 
sofistiku antikatastrofickej terapie.   Hoci ľudstvo vstúpilo do dvadsiateho prvého storočia, 
húževnatosť hegemoniálnych praktík a prienik sveta ilegalitity do sveta legality je tak  výrazný, že 
kolaps antlantickej i pacifickej hemisféry sa stáva reálnou hrozbou. Kolízia záujmov celkového 
silového poľa planéty je nekorigovateľná takým malým a periférnym potenciálom ako je slovenský 
hospodársky systém. Avšak multiplikačný efekt úsilia malých a stredných európskych systémov 
môže pomáhať ozdravovať a harmonizovať priestor EÚ, Eurozóny a tak  súčinnostné 
pacifikovať havarovaný svetový ekonomický systém. Musíme preto v  slovenskom krízovom 
manažmente reaktivovať  naše vôľové i mravné rezervy, ktoré dekontaminujú slovenský ekonomický 
priestor a tak prispejú ku ozdravovacej konsolidácii EÚ a Eurozóny. Je našou domácou povinnosťou 
 chrániť  slovenské štátne záujmy a ozdravením slovenskej ekonomiky prispievať 
k ozdravovaniu ekonomiky EÚ. Slovenské elity musia  sa snažiť umným spôsobom získavať 
„spojencov“ a prispievať k spojenectvu umiernených a civilizovaných síl v európskom i svetovom 
prostredí. Nemôžeme mať nižšie ciele ako ozdravenie slovenskej ekonomiky uprostred ekonomiky EÚ 
a podľa možnosti aj uprostred ozdravujúcej sa Eurozóny. Slovenská terapia musí však riešiť 
dekontamináciu a revitalizáciu po častiach a vo vydelených „mimoriadnych – či už depresiou 
zasiahnutých, alebo zaostávajúcich oblastiach“. Lokálne ozdravovanie v „osobitných oblastiach“ nie 
je žiadna novota, ale veľmi stará ľudská múdrosť. Napríklad zdevastované alebo tatárskym vpádom 
vyplienené oblasti horného Uhorska  boli vyhlásené za osobitné kolonizačné oblasti (mestské práva 
pre saských baníkov, valašské práva pre revitalizátorov pastierstva, „Šoltýske a slobodnícke práva“ 
a pod.) pomohli revitalizovať život. Tak isto Čína (samozrejme vo väčšej veľkostnej mierke obrovskej 
Činy“) vytvorila „Osobitné oblasti“ („kópie Hongkongov) a cez ich dočasné benefity rozbehli 
eskaláciu rozvoja. Takto musíme aj my vytvoriť lokálne revitalizačné projekty pre „uzavreté priestory“ 
ktoré sa dajú  inovovať na nové pomery nových generácii  miniaturizovaných technológií idúcich 
v ústrety ekonomike udržateľného rozvoja (Lit.2, 3, 5,6, 9, 11, c,). Totiž nejde o to aby sme liečili 
kontaminovanú ekonomiku iba „pôstom“, ale aby sme stimulovali vydelené regióny k rýchlejšiemu 
ozdraveniu cez akceptovateľné benefity pre vonkajší rozvojový kapitál. Vlastné zdroje bohužiaľ 
nestačia na revitalizáciu slovenských regiónov. Napriek tomu Slovensko nie je tak zadlžené ako iné 
ekonomiky a teda môže najmä pomocou budovania „projektov revitalizačných a rekuperačných 
lokálnych oblastí“  presvedči domácu zneistenú verejnosť, aby sa zúčastnila na vydávaní takýchto 
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lokálnych, ale Národnou bankou Slovenskej republiky kontrolovateľných a garantovateľných 
dlhopisov dá sa zmobilizovať úsporný potenciál obyvateľstva na rozbeh takýchto projektov.  
Pochopiteľne V prvom rade treba zdôrazniť, že je v koexistenčnom záujme Slovenska, aby 
považovalo konsolidáciu a stabilizáciu Európy za najvyšší cieľ. Historická skúsenosť nás učí, že kým 
Európa  bola polarizovaná, tak rivality veľmocí a o veľmocenský status ašpirujúcich mocností viedla 
k trvalej konfliktnej destabilizácii Európy a k opakovaným atavistickým správaniam súperiacich 
mocnosti. Vznik Európskej únie a v nej postupne vznik Eurozóny sú v bytostnom záujme Slovenskej 
republiky. Hrozba rozpadu či iného zániku EÚ a Eurozóny je teda existenčnou hrozbou väčšiny 
európskych národných štátov. Pri hľadaní námetov na vymaňovanie sa slovenskej ekonomiky 
z krízovej destabilizácie síce pochopiteľne musíme používať „slovenskú optiku“, ale musíme  mať 
stále na zreteli  teritoriálny kontext Európy a Európskej únie, ktorej je Slovenská republika  členským 
partnerom. Európa je síce relatívne malý kontinent, ale už niekoľko tisícročí patrí v antropologickom 
slova zmysle k najintenzívnejším priestorom sveta. Európa  bola síce vždy súťaživým priestorom, ale 
antropologická i etnická dlhovekosť Európy a jej civilizačných podôb je autentická a kontinuitná. Ani 
antropomorfne, ani etnotvorne nie je väčšina obyvateľstva Európy „novousadlíkmi". Moderná analýza 
DNA ukázala medzi iným aj odvekú autochtónnosť väčšiny Slovenských i európskych populácií. 
Napríklad výskum  genetickej homogenity súčasných slovenských populácií uskutočnený genetikom 
Ferákom v prvej dekáde tohto storočia  ukázal, že súčasné slovenské generácie  vykazujú  cez 84 % 
zhody s genetickým substrátom fosílii našich  predkov, ktorí tu žili už od mladšieho paleolitu (pred 20 
až 50 tisíc rokmi) (Lit. 4). Novšie celoeurópske výskumy distribúcie Y-chromozomov podľa tzv. 
etnotvornych haploskupin v r. 2009-2010 ukázali, že tzv. haploskupina R1a, ktorá zahrnuje balto-
slovanské a mykénsko-makedonské genetické konfigurácie dokazujú, že Slovensko v nej participuje 
42 %. Logika slovenského európskeho „previazania“ má teda veľmi hlboké, antropo i etnogenetické 
korene a z logiky hĺbky tohto kontinua musíme posudzovať aj náš solidárny postoj k Európe 
všeobecne a k Európskej únii osobitne (Lit.7,). Náš pozitívny postoj k Európe a EÚ nie je teda 
stimulovanými chvíľkovou oportunitou, ale hlbokými koexistenčnými väzbami, ktoré mali aj svoj 
sociálno-ekonomický, aj svoj etnicko-kultúrny kontext (Lit.5.). Naša európska i etnická autenticita 
však musí akceptovať nie len hĺbku našej participácie na civilizačnej koexistencii, ale aj sebakritické 
vnímanie európanstva, ktoré síce dalo vznik európskemu príspevku k rozvoju modernej civilizácie, 
ale bolo aj pôvodcom vzniku dvoch horúcich svetových vojen a jednej studenej svetovej vojny. 
V Európe vznikli aj utopické ideológia triednych totalít a novo pohanské ideológie šovinistického 
rasizmu a revanšizmu. Nesieme v seba aj oprávnenú hrdosť na civilizačné úspechy a kontinuum 
prastarej identity, ale  aj sebakritickú pokoru a ľútosť nad európskymi neúspechmi. Je preto 
pochopiteľné že skúsenosť z tejto apokalyptickej traumy viedla k pokusu  o nové sceľovanie Európy 
a to najprv cestou hospodárskeho sceľovania (EHS) a neskôr aj cestou úniového 
(konfederatívneho) sceľovania – EÚ. Druhá polovica minulého storočia – napriek zúriacej studenej 
vojne bola úspešnou sociálne-ekonomickou konsolidáciou Európy. Dokonca po „zamatovom“ 
skončení studenej vojny skončila bloková rivalizácia Európy. S víťazstvom západného reálneho 
kapitalizmu nad sovietskym reálnym socializmom bohužiaľ došlo k bezstarostnému doregulovaniu 
trhového hospodárstva, ktoré viedlo k bezuzdnej špekulácii, k narušeniu proporcii a k separácii 
špekulatívnej ceninovej ekonomiky od reálnej ekonomiky. Formálne síce   v priestoroch 
 postsovietskeho bloku došlo k zavŕšeniu tak  štátotvorného sebaurčenia ako k demokratizácii 
politických systémov, ale rozbujnená neregulovaná špekulácia zamaskovala svoju dominačno-
hegemoniálnu podstatu do hávu „neviditeľnej ruky trhu“. Tradičný ekonomický hegemonializmus 
vlastne ešte uľahčil využívanie uzurpačného syndrómu na „zamaskovaný diktát“ mocných. 
Parlamentarizmus  rozvojom špekulácie, klientelizmu a korupcie i dravým prienikom zločinného 
podsvetia do trhových transakcií, postupne derivoval „rovnosť ľudí“ a tento demokratický 
a kvalitatívny ideál bol ekonomický „vytunelovaný“. Takmer vo všetkých smeroch a úrovniach  
dochádza k roztváraniu nožníc medzi silnými a slabými, vzdelanými a nevzdelanými, bohatnúcimi 
a chudobnejúcimi, mravnejšími (altruistickejšími) a hedonistickejšími, etnický privilegovanými 
a neprivilegovanými, právne chránenými a bezprávnymi. Parlamentarizmus dokázal  vytesniť 
z európskeho priestoru väčšinu politických totalít, ale nedokázal vytesniť ilegalitu, kapitálovú 
špekuláciu a prepletenosť kmotrovstva, lobizmu a korupcie s mocou. Práve v tradične etablovaných 
parlamentarizmoch sa v demokracii vytvára priestor pre oligarchiu a plutokratizmus. Slovenská 
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republika ako mladý a malý štát pri svojej trhovej transformácii bola silno poznačená práve tými 
deformáciami , ktoré zasiahli aj renomované a tradičné parlamentné demokracie. Napriek tomu 
všetkému treba projekt  Európskej únie považovať za perspektívne riešenie, ktoré má šancu 
ozubadliť  smutne známe formy sociálneho darvinizmu (machaivelizmu) t.j. hegemoniálny 
šovinizmus a revanšizmus. Hrozba rozpadu je však reálnou hrozbou. Musíme vzdorovať nie len 
„starým démonom“ uzurpačného hegemonizmu, radikalizmu a parazitizmu, ale aj „zamaskovaným 
novším formám“ centralizmu, ktoré sú pokusom rozložiť demokraciu. Treba jasne povedať, že 
centralizmus (v tom aj „bruselocentrizmu“ a tzv. “federalizmus“) sú štrukturálne správacie atavizmy 
a treba ich zatláčať a vytesňovať. Nie je pravda, že „federalizmus“ je podmienkou úspešnej 
racionality. Práve federálny centralizmus USA napríklad nezabránili kontaminačnému 
znehodnocovaniu dolára , hypertrofii štátneho i individuálneho zadlženia a vzniku nie len 
„kapitálových bublín“, ale aj  vzniku „čiernych dier strát“. Preto by Slovensko malo bez demagógie 
a bez „hrania sa na radikálnych Euroskeptikov a Eurofóbov“ upozorňovať, že centralizácia je 
degeneračno-derivátový spôsob. Musíme však ostať realistami. Totiž  v stave ohrozenia 
ekonomickej i politickej stability je pravdepodobne nevyhnutné prijať dočasne mimoriadne 
a teda aj centralizačné opatrenia.  Treba pripustiť, že preklenovacie dočasné opatrenia bude 
treba prijať. Bolo by však vhodnejšie, keby slovenská reprezentácia radšej pripustila dočasné 
„krízové riadenie“ centralizovanejšej kontroly rozpočtovej disciplíny a  dočasnej brzdy pri 
zadlžovaní , než prijatie rozhodnutí o korekcii Lisabonskej zmluvy. Slovenská reprezentácia by 
mala presadzovať, aby centralizačno-sankčné opatrenia boli prijímané bez zmeny status quo 
v Lisabonskej zmluve. Treba slovenským demokratickým predstaviteľom a odborníkom odporúčať, 
aby EÚ nesmerovala k „super štátu“ a ku „federácii“, ale aby využívala  pri „centralizovaných“ 
rozhodnutiach „gremiálne“ štruktúry  a tzv. „management by committee“ a aby len v prípade krízy, 
alebo kolapsu užívala centralizované podoby fungovania. Súhrne : treba usilovať o decentralizáciu, 
o konfederalizmus a v krajnom prípade o zmiešanú podobu dvojtvaru konfederatívno-
federatívnych podôb (podľa možnosti len v krízových obdobiach). Treba  aj v rokovacích kuloároch 
zdôrazňovať, že demokratické podmienky možno dlhodobo uplatňovať len vyslovene statusovým 
pravidlom subsidiarity, t.j. pravidlom, že kompetencie sa majú odvíjať „zdola nahor“ (Bottom 
up“) na nie „zhora nadol“ (Top down). Egoizmus je silná zotrvačnosť, ale treba zastaviť roztváranie 
nožníc medzi „super bohatnúcimi a super chudobnejúcimi“. Práve nedostatok umiernenosti vytvoril aj 
v minulosti priestor pre tzv. radikálnych revolucionárov. Zároveň treba argumentovať tým, že 
inteligibilita zložených systémov je závislá nie na monopolárnom centre ale na „dislokovanej 
inteligencii“ t.j. na  deľbe kompetencií. Simulačné modely preukázali že paralelne zálohovanie 
a decentralizovaná inteligencia sú vždy „inteligibílnejšie“ a čím je viac centralizmu v rozhodovaní tak 
rastie „debilizácia“ (hlúpnutie systému). Mozaikovo dislokované kompetencie sú najvhodnejším 
modulárnym systémom organizovania ľudských štruktúr. Treba zároveň viesť vnútro slovenský 
i vnútroeurópsky dialóg , že ide nám o demokratickú EÚ a teda decentralizovanú EÚ ako úniu 
zvrchovaných štátov. Samozrejme treba jedným dychom povedať, že národné zvrchované štáty 
nemôžu si vynucovať princíp „urezávania zo záväzkov spoločnej solidarity“, ktorú musia s EÚ zdieľať 
všetky členské štáty. Často sa preháňa  právo  zmenšovať väzby na EÚ ako celok v podobe principus 
„pozitívnej diskriminácie“, ktorá vyžaduje aby malé štáty dostávali  „nadproporčnú podporu“ 
z celoúniových zdrojov. Podpornú solidaritu možno uplatňovať aj bez „pozitívnej diskriminácie“. 
Treba veľkým a rozvinutým ekonomikám v EÚ pripomenúť, že pristúpenie väčšieho množstva nových 
členských štátov rozšírilo odbytový priestor pre bohaté európske ekonomiky. Práve oni 
permanentne inkasujú odbytové benefity. Veľké ekonomiky doslova automatický profitovali 
z úniového  rozšírenia odbytového priestoru. Navyše odbúravanie privilégií pôvodných členov EÚ 
prebieha oneskorujúco  a znevýhodňuje konkurencieschopnosť novo pristúpených členských štátov. 
Vyrovnávanie hladín nie je teda len jednosmerný pohyb ale pohyb obojsmerný a teda solidárno-
ekvivalentný. Zvyšovanie konkurencieschopnosti sa nedosiahne centralizáciou. 

Podľa údajov  MF SR a bruselských zdrojov z novembra 2011 Slovensko vyčerpalo vyše 2,5 
mld. Eur z európskych fondov. Preliminár za posledné dva roky zo sedemročného programovaného 
obdobia tvoril podľa uvedených informácií 11, 7 mld. Eur. To znamená, že čerpanie sa pohybuje na 
22,36 % prelimináru. To dokazuje jednak oneskorovanie čerpania, ale pravdepodobne aj sklon 
bruselských orgánov brzdiť rýchlosť tokov z Bruselu na Slovensko. Slovenskí predstavitelia by mali 
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intenzívnejšie zdôrazňovať voči centrále EÚ, že trvale existuje diskrepancia medzi odvodovými 
záväzkami členských štátov voči centru EÚ, ktoré sú „nespochybniteľné“ a „neoddialiteľné“ 
a záväzkami centra EÚ voči  Slovensku, ktoré sú „podmienečné“ a „zadržateľné“. Dochádza taktiež 
k asymetrii záväzkov ktoré zobrala na seba EÚ v spoločnej agrárnej politike vymedzenej na roky 2014 
až 2020, kde sa zaviazala „vyrovnať výšku podpôr medzi „novými“ a „starými“ členmi EÚ. Slovensko 
bolo v minulosti sebestačné v základných produktoch a dnes je odkázané na dovoz viac ako 50 % 
potravín. Takéto „asymetrie“ vzťahov sú viaceré a bolo by z dlhodobého hľadiska  choré, keby neboli 
vyriešené. Treba aby perspektívne uvažujúci verejní činitelia vyzvali politické strany, aby buď prijali 
písomnú dohodu  o spojitosti vnútroslovenskej a vnútroeurópskej solidarity, alebo aby spoločným 
vyhlásením o solidarite počas krízy  zobrali „vietor z plachiet“ politických demagógov a dobrodruhov. 
S ohľadom na daný stav exportnej závislosti Slovenska voči EÚ je stále pre nás výhodnejšie byť 
členom aj EÚ, aj Eurozóny. Je pochopiteľne, že Slovensko musí mať aj svoj „plán B“ pre všetky 
eventuality, ale je v slovenskom štátnom záujme  podporovať prežitie spoločnej meny, Eurozóny 
a aj EÚ.  V každom prípade by sme mali sa pridŕžať tých silnejších ekonomík, ktoré aj doteraz 
dokázali strážiť proporcie svojho zadlžovania a konvertibilitu svojich záväzkov a rezerv. Keďže sme aj 
nositeľmi historickej skúsenosti, tak musíme vedieť, že rozpad EÚ i Eura by vybudil všetky susedské 
atavizmy a preto naša solidarita je aj realistická aj žiaduca. Napokon nesieme obavy aj o európsku 
budúcnosť a o Európu ako náš prastarý existenčný priestor. Zhrnujúco povedané musíme vyvinúť 
veľké úsilie o zachovanie EÚ a Eurozóny a pri tom musíme dôrazne, ale neškandalizujúco 
a neradikalizujúco upozorňovať, že je ďaleko vhodnejšie  chrániť a upevňovať EÚ a Eurozónu 
vyťažením najmä decentralizačných foriem a vyhýbaním sa centralizačným formám.  

Je nesporné, že tak ako vo vývoji iných zložitých systémov, aj v hospodárskych systémoch sa 
čas od času hromadia nie len úspechy, ale aj neúspechy, disfunkcie, zlyhania, kolapsy a zániky. Bolo 
pozoruhodné že korifeji tzv. slobodného (neregulovaného) trhu zvaľovali vinu za ekonomické 
neúspechy na hlavy odporcov ekonomického samospádu. Bolo pozoruhodné , že deregulácia trhov 
západného typu išla ruka v ruke s centralizáciou a monopolizáciou moci vo verejnom 
i súkromnom sektore a naopak bolo zaujímavé že v čínskej ekonomike kde je vysoká 
monopolizácia štátnej moci došlo k decentralizácii ekonomickej moci a k zvyšovaniu  
autonómnosti napríklad vytváraním tzv. mimoriadnych oblastí. V atlantickej hemisfére sa 
deregulácia spájala s centralizáciou aj vo verejnej, aj v súkromnej sfére.  Po nástupe thatcherizmu 
, raegonomiky  a clintonovskej deregulácie sa v celej atlantickej hemisfére, vrátane EÚ objavili tzv. 
novátorske finančné nástroje a ich tvorcovia sľubovali dokonca  samo obnovujúcu konjunktúru 
hospodárstva. Joesph Stiglitz, ktorý absolvoval vlastné preporodenie z obhajcu trhového samospádu 
ku dôslednému kriticizmu teórií neregulovaných ekonomík, konštatuje : „Novátorské finančné 
nástroje, ako boli deriváty a tzv. credit-default swapy umožnili rozprestretie rizika do celej ekonomiky. 
Dnes vieme, že propagátori klamali nie len zvyšok spoločnosti, ale aj sami seba“ (Lit.11,a, b, c,). ). 
Deregulácia trhu viedla k zrýchleniu disfunkcií a kolapsov. Príčiny tohto zjavu sú však nevysvetliteľné 
len ekonomickou teóriou. Hospodárska činnosť je totiž  tak zložitá, že ju nemôže vysvetliť, ani 
zdokonaliť len sama ekonomika. Treba do poznávania , pozorovania a diagnostikácie hospodárskych 
systémov zapojiť celú evolučnú antropológiu a tzv. porovnávaciu  behavioristiku 
(vrátane behaviorálnej ekonomiky), aby sa našli nie len príčiny disfunkcií, ale aj ozdravovacie terapie. 
Práve evolučná antropológia odhalila , že na dosiahnutie vyššieho vývojového štádia, treba často 
využívať úplne protichodné princípy než aké v ranších štádiách zabezpečili rast inteligencie ľudí. 
Napríklad G. Becker, vedec v oblasti paleopsychológie a behavioralizmu , odhalil tzv. 
sebaprekračujúcu silu altruizmu iba vďaka tomu, že zistil že od rozvíjania druhej signálne sústavy 
človek sa stále častejšie vzoprel vlastným inštinktom  sebectva a presadil v svojom správaní 
partnerskú družnosť a dôverčivosť. Tieto správacie postoje vzdorujúce základnému inštinktu 
človeka (pudu egoizmu) stáli u kolísky družnosti a kooperatívnosti ľudí. Vedci „odchovaní 
darvinovským racionalizmom“ sprvu odmietali tzv. altruistické vodiace veličiny. Napríklad C. S. 
Lewis, evolučný antropológ tvrdohlavo   konštatoval, že „priateľstvo je ekonomický, biologický  
a civilizačne zbytočný vzťah“ (Lit.5.). Nuž ale  symbióza a kooperácia sú v základoch všetkých 
kolektívnych súčinnosti vzniku kultúr a civilizácií. Bez družnej kooperácie by nikdy nevznikol žiaden 
trvalý odberateľsko-dodavateľský vzťah. Dnešní evoluční antropológovia rekonštrukčne dokázali, že 
sám človek, ktorý cez prvú signálnu sústavu získal inštinktívnu inteligenciu, predsa vznikom druhej 
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signálnej sústavy musel do svojho sebareflexného vedomia zapojiť úplne protichodné vlastnosti. 
Napríklad vznikol útlm (potlačenie) inštinktívneho správania práve preto, aby človek posilnil svoje 
vedomie nad inštinktívnym podvedomím a rozhodol sa utlmovať a vytesňovať inštinktívne sklony 
a miesto nich prejsť na vzory družnej kooperatívnosti. Družnosť a kooperatívnosť patria medzi 
najvyššie vodiace veličiny evolúcie. Preto takéto  vodiace veličiny  treba presadiť do aparátu a 
mechanizmu slovenskej udržateľnej ekonomiky. Navyše evolučný výskum ľudského vedomia 
ukázal, že až rozvojom druhej signálnej sústavy sa dostavila komunikačná kompetencia ľudí, ktorá im 
umožnila pomocou jazyka  nie len nastoliť kontrolu podvedomia vedomím, ale dokázala partnerom 
vysvetliť dôvody nových vodiacich veličín v správaní. V ďalšom námetovo bude naznačené o aké 
vodiace veličiny v slovenskej ekonomike pôjde. Bolo by veľmi účelné, keby slovenskí reprezentanti 
pre podobné modifikovanie vodiacich veličín postupne získavali aj iné partnerské ekonomiky EÚ. 
Predmetom dialógového hľadania účinných antikrízových veličín musia byť práve tieto témy aj 
v kontaktoch slovenských reprezentantov a ich partnerov v ostatných štátoch EÚ a v centru EÚ. 
V súčasnosti sa treba „združene“ sústrediť jednak na hľadanie ozdravenia  spoločnej meny , jednak na 
spresnenie Eurozóny  a jednak na prepracovaný program diferencovaného umorovania dlhov. 
Nesmieme spanikáriť a musíme naliehať na európske kruhy aby obmedzili (doslova „ozubadlili“ 
tie špekulačné kruhy, ktoré paniku využívajú na „kurzové lúpenie“.  
V závere okrem opatrení krízového manažmentu treba  zvážiť novú stratégiu združeného úsilia EÚ a 
členských štátov o udržateľnú ekonomiku. Napokon by bolo vhodné zvážiť či by Slovenská republika 
nemala vypracovať svoj program prehlbovania európskej a vnútroštátnej solidarity a ochrany 
slovenských štátnych záujmov, ochrany štátnej i úniovej integrity a obrany proti bezbrehej 
multikulturalite. Ak by sa nepodarilo udržať Eurozónu a EÚ, tak Európa neprestane geografický 
existovať, ale znova by v nej prevládli rivalizácie veľmoci a revanšistických dobrodruhov.  Ohrozilo 
by to aj osirotené národné štáty a v neposlednej miere aj Európu a svet. Nezobúdzajme že vo svojom 
kolektívnom vedomí nesie v sebe každý národný štát i Európa vnútorných démonov nesvornosti 
a pažravosti. O to viac by sme mali v sebe nájsť silu i vôľu vytvoriť kultivačný priestor pre 
dobrých duchov  etnickej dlhovekosti v Slovenskej republike i v Európskej únii a to s využitím 
dobrých duchov kresťanskej solidarity a družnosti. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vyhlásenie 

Panslovanskej únie 
č. 10/2011 

z 20. decembra 2011 
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k schváleniu nezákonného nariadenia vlády z 19. decembra 2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých 

občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine  
tvoria najmenej 20% obyvateľstva 

 
Slovenská vláda včera, t.j. 19. decembra 2011, napriek nesúhlasu ministra kultúry a ministra 

vnútra, ako aj napriek nesúhlasnému stanovisku Legislatívnej rady vlády, na návrh podpredsedu vlády 
R. Chmela, svojim uznesením č. 827/2011 schválila nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
vlády č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky 
patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva. 

Slovenská vláda schválením tohto nariadenia prejavila veľkú neúctu k zákonom a právnemu 
poriadku Slovenskej republiky a tiež k slovenským národnoštátnym záujmom. Nielenže vláda 
nepočkala na výsledky posledného sčítania obyvateľstva SR, aby mohla pripraviť zoznam 
zodpovedajúci aktuálnemu stavu, ale hrubo narušila princípy tvorby práva. Na Slovensku totiž v roku 
1949 osobitný zákon ustanovil úradné názvy všetkých obcí na Slovensku v slovenskom znení, a v 
niektorých prípadoch aj uzákonil slovenský variant obecného názvu (napr. obec Verešvár sa zmenila 
na Červený Hrádok). V niektorých prípadoch zákon ustanovil aj k premenovanie obcí, napr. Štúrovo, 
Kolárovo, Jesenské, Gabčíkovo a podobne. Premenovaním obcí takto na základe zákona zanikli nielen 
slovenské názvy (napr. Parkán sa zmenil na Štúrovo), ale aj všetky varianty v iných jazykoch, teda aj 
Parkány. Jediným legálnym názvom, v súlade so zákonom, je v takomto prípade aj v menšinovom 
jazyku názov Štúrovo. Pre nás z nepochopiteľných dôvodov vláda nerešpektuje zákon a nerešpektuje, 
že tieto obce boli úradne premenované. Vláda navyše na prijatie predmetného nariadenia nemá ani 
splnomocnenie v zákone. Nevieme si predstaviť ani napríklad v takom Vietname, že by pod názov 
Hočiminovo mesto by niekto ako variant v angličtine napísal nie Hichimin city, ale Saigon. 

Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky vo svojom stanovisku zo 14. septembra 2011 
výslovne upozornila vládu na to, že  
1. v zmysle ostatnej novely zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín, 

ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2011 môže byť percentuálny podiel občanov národnostnej 
menšiny (ktorý pánovi Chmelovi slúžil ako argument jeho návrhu) prehodnotený najskôr v roku 
2031, 

2. § 7c ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších 
predpisov, o ktorý sa materiál podpredsedu vlády Chmela odvoláva ako na splnomocňovacie 
ustanovenie, nemá charakter splnomocňovacieho ustanovenia, ale ide len o prechodné ustanovenie. 
Panslovanská únia vyjadruje rozhorčenie na flagrantným ignorovaním pravidiel slovenského 

právneho poriadku upravujúcich tvorbu práva a ignorovanie slovenských záujmov zo strany vlády. 
Predmetné nariadenie vlády pokladáme za zmätočné a nezákonné a žiadame o jeho okamžité 
suspendovanie a žiadame rešpektovanie platnej zákonnej úpravy aj v oblasti používania jazykov 
menšín. 

Predsedníctvo Panslovanskej únie 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Chmel škodí Slovensku, prezident musí konať 
 
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko ostro protestuje 
proti konaniu poverenej vlády SR, ktorá na svojom zasadnutí 19. 
decembra schválila zmenu a doplnenie nariadenia, ktorým sa vydával 
zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k 
národnostnej menšine tvoria najmenej 20 percent obyvateľstva. 
 
Vláda SR nepočkala na oficiálne zistenia sčítania ľudu, ktoré prebehlo 
práve v tomto roku a pristúpila k tejto zmene napriek nesúhlasu 
Legislatívnej rady vlády SR. Tá vládu upozornila, že v zmysle novely 
zákona o používaní jazyka národnostných menšín, ktorá nadobudla 
účinnosť od 1. júla 2011, môže byť percentuálny podiel občanov 
národnostnej menšiny prehodnotený najskôr v roku 2031. 
 
Už v priebehu sčítavania ľudu v tomto roku poukazoval predseda ĽS-HZDS 



 210 

Vladimír Mečiar na konanie podpredsedu vlády Rudolfa Chmela, ktorý v 
rozpore s Ústavou SR podporoval odnárodňovanie Slovákov z prostriedkov 
štátneho rozpočtu. A teraz práve ten istý Chmel vláde predložil zmenu 
citovaného nariadenia, ktorá je v rozpore aj so stanoviskom 
Legislatívnej rady vlády SR. 
 
Konanie tohto povereného vicepremiéra by si mal preto všimnúť 
prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý má v súčasnosti jediný kompetenciu 
Rudolfa Chmela zbaviť funkcie podpredsedu vlády SR. Preto ĽS-HZDS 
odporúča hlave štátu, aby tak urýchlene urobila, inak Chmel v tejto 
funkcii môže ešte do predčasných volieb a vymenovania novej vlády 
napáchať nedozierné škody ohrozujúce slovenskú suverenitu a 
zvrchovanosť na vlastnom území. 
 
Stanislav Háber, 
riaditeľ Odboru verejnej mienky 
ĽS-HZDS 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Neuveriteľný maďarón, človek-hanba, aký by už nemal existovať, je členom MOst-Híd a podpredseda dnešnej vlády! !!!! 
 Napriek tomu, že má slovenské meno, chce pomaďarčovať Slovensko a rozšíriť maďarské obce, použíť aj Hortyovské a 
staro-uhorské neprijateľné názvy. 
Že ešte také maďarské strašidlo žije, to je záhada a šok pre normálneho človeka!! 
Toto sa nemedializuje, maďaróni majú zelenú !! 
 ––––––––––––––––––––––- 

Chmel chcel nasilu premenúvať obce 
Soňa Pacherová | 14. decembra 2011  20:00 - aktualizované 15.12.2011  12:04   
K názvom z čias horthyovskej okupácie južného Slovenska by sa 
Čítajte viac:  
http://spravy.pravda.sk/chmel-chcel-nasilu-premenuvat-obce-d5s-
/sk_domace.asp?c=A111214_200740_sk_domace_p29#ixzz1h0J8AMCm 
Chmel chcel nasilu premenúvať obce 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vladislav Bachár 

Od dočasného k trvalému eurovalu. 
Opatrenia prijaté na zasadaniach predsedov vlád a ministrov financií Európskej únie /EÚ) sú zamerané 
na odvrátenie hrozieb vyplývajúcich z rastúcej vnútornej a vonkajšej zadĺženosti členských štátov EÚ. 
Zadĺženosti, ktorá v kombinácii s prepadom výkonnosti ekonomík hrozí rozpadom Európskej menovej 
únie (EMÚ) a prostredníctvom spätných väzieb ohrozuje svetové hospodárstvo. Rokovaniam 
predsedov vlád a ministrov financií dominuje snaha zachrániť euro a eurozónu, strach z politických, 
ekonomických a sociálnych dôsledkov z jej rozpadu. Avšak, vynaložené úsilie  neprináša požadované 
výsledky, spochybňuje zmysluplnosť prijatých opatrení.  
 
Podstata problému. 
Prechod od národných mien k euru a jeho fungovanie sa viaže na plnenie maastrichtských kritérií. 
Avšak, napriek prísnej kontrole plnenia kritérií pri vstupe do eurozóny, po prijatí za člena, neplnenie 
nebolo sankcionované. Kritéria neplnili  ani nosné štáty eurozóny. A tak, Írsko, Portugalsko, Grécko, 
následne Španielsko a Taliansko, prudko zvyšovali zadĺženosť. 
 
Maastrichtské kritéria povoľujú verejný dlh do výšky 60 % HDP. V prepočte na HDP, v roku 2011, 
verejný dlh Talianska dosiahol 128 % , Španielska 112 %, Belgicka, o ktorom sa taktne málo píše, 
96,2 %, Nemecka 87,3 %, Francúzska 74,7 %. V prepočte na EÚ ako celok, výška verejného dlhu je 
na úrovni 82,3 % HDP EÚ.  
 
Nárast verejného dlhu, a tým aj dlhová kríza sa vníma  ako dôsledok finančnej krízy a recesie 
predchádzajúcich rokov, nezodpovedného chovania politikov v zadĺžených štátoch. Môžeme dodať, že 
aj inštitúcií EÚ a MMF, ktoré výšku dlhu mali kontrolovať. Kríza eura sa zriedkavo  interpretuje ako 
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výsledok vzájomne s prelínajúcich činiteľov: nekonzistentnej hospodárskej politiky v nadväznosti na 
postupujúcu globalizáciu  finančných trhov a svetového hospodárstva; dereguláciu peňazí a na 
následné zmeny v štruktúre a v mase obeživa, ktoré podporili špekulácie na trhoch peňazí. Politika 
udržateľného ekonomického rastu v kombinácií s deficitným financovaním a nárastom štátneho dlhu, 
ktorý sa kryl aj emisiou štátnych dlhopisov, zohrala dôležitú úlohu v tomto procese. 
 
Pohľad na dlhovú krízu ako na výsledok nezodpovedného chovania finančných inštitúcií a populárnej 
politiky vlád prevláda aj na Slovensku. Južné štáty eurozóny, hlavne Grécko slúži ako názorný príklad 
tejto politiky. Politická strana SaS, prostredníctvom Richarda Sulíka, predsedu, prezentovala opatrný 
až odmietavý postoj k finančnej účasti Slovenska na riešení dlhovej krízy: „Keď teda Slovensko 
vystaví v rámci dočasného eurovalu bezpodmienečné a neodvolateľné záruky (na základe ktorých 
Grécko dostane pôžičku a túto s istotou nesplatí) budeme musieť sumu, za ktorú sme sa zaručili, aj 
reálne uhradiť. Keďže aj slovenský rozpočet je deficitný, budeme si musieť predmetnú sumu požičať, 
a teda ešte viac sa zadĺžiť!“ / 1 / Môžeme konštatovať, že aj na Slovensku  na jednej strane prevláda 
strach z vývoja  v eurozóne a na druhej neochota zadĺžiť sa pri záchrane eura a eurozóny. 
 
 
Opatrenia zamerané na riešenie dlhovej krízy. 
Pri vzniku dlhovej krízy prevládal názor, že túto je možné riešiť dobrovoľnou reštrukturalizáciou 
dlhov, predĺžením splatnosti štátnych dlhopisov zadĺžených štátov, šetrením, znižovaním výdavkov 
štátu. Reštrukturalizácia dlhov sa mala uskutočniť so súhlasom veriteľov a v ich záujme zabezpečiť 
návratnosť aspoň časti požičaných prostriedkov. Tento postup sa ukázal ako neúčinný.  
 
Riešením nebolo ani zriadenie European Financial Stability Facility Fund (EFSF), ktorý mal 
garantovať splatnosť dlhov za predpokladu, že ECB bude garantovať likviditu. Vznikol dočasný 
euroval, ktorý má k dispozícií  750 mld. EUR. Na zriadení EFSF, štáty eurozóny sa podieľali 440 ml. 
EUR, MMF 250 mld. EUR a Európska komisia 60 mld. EUR. Z fondu sa vyčlenilo 110 mld. EUR na 
pôžičku Grécku. Priebežné čerpanie vyčlenených prostriedkov bolo viazané na plnenie podmienok, 
ktoré sa kontrolovalo.  
 
Kľúč, podľa ktorého bol určený finančný príspevok členských štátov EMÚ do EFSF a ich podiel na 
pôžičke Grécku, vyvolal rozpory v EÚ. Politická reprezentácia Slovenska rozporovala podiel 
Slovenska vo výške EUR 4,371 mld. Politici aj verejnosť predpokladali, že Grécko nebude schopné 
plniť záväzky. Napriek tomuto predpokladu, NR SR schválila príspevok Slovenska do dočasného 
eurovalu. Rozhodli politické aspekty. 
 
Potom ako dlhová kríza ohrozila Španielsko a vyústila do pádu vlády v Taliansku, bolo jasné, že 
dočasný euroval nemá nádej na úspech. Nárast dlhu, strach z možného rozpadu eurozóny a zániku eura 
si vyžiadal účinné opatrenia, zriadenie trvalého eurovalu. 
 
Navrhované riešenie sa spájalo s nepopulárnymi opatreniami, ktoré neboli a nie sú všeobecne 
akceptované. Napríklad na Slovensku, pri hlasovaní v NR SR o príspevku do trvalého eurovalu, ktoré 
bolo spojené s vyslovením dôvery vláde, padla vláda. NR SR schválila účasť Slovenska až potom ako 
prevládol názor, že Slovensko nemôže stáť bokom, brzdiť ozdravenie eurozóny.  
 
Pri vstupe Slovenska do EMÚ sa obchádzali možné riziká spojené s členstvom v eurozóne. Existencia 
eura a eurozóny nie je v centre diskusií ani v súčasnosti. Diskutuje sa hlavne o účasti Slovenska na 
plnení opatrení zameraných na ozdravenie eura. Ivan Mikloš, minister financií, okrem iného, považuje 
za diskutabilnú aj prípadnú účasť privátneho sektora na prípadnej budúcej pomoci  problémovým 
štátom eurozóny. Zachovanie eurozóny spájal s posilnením právomocí ECB, realizáciou návrhu 
Francúzska, Nemecka a Európskej komisie na rokovaní predsedov vlád v Bruseli, lebo v inom prípade 
hrozí  rozpad eurozóny. / 2 /  
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Na druhej strane politického spektra stojí Richard Sulík s požiadavkou spojiť nadchádzajúce voľby do 
NR SR s referendom o eure a tým aj o budúcnosti eurozóny. Avšak, pokiaľ výsledkom referenda by 
bol negatívny postoj k euru a účasti Slovenska na záchrane eurozóny,  zhoršilo by sa postavenie 
Slovenska  v medzinárodných vzťahoch. Návrh je preto neprijateľný. 
 
V článku, ktorý bol publikovaný v dvojtýždenníku Kultúra, Bruno Čanády skepticky hodnotí možnosť 
riešiť dlhovú krízu pomocou zdrojov, ktoré EFSF má k dispozícií. Apeluje na politikov na Slovensku, 
aby  pri navýšení eurovalu postupovali so znalosťou vecí a s vedomím krátkodobých a dlhodobých 
dôsledkov pre Slovensko. / 3 /  
 
Ak vezmeme do úvahy veľkosť Slovenska a jeho podiel na tvorbe HDP eurozóny, politická 
reprezentácia Slovenska na rokovaniach na najvyššej úrovni, okrem práva veta a znalosti 
problematiky, má ohraničené možnosti vplývať na rozhodovanie o opatreniach, ktoré určujú vývoj 
eurozóny. Stanoviská Slovenska by mali väčšiu váhu, pokiaľ by všetky štáty V 4  boli členmi 
eurozóny a postupovali by jednotne.  
 
Frekvencia rokovaní na najvyššej úrovni v EÚ sa zrýchlila po tom, ako dlhová kríza ohrozila 
Taliansko a ratingové agentúry oznámili, že znížia rating štátom eurozóny a veľké podniky zverejnili, 
že sa pripravujú na možný rozpad eurozóny. Zásadné riešenie krajne nepriaznivej situácie sa malo 
prijať na stretnutí predsedov vlád členských štátov EÚ, ktoré sa konalo 9. decembra 2011 v Bruseli. 
 
V rámci prípravy na stretnutie a navodenie atmosféry, N. Sarkozy v prejave, ktorý mal 1. decembra 
2011 v Toulene zverejnil, že na stretnutie ide s požiadavkou na zmenu základných dokumentov EÚ, 
sformovania základného jadra eurozóny, posilnenie exekutívy a integrácie v EÚ. Nato, M. Merkel, v 
prejave, ktorý mala v Budestagu, zdôraznila potrebu rozpočtovej disciplíny, nezávislosti ECB, úlohu 
Európskej komisie a Európskeho súdneho dvora  pri riešení krízy eurozóny. 
 
Rokovanie v Bruseli vyústilo do rozdelenia EÚ do dvoch častí, vzniku novej únie v rámci už 
existujúcej, po tom ako David Cameron, ktorý zastupoval Veľkú Britániu, odmietol opatrenia, ktoré 
nezodpovedali jej záujmom. D. Cameron odmietol zmenu Lisabonskej zmluvy, zriadenie fiškálnej 
únie, požadoval fragmentáciu jednotného trhu, výnimky z regulovania a zo spoplatnenia finančných 
transakcií, uplatnenia pracovných predpisov EÚ vo Veľkej Británií. Inými slovami, odmietol zásadné 
opatrenia prijate v Bruseli. 
 
Napriek odmietavému stanovisku D. Camerona, rokovania v Bruseli vyústili do dohody o sprísnení 
rozpočtovej disciplíny a o sankciách za jej porušenie, do schválenia fiškálnej únie, zavedenia dlhovej 
brzdy a Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) od júna 2012 a fungovanie EFSF do júna 
2013. ESM bude mať k dispozícií 500 mld. EUR určených na pomoc štátom, ktoré sa dostanú do 
ťažkostí. Avšak, len za predpokladu, že vlády členských štátov EÚ schvália príspevky. MMF dostane 
pôžičku EUR 200 mld. Na pôžičku, Nemecko má prispieť sumou 40,8 mld. EUR; Francúzsko a Veľká 
Británia po 30,8 mld. EUR; Taliansko 23,09 mld. EUR; Španielsko 14,6 mld. EUR; Holandsko 13,38 
mld EUR; Belgicko 9,8 mld. EUR; Švédsko 6,75 mld. EUR; Rakúsko 6,3 mld. EUR; Dánsko 5,27 
mld. EUR; Poľsko 4,24 mld. EUR; Fínsko 3,7 mld. EUR; Česká republika 3,34 mld. EUR; 
Luxembursko 2,2 mld. EUR; Slovenská republika 1,12 mld EUR, táto čiastka je po odpočítaní EUR 
440 mil., ktoré MMF dostal v apríli 2009; Slovinsko 0,9 mld. EUR; Cyprus 0,47 mld. EUR a Malta 
0,26 mld EUR. Estónsko najskôr odmietlo prostriedky poskytnúť, ale pokračuje v rokovaní. ( NBS si 
peniaze požičia od ECB za vyššiu úrokovú sadzbu ako dostane za úver poskytnutý MMF. Úrokový 
diferenciál vo výške EUR 13 mil. predstavuje čistú stratu SR.  R. Sulík hodnotí preto tento postup ako 
nehoráznosť.) Podľa Christiny Lagardovej, prezidentky MMF, nie je jasné, ktoré štáty okrem štátov 
eurozóny sa zapoja do úverovej linky v prospech MMF. Obavy Ch. Lagardovej sa potvrdili. 
Problematickou sa ukázala pôžička Veľkej Británie, Česka, Dánska, Maďarska a ďalších štátov, ktoré 
potrebujú súhlas parlamentu. Následne pri telekonferencií ministrov financií EǓ, ktorá sa konala 19. 
decembra t.r., pôžička bola znížená z 200 mld. EUR na 150 mld. EUR. Minister financií  Veľkej 
Británie a Českej republiky oznámili, že výšku pôžičky budú prehodnocovať v r. 2012. Veľká Británia 
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pôžičku poskytne len v rámci skupiny štátov G 20, pokiaľ tieto štáty budú pozitívne reagovať na 
žiadosť MMF a EÚ, aby sa podieľali na stabilizácií finančných trhov. / 4 / 
 
Na zasadaní v Bruseli prešiel aj návrh na zvýšenie právomoci Európskej komisie a právomocí 
Európskeho súdneho dvora.  Vo vzťahu k ECB otvorená zostala možnosť emisie eurobondov, 
splatnosť krátkodobých záväzkov. Operácií, ktoré vyžadujú okamžité riešenie. 
 
 
Záver. 
Prijaté opatrenia mali uspokojiť trhy, preukázať schopnosť riešiť dlhovú krízu. Avšak, už niekoľko dní 
po zasadaní v Bruseli, euro oslabilo v relácii k USD a Mario Draghi, prezident ECB vyhlásil, že banka 
nebude poslednou inštanciou, ktorá zachráni eurozónu. Zo strachu pred hyperinfláciou Nemecko 
odmietlo razantný nákup dlhopisov a A. Merkel pripustila, že eurozóna je na tom horšie ako sa 
predpokladalo. Nezodpovedaná zostala aj otázka odkedy a s akým úspechom sa uplatnia prijaté 
opatrenia? V tejto súvislosti môžeme konštatovať, že rozpad eurozóny a návrat k národným menám by 
bol nákladnejší ako jej záchrana. Z politických, ekonomických a sociálnych dôvodov, a to aj napriek 
negatívnemu dopadu úsporných opatrení na obyvateľstvo, neprichádza do úvahy. Okrem iného, dal by 
za pravdu euroskeptikom a nadlho by pochoval spoločnú menu. Nevyhnuté sú preto úsporné opatrenia 
a reštrukturalizácia ekonomík s cieľom nastoliť rovnováhu v národných ekonomikách a obnoviť 
dôveru v euro. 
 
 
Odvolávky: 
/ 1 / Sulík,R. /2011/ Euroval cesta k socializmu. http://www. strana – sas.sk  
/ 2 / http://www.hotline.sk/ekonomika. 6.12.2011. 
/ 3 / Čanády, B. /2011/ Quo vadis Slovensko? In: Kultúra, Ročník XIV. - č. 18, 26. oktra 2011, s. 1. 
/ 4 / EU Finance Ministers statement on IMF resources. 19 Decembra 2011. In: 
http://www.scribd/doc/76077705/EU statement. 
 
V Bratislave 20. decembra 2011. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Duch Jozefa Tisa | Číslo 49/2011 | Časopis | Týždeň  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Prečítaj si pozorne túto vetu! 
Keď ti Boh niečo berie, k čomu si veľmi viazaný, On ťa netrestá, 
ale dá 
ti možnosť získať oveľa lepšie! Sústreď sa na nasledujúcu vetu: 
". Božia 
vôľa nikdy ťa nevedie na také miesto, kde by ťa Božia milosť 
nechránila" 
Niečo dobrého sa stane s tebou dnes, nejaké novinky, čo čakáš. 
Prosím, 
neprerušuj to. Len 27 slov: "Môj Bože, prechádzaj po mojom dome a 
zober 
všetky moje starosti a choroby, a prosím, zachráň a uzdrav moju 
rodinu, v  mene Svojom. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vladimír Mečiar: Nové vianočné posolstvo pre občanov 

 

www.hzds.sk * Apatia ľudí nie je namieste * Slovensko už dnes nevie 

splácať doterajšie dlhy * EÚ je dnes kolos na hlinených nohách * prof. 
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Kandráč si zaslúži poďakovanie * Fico – Figeľ – Bugár ako bratranci a 

nie oponenti 

 

* Pred dvadsiatimi rokmi ste začínali budovať s HZDS tento štát a ako 

vnímate nové voľby na toto výročie? 

 

V. Mečiar: V dejinách tejto spoločnosti sú dve magické čísla, 

dvadsiatka a osmička. Dvadsiatka vždy znamená historickú etapu, v 

ktorej sa prehodnocuje minulosť a dáva sa zhruba strategické 

rozhodnutie na ďalších dvadsať rokov. Teraz je za nami dvadsať rokov, 

kedy bolo niečo postavené a treba prijať nové rozhodnutia o 

strategickom vývoji Slovenska. To znamená, predvídať ten vývoj až na 

dvadsať rokov. 

 

* Dnes je však už iná situácia ako v roku 1992, ako z nej von? 

 

V. Mečiar: Z hľadiska toho, že svet a aj u nás, sme v kríze, a z 

každej krízy musia byť východiská, tak konštatujem, že politickí 

predstavitelia v parlamente, v koalícii, v opozícii zlyhali. Nemajú 

tieto riešenia. A preto to vyriešili jednoducho, že prehadzujú 

riešenie na voliča. Potom povedia, veď vy ste to chceli. Ale ak by 

výsledok týchto volieb mal byť v tom, že bude Fico v koalícii s 

Dzurindom, s Figeľom a s Bugárom, tak voľby sú zbytočné. Veď to mohli 

urobiť teraz, mať ústavnú väčšinu, dokonca až nad ústavnú väčšinu až 

do 110 hlasov. Takže potom o čom je toto rozhodovanie? 

 

* O čom je podľa vás? 

 

V. Mečiar: Toto rozhodovanie je o istom druhu alibizmu a o záchrane 

tam, kde záchrana pre politiku nie je. 

 

* Pred dvadsiatimi rokmi ste sa na Krahuliach v geografickom strede 

Európy stretli s ľuďmi, ktorí mali úprimný záujem o pozdvihnutí 

Slovenska a prijali ste prvé Vianočné posolstvo z tohto miesta. Aké by 

bolo dnes na 20. výročie tejto udalosti, čo všetko by obsahovalo? 

 

V. Mečiar: Posolstvo pred dvadsiatimi rokmi vychádzalo z toho, že 

Krahule sú podľa mnohých dokumentov stredom Európy. Závisí to pravda 

od toho, čo všetko považujeme za Európu. Tých stredov je niekoľko. 

Krahule boli všeobecne prijaté historicky ako stred na území 

Slovenska. Preto z tohto stredu Európy sme posielali posolstvo o tom, 

že chceme byť slobodným národom, slobodným štátom. O tom, že chceme 

mať iné reformy a že sa vyhlásil základný boj proti tomu, čo máme aj 

dnes. 



 215 

 

* Môžete tých nepriateľov definovať, proti komu viesť ten boj? 

 

V. Mečiar. Ide o rovnakých troch nepriateľov ako vtedy. A to je kríza, 

chudoba a nezamestnanosť. Teraz, keby sa malo to posolstvo znova 

robiť, tak musíme povedať, že znovu sa robí strategické rozhodnutie na 

veľa rokov. A čo sa neurobí správne teraz, už sa môže napraviť až o 

veľa rokov, alebo možno nikdy. 

 

* Aké sú terajšie riešenia, keď v programe ponúkate napr. 400 eurový 

minimálny dôchodok? 

 

V. Mečiar: Terajšie riešenie je o dvoch veciach. Ako nájsť nové 

podnety pre sociálny a ekonomický vývoj. Pokiaľ ide o ekonomiku, túto 

časť máme prepracovanú. Pokiaľ ide o sociálny systém, tak to nie sú 

jednotlivé prvky. Ide o základné sociálne systémové riešenia. Bije sa 

tu anglosaský, nemecko – francúzsky a systém severských štátov. Bije 

sa obrazne v predstavách politikov, že ktorý model by bol pre 

Slovensko najlepší. Zatiaľ sa politici klonia väčšinou k anglosaskému. 

Ten je pre Slovensko zničujúci. Tým, že pokračuje globalizácia, 

integrácia, musia Slováci rozmýšľať o sebe, či chcú zostať národom. Či 

chcú zostať v suverénnom štáte a či vedia dať na tieto základné otázky 

odpoveď. Ak áno, tak potom sa musia vedieť rozhodovať tak, že tých, čo 

ich dostali do krízy, nebudú voliť. Tých, čo ich ako národ neuznávali, 

nebudú voliť. A tých, čo im sľubujú sociálne riešenia, ktoré nemajú a 

len prehĺbia krízu, tak budú minimálne voliť menej. 

 

* Ale potom koho správne voliť? 

 

V. Mečiar: Stretávame sa s dvomi faktormi. Jeden je, že existuje 

programová línia, ktorú prezentuje ĽS-HZDS a je východiskom z tejto 

krízy. Ale existuje aj mediálne pôsobenie na podvedomie voliča za 

mnoho rokov, ktoré vytvorilo negatívny obraz Mečiara, aj tejto strany 

a ľudia akoby sa báli ju voliť. Pritom kto ich už raz vyviedol z 

krízy? Druhého nemajú. A tie rozhodnutia na vyvedenie z krízy musia 

byť mnohostranné. Nedá sa povedať, že sú len jedny. A nedá sa ľudí 

klamať, že bude rýchle východisko a že bude jednoduché východisko. 

 

* Na Krahule idete znova vo vianočnom čase, takže aké bude posolstvo? 

 

V. Mečiar: Dá sa ľuďom povedať, že je cesta, ako z toho môžeme vyjsť 

posilnení. Z každej krízy môžeme vyjsť posilnení a môžeme vyjsť 

obohatení. Takže toto by malo byť posolstvo, ktoré znovu bude znieť 5. 

januára z Krahúl. Ak to posolstvo v deväťdesiatych rokoch počuli 
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všetci, tak teraz som si nie istý, či to vôbec všetci počuť chcú a či 

sme nie tak ďaleko, že vlastne časť ľudí upadla do apatie a nezaujíma 

ich už nič. Ani vlastná existencia. A či časť ľudí sa neštylizuje do 

podoby pravo – ľavej, aj keď taká koalícia je len pravo – ľavé 

blúznenie. 

 

* Eurozóna spolu so šiestimi štátmi pripravila prísnejšiu kontrolu 

štátnych rozpočtov, pričom sa hovorí o povinnosti zaviesť v 

jednotlivých štátoch zákony o dlhovej brzde, ktorej prijatie ste u nás 

kritizovali. Znamená to, že aj EÚ sa chystá zvyšovať zadĺženosť cez 

tieto zákony? 

 

V. Mečiar: Slovensko už má prijatú normu, že nesmie prekročiť celkovú 

zadĺženosť štátu vyššiu ako 60 percent HDP. Čiže ten zákon, ktorý bol 

prijatý ako ústavný, vlastne už potvrdil, čo už platí ako medzinárodný 

právny záväzok. To, že tam dáva do toho nejaké administratívne právne 

postupy ako má o tomto rokovať, to zasa nezavádza nič nové. Faktom je, 

že ak sa utvorila ústavná väčšina, to znamená tých koaličných strán v 

parlamente vrátane Smeru, že sa otvára cesta zvýšiť zadĺženosť zo 42 

na 60 percent, tak treba povedať, že je to cesta do pekla. Lebo už 

dnes Slovensko nevie splácať doterajšie dlhy a musí si na ne požičať. 

Ak si na ne nepožičia, musí zastaviť časť činnosti štátnych orgánov a 

tým aj sociálnych systémov. A to nie je dobré. 

 

* Ako je to, keď sú všetci z dlhovej brzdy nadšení? 

 

V. Mečiar: Všetci riešia ako ďalej v politike. Pozitívne prijímajú 

fakt, že sme prijali dlhovú brzdu, ale tá má význam pre štáty, ktoré 

prekračujú 60 percent. Mlčia však o tom, že Slovensko patrí medzi päť 

najhorších štátov eurozóny, ktoré neplnia podmienky ročný deficit pod 

3 percenta HDP. A Slovensko neplní tento limit už niekoľko rokov. A o 

tom mlčia. A nemajú riešenia. Čakajú na voľby a potom budú hovoriť, že 

na vine je predchádzajúca vláda, že je to rozhodnutie občanov, že je 

na vine nedostatok riešení. 

 

* Lenže aká je potom tá skutočná situácia? 

 

V. Mečiar: Situácia je absolútne iná. Každý si môže požičať toľko, 

koľko potrebuje na rozvoj, nie na prejedenie. Keď raz skonzumuješ, už 

viac nevytvoríš žiadnu pridanú hodnotu. Každý si môže požičiavať do 

výšky schopnosti ekonomiky uhradiť rozdiely v zahraničnom obchode, 

uhradiť záväzky voči EÚ. Každý môže žiť len z toľko dlhu, koľko je 

schopný vrátiť. Ak sa to prekračuje a Slovensko už neplní tieto normy, 

politika nevie dať na to odpoveď. Potom o čom to vlastne vo vzťahu k 
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EÚ je? To, že sa bude porovnávať menová politika a rozpočty štátov, to 

je v poriadku. Tam nič nie je, to bolo aj predtým. Každý štát si to 

robil. Chyba bola, že sa to nerobilo dôkladne. 

 

* Takže aké sú tie rozhodnutia EÚ? 

 

V. Mečiar: EÚ zostáva na pol ceste. Mešká s rozhodnutiami a robí ich 

nekomplexné. EÚ dodnes nevie, aký je stav bánk. Aké sú kde toxiské 

úvery. Toxické úvery znamená nevratné, alebo s vysokou 

pravdepodobnosťou nevratné a to ako na kapitálovom, tak aj bankovom 

finančnom trhu. Kdesi sa moce uprostred toho, že štáty sú naháňané do 

opatrení, ale banky zostávajú akoby mimo tejto sféry. Hrozili vládam, 

že nepožičiavame, ak vy nás nevytiahnete z chýb, do ktorých sme sa 

dostali vlastnou zásluhou. Európska ekonomika je najsilnejšia 

ekonomika na svete. Zároveň najhoršie riadená ekonomika na svete. 

Ťažkopádna, pomalá, Európska komisia neplní úlohy a európski politici 

každý viac hľadí na to, čo bude mať z toho jeho štát a nie, čo z toho 

bude mať celok. Je to kolos na hlinených nohách. A ak táto ekonomika 

nebude vedená k tomu, aby prekonala krízu nie reštrikciou, ale 

rozvojom, tak jej hrozí ešte hlbší pád v dôsledku vlastných chýb. A na 

riešenie by musela splniť ďalšie kritériá, čo je už skôr na prednášku, 

ako na odpoveď na novinársku otázku. 

 

* Bývalá sudkyňa a poslankyňa za SDKÚ Jana Dubovcová bola v parlamente 

zvolená za novú ombudsmanku. Je kritika Štefana Harabina výnosný džob, 

ktorý prináša také významné posty? 

 

V. Mečiar: Sudkyňa Dubovcová odišla do dôchodku. Dostala všetky 

náležitosti sudcu na dôchodku. Samozrejme, že jej zaradenie ukazuje, 

kde patrila. Predtým sa štylizovala skôr do podpory KDH. Preto aj 

teraz jej to dali pocítiť, že pred hlasovaním ju dlhšiu dobu držali v 

neistote, ale nakoniec ju za ombudsmanku zvolili. Najprv sa treba 

poďakovať prof. Kandráčovi za to, že vôbec túto inštitúciu vybudoval. 

Že dokázal v nej pracovať a existovať bez škandálov. Bez vecí, ktoré 

by patrili na strany bulváru. Veľmi serióznu, tichú, húževnatú, 

skromnú prácu. Dubovcová ide už do rozbehnutého vlaku. Môže v ňom 

pokračovať a môže to pokaziť. Ak začne tým, že všetci z SDKÚ, KDH a 

Most-Hídu funkcionári, nimi začne meniť ľudí, narúšať tak systém a 

bude chcieť budovať tú istú inštitúciu inak, stratíme veľa času a 

ľudia stratia veľa zo svojich práv. 

 

* Dubovcová bola však sudkyňa a potom poslankyňa za politickú stranu, 

kým trebárs Harabin nikdy poslancom nebol. 
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V. Mečiar: Je pravdou, že do politiky vstúpila ako kritička, ale bola 

to politička v talári. To neboli veci, ktoré by súviseli iba s 

justičným stavom. To boli veci, ktoré išli v súvislosti s politickým 

názorom. Preto jej prechod z funkcie sudkyne do parlamentu ako 

poslankyne za SDKÚ bol veľmi rýchly a jednoduchý. Preto aj, ak sa chce 

táto koalícia zachovať, tak aby uchovala tento post, tak si ho 

zobrala. SDKÚ cez poslankyňu Dubovcovú. Takže je ombudsmankou, kto 

bude potrebovať jej služby, môže čakať, či sa mu podarí, alebo 

nepodarí. Jej postoje voči kolegom sudcom som nepovažoval za fér, ale 

neviem hodnotiť jej prácu, ktorú ešte nezačala. 

 

* Za člena výberových komisií, ktorí budú vyberať kandidátov na voľné 

miesta sudcov podľa nových pravidiel Žitňanskej, navrhli svojho 

kandidáta aj z opozičného Smeru, i keď takýto postup kritizujú. Bude 

teda sudcovská moc podriadená politickej už definitívne? 

 

V. Mečiar: Nezabúdajme, že Smer si predstavuje budúcu vládu ako ich 

koalíciu s Dzurindom, s Figeľom a s Bugárom. Čiže nejaké dohody medzi 

nimi a trecie plochy sa vynulujú. Ich mnohé debaty v televízii 

pripomínajú rozhovor bratrancov a nie rozhovor politických oponentov. 

Je viacero prípadov, keď Smer verbálne niečo odsúdil a prakticky 

vykonal niečo iné. Ak tento zásah do výberu sudcovskej moci je 

zásadný, človek zásad by do takých vecí nevstúpil. Ak sa tam dá 

špekulatívny prvok, že aspoň budeme vedieť, čo sa tam robí, aspoň 

budeme vedieť čo – to ovplyvniť, tak zasa je to ospravedlniteľný krok. 

Pre mňa ospravedlniteľný nie je. Je to zásadné odňatie práva výberu, 

ktoré patrí len súdnemu smeru a nie politickej závislosti súdnictva. A 

to je otázka, ktorá je postavená vyššie ako je účasť sebe blízkeho 

programového človeka v nejakej komisii. Bolo to rozhodnutie Smeru. 

Mohlo byť i také – i také. Rozhodli sa pre toto. Môj názor je iný. Ale 

ktokoľvek z ľudí môže mať názor zasa iný, že aj keď tam nič nezmeníme, 

aspoň vieme, čo tam robia. 

 

www.hzds.sk Stanislav Háber 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
www.fuu.sk 

Kultúrna obec žiada odvolať ministra kultúry 

BRATISLAVA 21. decembra (WEBNOVINY) – Kultúrna obec vyzýva na odvolanie ministra 
kultúry Daniela Krajcera. 
Vo výzve adresovanej prezidentovi, premiérke a poslancom parlamentu predstavitelia kultúrnej 
obce tvrdia, že "väčšina krokov, ktoré podnikol Daniel Krajcer počas svojho …  
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BRATISLAVA 21. decembra (WEBNOVINY) – Kultúrna obec vyzýva na odvolanie ministra kultúry 
Daniela Krajcera.  

Vo výzve adresovanej prezidentovi, premiérke a poslancom parlamentu predstavitelia kultúrnej obce 
tvrdia, že "väčšina krokov, ktoré podnikol Daniel Krajcer počas svojho relatívne krátkeho pôsobenia 
vo funkcii ministra, sa javí ako cielená likvidácia takmer všetkého, čo ešte v slovenskej kultúre a 
umení napriek ťažkým podmienkam ako-tak fungovalo. Namiesto principiálnych riešení priniesol 
nerozvážne, hlboko neodborné a svojvoľné nápady, ktorých dôsledky budú musieť sanovať ďalšie 
vlády a predovšetkým občania a daňoví poplatníci".  

Výzvu dali na vedomie médiám ako aj ministrovi financií Ivanovi Miklošovi a ministrovi kultúry 
Danielovi Krajcerovi. Za signatárov výzvy agentúru SITA informovali Zora Jaurová a Jana Kapelová. 
Jej kompletné znenie je zverejnené na internetovom občianskom denníku – Changenet.sk 
http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=635503.  

Signatárov viedli k výzve na odvolanie ministra kultúry Krajcera viaceré jeho kroky ako aj "jeho 
nedávne rozhodnutia". Výzvou verejne vyjadrujú hlboké znepokojenie "nad stavom úplného rozvratu 
rezortu kultúry", za ktorý ako tvrdia nesie minister kultúry zodpovednosť.  

Neuvážené výroky 

Medzi iným konštatujú, že "namiesto principiálneho názoru na verejnoprávne médiá zlúčil bez 
akejkoľvek analýzy STV a SRo, čo prinieslo do systému ešte väčší chaos a plytvanie prostriedkami. 
Navrhol zrušenie koncesionárskych poplatkov, čím urobil verejné médiá úplne závislé a podriadené 
politickému riadeniu. Svojimi neuváženými a neodbornými výrokmi a krokmi prispel k tomu, že 
najväčší kultúrny projekt v dejinách Slovenska, Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, sa 
stáva čoraz väčším symbolom medzinárodnej hanby a korupcie. Neschopnosťou riešiť situáciu v 
Slovenskom národnom divadle (SND) významne prispel k absolútnemu vnútornému rozvratu tejto 
inštitúcie, ktorá stráca akékoľvek smerovanie a identitu".  

Ako sa ďalej uvádza vo výzve, "v posledných dňoch minister definitívne dokázal, že na svoju stoličku 
nepatrí a nikdy nepatril. Netransparentná, neodborná realizácia výberového konania na 
spolupracovníka Národného osvetového centra (NOC) pri využití priestorov V-klubu odhalila nielen 
neschopnosť koncepčne riešiť nefungujúce inštitúcie (Dom umenia, NOC), ale aj korupčné praktiky 
(zloženie komisie, kritériá výberu) a alibizmus ministra, ktorý nedokáže prevziať zodpovednosť za to, 
čo sa deje v jeho rezorte. Korunou všetkého bol \’vianočný darček\’ v podobe zriadenia Danubiany – 
Slovenského centra vizuálnych umení (tzv. Kunsthalle) v komerčnej galérii Danubiana bez 
akéhokoľvek výberového procesu či odbornej debaty".  

Komunikácia s odbornou obcou 

Oba prípady podľa signatárov výzvy "poukazujú na to, že minister nedokáže komunikovať s odbornou 
obcou, svoje bizarné rozhodnutia vykonáva za zavretými dverami s úzkou skupinkou nerelevantných 
poradcov. O celom absurdnom procese transformácie Danubiany na štátnu inštitúciu nevedela ani 
Rada pre umenie MK SR".  

Ako sa ďalej uvádza v texte výzvy, problémom ministra kultúry Daniela Krajcera je "predovšetkým 
neschopnosť pochopiť základné súvislosti, hodnoty a princípy rezortu, ktorý riadi. A je jeho plnou 
politickou zodpovednosťou, akých poradcov si vyberá a aké rady počúva a takisto to, ak nevie voči 
príslušným štátnym úradníkom vyvodiť zodpovednosť za ich pochybenia. Navyše, robiť vecne 
zásadné a koncepčne diskutabilné rozhodnutia v čase, keď vláda existuje v dočasnom predvolebnom 
režime, považujeme za krajne nezodpovedné a neakceptovateľné konanie".  

Obavy z nezodpovedných rozhodnutí 
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Zástupcova kultúrnej obce, ktorí sa pripojili k výzve, sa obávajú, že "do predčasných volieb môžu byť 
prijaté ešte mnohé ďalšie nezodpovedné a pre kultúru likvidačné rozhodnutia". Preto žiadajú 
premiérku Ivetu Radičovú, aby navrhla prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi "okamžité odvolanie 
ministra kultúry Daniela Krajcera". Zároveň žiadajú vládu, "aby zdôvodnila, na základe akých kritérií 
schválila 12 mil. eur na dostavbu súkromnej galérie Danubiana". Chcú zrušenie neziskovej organizácie 
Danubiana – Slovenské centrum vizuálnych umení a použitia finančných prostriedkov na zriadenie 
\’Kunsthalle\’ v centre mesta.  

Medzi signatármi výzvy sú napríklad aj kurátor a zástupca slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie 
kritikov umenia (AICA) Juraj Čarný, Ľubomír Burgr (A4 – nultý priestor a divadlo SkRat), Svätopluk 
Mikyta (Banská St a nica – priestor pre kultúru) či Martin Piaček (iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej 
neprebehlo).  

Výzvu podporujú ďalšie známe osobnosti kultúry, medzi inými tiež vydavateľ Koloman Kertész 
Bagala, Marek Adamov zo Stanice Žilina-Záriečie – kultúrny uzol, teoretik umenia Vladimír Beskid a 
tiež viacerí pedagógovia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave ako Anna Daučíková, Ilona 
Németh alebo Anton Čierny a ďalší.  

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky 
práva vyhradené  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Maďari budú protestovať pred slovenským 
veľvyslanectvom v Budapešti 
Demonštráciu za práva Maďarov na Slovensku zorganizovala mládežnícka organizácia Fideszu. 

BUDAPEŠŤ. Fidelitas, mládežnícka organizácia vládnuceho Maďarského občianskeho zväzu-Fidesz, pripravuje na štvrtok 
pred veľvyslanectvom SR v Budapešti demonštráciu, na ktorej chce poukázať na práva Maďarov žijúcich na Slovensku. Na 
protestnom podujatí vystúpi aj László Gubík z SMK, ktorý prišiel kvôli maďarskému občianstvu o slovenské. 

Podľa vyhlásenia Fidelitasu sa v uplynulých rokoch viackrát ukázalo, že Bratislava nedodržiava základné práva Maďarov 
žijúcich na Slovensku. 

"Predchádzajúca vláda prijala otrasný zákon, na základe ktorého možno pokutovať tých, ktorí používajú svoj materinský 
jazyk. Najnovším poburujúcim príkladom zastrašovania maďarského spoločenstva na Slovensku je, že tamojších Maďarov 
zbavili slovenského občianstva za to, že prijali maďarské," píše sa v dokumente zverejnenom na internetovej stránke 
Fidelitasu, podľa ktorého je potrebné povedať, že je neprijateľné, čo robí jedna z členských krajín Európskej únie so svojimi 
občanmi. 

Na podujatí okrem Gubíka vystúpi s prejavom poslanec Fideszu, podpredseda parlamentného výboru pre právo, menšiny, 
občianske a cirkevné záležitosti Gergely Gulyás, ako aj podpredseda Fidelitasu László Böröcz. Demonštranti plánujú k 
budove veľvyslanectva položiť kahance a sviečky. 

Je smutne ze poniektori Madari ziju v par otazkach v rovnakom inkubatore izolovani od reality tak ako Korejcania v S. Koreji. 

Samozrejme Madari maju viac slobody o tom ziadna diskusia, ale v niektorych otazkach su na urovni tych chudakov 

Korejcov, ktori su masirovani v neustalom klame o svojej jedinecnosti a v klame, ze cely svet nad nicim inym nerozmysla len 

ako lud Severnej Koreji pozabijat alebo aspon zotrocit a pritom cely svet ubohych Korejcov lutuje. Tak toto aj ti nasi niektori 

nestatni juzni susedia si myslia, ze na Slovensku zereme Madarov ako prilohu k haluskam 

 

To akože sa im Slovákom s maďarskou národnosťou, čohže to sa nedostáva na Slovensku? Chýbajú im školy v maďarskom 
jazyku, základné, stredné vysoké? Nemajú omše vo svojom jazyku? Chýba im kultúra v maďarčine? Alebo snáď nemajú 
zastúpenie v politike? vo vláde, v parlamente? Alebo len je to tak dali ste nám dali čo sme chceli, tak keďže sme to dostali, 
chceme viac a keď to dostaneme opäť o niečo požiadame, že sa nám nedostáva a spokojní nebudeme nikdy aj keď si 
urobíme veľké uhorsko aj tak nebudeme spokojní kým nebudú všetci Slováci po maďarsky rozprávať a potom nebudeme 
spokojní pre niečo iné a vždy nám niečo bude chýbať a niekto krivdiť a niekto ubližovať, sme jednoducho už raz takí, večne 
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nespokojní, jediní v Európe čo sú im tesné vlastné hranice a vlastne všetko sa má krútiť okolo maďarska a basta. Tak len 
protestujte až sa všetkým v Európe zhnusíte svojím neustálym sťažovaním a nespokojnosťou so všetkými a všetkým. 
Prajem Vám pokojné Vianoce milí spoluobčania bez rozdielu nárosnosti.  

 

 

Uz aj dvojite obcianstvo je zakladne ludske pravo :-)? Tie zakladne ludske prava sa mnozia priam geometrickym radom... 
Niektore staty ho povoluju ine nie.  
Navrhujem zorganizovat demonstraciu za nezavislost madarskej narodnej banky a proti centralizacii moci v rukach 
madarskej vlady, ak sa bude podavat varene vino, ucast bude hojna :-).  

 

 

Nie je to nahodou Fidesz, ktory uz skoro kazdy tyzden ostentativne odkazuje do Bruselu, ze si nenecha od nikoho zvonku 
zasahovat do vyvoja v Madarsku a diktovat ake zakony maju a nemaju prijat? A tito isti "pani" presnejsie ich "juniorka" idu 
teraz protestovat pred nasu ambasadu? A co sa s konom zrazili? Co si od toho slubuju? Preco by sme si mali my nieco 
nechat od niekoho diktovat?  
 
Slubili dvojstranne rokovania este pred tym ich zakonom o dvojitom obcinastve? Slubili. Uskutocnili sa? Neuskutocnili. 
Preco? Pretoze Budapest to zrazu povazovala za zbytocne. Tak sme sa zariadili po svojom a hotovo.  
 
Pojdu protestovat aj pred rakusku ambasadu, ked ma Rakusko skoro identicky zakon o dvojitom obcianstve? Pokuty za 
jazykovy zakon? Cital niekto v Madarsku aktualnu verziu zakona, alebo im ju SMK zabudlo dodat? Aktualne fyzicke osoby 
za porusenie jazykoveho zakona pokutu dostat nemozu. 
 
Uz vidim ako sa Mikimaus s Ivetou budu v kampani opätovne chvastat, ze sa vztahy s Madarskom ich zasluhou 
znormalizovali. Ak je normalny stav nasich vzajomnych vztahov taky, ze nech Madarsko smerom k nam urobi cokolvek, my 
sme radsej potichu ako mysi a tvarime sa ze sa nas to nijako nedotyka, tak to potom Mikimaus a Iveta klobuk dole, takto si 
nechat kadit na hlavu na to ma zaludok malokto.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Na rozveselenie 

http://www.videobash.com/video_show/sexy-hidden-camera-

51505?utm_source=yp&utm_medium=traffic_trade&utm_campaign=yp_video_trade_box 

 

Jewish father 

  A Jewish businessman in Chicago sent his son to Israel for a year to absorb the culture.  When the son returned, he said, 

"Papa, I had a great time in Israel.  By the way, I converted to Christianity.""Oy vey," said the father. "What have I done?"  

He took his problem to his best friend, Ike.  "Ike," he said, "I sent my son to Israel , and he came home a Christian.  What 

can I do?"   

"Funny you should ask," said Ike.  "I too, sent my son to Israel, and he also came home a Christian.  Perhaps we should go 

see the rabbi."   

So they did, and they explained their problem to the rabbi.   

"Amazing you should ask," said the rabbi.  "I, too, sent my son to Israel, and he also came home a Christian.  What is 

happening to our young people?"   

And so they all prayed, telling the Lord about their sons.   

As they finished their prayer, a voice came from the heavens: "Funny you should ask," said the voice.  "I, too, sent my Son 

to Israel ...." 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://westpapuamedia.info/2011/11/28/brimob-paniai-severely-beat-teacher-yulian-yeimo/ 
  
How Australia  and USA, can support such brutality? 
Oppen the link above an look and read, its shocking that so call democratic and humanistic countries are involved in such 
barbarity. 
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New post on West Papua Media Alerts   

Update on military operations in Paniai and 
Australian involvement 
by westpapuamedia  

Alex Rayfield 

22 December 2011  

Human rights defenders in Paniai report that searches were recently carried out in the Badauwo, Geko and Kinouv 
area of East Paniai. Shooting was also heard in the vicinity of Mt Wege.  

Local human rights defenders remain adamant that Australian and U.S trained and funded Detachment 88 police and 
military counter terrorism troops are still involved in the search for John Yogi, the Paniai based commander of the 
West Papuan Liberation Army (or TPN as it is known in Indonesian).  

On Tuesday 20 December in Nabire the Head of Police (Kapolres) in Paniai, Mr Siregar urged John and Salmon 
Yogi to give themselves up. A local Brimob commander also told local press and community leaders gathered at the 
Nabire police station that Salmon Yogi had been wounded.  

According to a source present at the meeting the Brimob commander said that military operations “would continue 
until John and Salmon Yogi and the men under their command either surrendered, were arrested or were shot dead”. 
The police commander also told people not to be scared; that the police would protect them and that they would be 
still be able to celebrate Christmas.  

The Office for Justice and Peace in Paniai reports that Yogi has six men under his control and a total of two firearms. 
It also believed that the men’s wives and children are also with them.  

The town of Enarotali is also not safe. Church leaders report that there has been shooting in Enarotali. The latest 
gunshots occurred on Tuesday 20 December at 6pm and again on Wednesday 21 December at 1am and 5am. A 
local church leader told West Papua Media that “local people are scared and in a state of panic”.  A woman whose 
family lives in Enarotali told West Papua Media that her uncle went to the toilet at night and was shot and wounded 
by a sniper.  

Despite the ongoing military operations human rights defenders, church, tribal and community leaders in Paniai are 
publicly calling for the Indonesian military and police to cease operations.  

In relation to the alleged involvement of the Australian mining company Paniai Gold, it has now come to light that 
there are two gold mining companies operating in the area. Komopa (or Haji ARI – the exact name is still unclear) is 
believed to be an Indonesian owned company located in the vicinity of the Degeuwo River. Paniai Gold, a wholly 
owned Australian subsidiary of West Wits, is based on Derewo River.  

According to local sources at 2pm on Tuesday 21 December the police again hired a commercial helicopter to carry 
out military operations. In a report provided to West Papua Media it is stated that the helicopter used on the 21 
December was owned by the Haji ARI Company. In the same report it is alleged that the military and police flew over 
a camp (a blue tent) in the forest and proceeded to shot into the camp from the helicopter.  

It is not clear to what extent the two companies share the use of the helicopters used in recent military operations 
against the TPN, given they allegedly share the same base in Nabire.  

There are many unanswered questions about the military operations and extent of Australia’s involvement.  

A key question concerns whether Indonesian military and police (including Brimob) providing security services to 
Paniai Gold were involved in the large-scale military operations against the West Papuan Liberation Army based at 
Eduda, and to what extent the Australian embassy helped facilitate Paniai Gold’s operations.  

And despite Canberra's denials that Australian and U.S. trained and funded D88 troops are involved in hunting down 
so-called separatists, there is mounting evidence that this is exactly what D88 are doing in West Papua. Papuan 
human rights defenders and their supporters continue to argue that Australian and U.S. support for the Indonesian 
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military only help "create more efficient human rights abusers". Despite this, the Australian government conducts no 
independent monitoring and evaluation of Australian taxpayer’s money provided to the Indonesian military.  

There are also concerns about the role of the local and central government. Papuans are asking questions about 
who is funding the military operation. What is the role of the local Bupati and local government? Why won’t the 
Indonesian President, Susilo Bambang Yudhuyono cease operations when it is clear that ordinary villagers are dying 
as a result and that Yogi and his men have only two modern weapons between them?  

West Papua Media, an independent media outlet working with a local network of citizen journalists, will continue to 
monitor the situation.  

Related articles 

• Australia Involved in Military Operations in Paniai, West Papua (westpapuamedia.info)  
• Shootings, village burnings and helicopter attacks continue across Paniai (westpapuamedia.info)  
• Massive Indonesian offensive displaces thousands in Paniai as helicopters attack and raze villages 

(westpapuamedia.info)  
• Entire Paniai villages forcibly evacuated by Brimob Gegana (westpapuamedia.info)  
• BRIMOB Paniai severely beat teacher Yulian Yeimo (westpapuamedia.info) 

westpapuamedia | December 22, 2011 at 11:54 pm | Tags: australia, Brigade Mobil (Indonesia), brimob, 
Detachment 88, Indonesian National Armed Forces, Paniai, west papua, West Papua Media | Categories: News 
alert, Urgent Action | URL: http://wp.me/p1aPlR-19U  
Comment   See all comments  

Unsubscribe or change your email settings at Manage Subscriptions.  

Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser:  
http://westpapuamedia.info/2011/12/22/update-on-military-operations-in-paniai-and-australian-involvement/  

 
  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Dear Sokol Members and Friends: 

             It was just a few weeks ago that we enjoyed each others’ company at our annual 
Mikulášska/St. Nicholas Dinner.  This wonderful tradition is enjoyed each year by many children and 
their parents.  And, so it was again this year.  Mikuláš, along with the Angel and the Devil, were 
visited by a record number of children this year, 105.  Each child earned a traditional stocking filled 
with nuts, fruit and sweets by reciting a poem or singing a song to Mikuláš (and, again this year, we 
had our singing Mikuláš!).  The adults meanwhile feasted on traditional zabíjačka, pastries and 
Pilsner beer.  The Czech and SlovakSchool children’s performance of traditional Slovak, Moravian 
and Czech Christmas carols was a real treat – thank you to all who performed!   

  

            And,  thank you to all the volunteers who worked tirelessly preparing the children, stuffing 
envelopes, baking pastries, cooking the dinner, setting up and then cleaning  the hall, serving food and 
drinks, working at the admissions table, and attending to all the many jobs necessary to ensure the 
success of this event - it truly would not have been possible had it not been for all these individuals!  
And, especially thank you to Helena Kanownik and Zuzana Steen for organizing and managing this 
wonderful time-honored tradition of our unit.  We are grateful to them all!  
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            The last weeks of the year are upon us and on behalf of the ASW Board I would like to extend 
to all our best wishes for happy and merry holidays, and a new year filled with love, health, hope and 
peace.  Prajeme krásne prežitie sviatkov a nech Vám Novy rok prinesie pevné zdravie, šťastie a radosť 
zo života! 

            We look forward to seeing you at our many activities in 2012! 

Nazdar! 

        Lucia 

Lucia Maruska Levendis 

Starostka (President) of American Sokol Washington, D.C. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PÁR SLOV O AUTOROVI 

 
 
     Narodil som sa na Medzinárodný deň detí roku 1958. „To len teba mohlo napadnúť,“ hovorieva 
sestra. Celý život sa tak trochu správam ako veľké decko. Vždy som totiž chcel robiť to, čo ma baví, 
pretože asi len to môže človek robiť dobre a popritom som vždy túžil hovoriť to, čo si naozaj myslím. 
Sú to dva ideály, s ktorými jednotlivec väčšinou žiadnu kariéru neurobí, ale ak sa o ne vôbec 
nepokúša, asi ani nemôže zažiť naozajstnú radosť zo života. 
     Tak trochu je symbolické aj to, že kniha vychádza po tridsiatichtroch rokoch od prvej inšpirácie, 
teda skutočne dlho post scriptum. Jednotlivé úvahy som ale po roku 1989 publikoval v rôznych 
časopisoch, od českých „Teologických textov“ po slovenské „Kocúrkovo“. Srdečná vďaka všetkým 
publikovateľom, momentálne a osobitne prešovskému časopisu „Zrno!“ Všetko, čo som dal na 
verejnosť, bolo tiež napísané post factum, nejde o zámernú tvorbu, ale o prezentáciu prežitých 
skutočností a snahu o ich hlbšie pochopenie, sebakritickú reflexiu. 
     Od malička ma bavili humanitné vedy, aj sa mi podarilo dostať na filozofickú fakultu, ale stav na 
socialistickej alma mater mnou doslova otriasol. Vyvrcholilo to „Scénkou z dneška“ z roku 1979, po 
ktorej som musel z tej Sodomy odísť – aj kvôli duševnému zdraviu. Našťastie ma veľmi 
povzbudzovali výsluchy na ŠTB, kde si ma ocenili vyhrážaním sa troma rokmi. Pred kriminálom ma 
zachránila práve moja nepraktičnosť, neschopnosť zaistiť si kontakty a rozmnoženie mojich vyznaní. 
Vďačný som teda nielen Bohu za predkladané vyjadrenie, ale aj svojim vydavateľom Alexandrovi 
Šarovskému a Pavlovi Stanovi a tiež vynikajúcemu pomocníkovi Bernardovi Gregorovi, menovcovi, 
priateľovi a čitateľovi našej Ústrednej knižnice SAV. Vďačnosť je jednou z mojich mála dobrých 
vlastností a odráža sa to aj v tvorbe, ktorá takmer bez výnimky vznikala tak, že som na niekoho myslel 
a snažil sa ho potešiť, či už milú rodinku, alebo mnohých iných povzbudzovateľov. 
     Pre pochopenie „Svedectva času“ ešte pár údajov. V roku 1975 som vyhral dorastenecké 
majstrovstvá Československa v desaťboji. Tri dni nato ma zrazilo auto a tri mesiace ma skladali po 
troch nemocniciach. Nebyť tejto udalosti, možno by som robil trénera vo fitnescentre a netrápil sa 
podobnými zložitosťami, akými tu obťažujem vaše rôznymi reformami a „deformami“ obliehané 
hlavy. Zažil som teda na vlastnej koži dosť utrpenia, ale ešte oveľa viac videl. Práve preto možno 
trochu viac od iných chápem jeho význam pre konštituovanie jednotlivca a aj ľudstva. Teraz 
pripomínam chrobáka Truhlíka – „všade som bol, všetko som videl...“ Veľa som však aj precítil a veľa 
ráz dostal po nose a preto dúfam, že moje eseje a fejtóny budú pre vás povzbudením v týchto zložitých 
časoch. 
                                                                                                                              

Vlado Gregor 
 

Post scriptum: Knihu „Svedectvo času“ (1978 – 2010) si možno objedať na adrese: Vydavateľstvo 
Post Scriptum, Rajecká 36, 821 07 Bratislava  resp. e-mailom: info@postscriptum.sk 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NECH NÁM SVET TROCHU NAROVNÁ 

TICHÝ VZPIERAČ DUCHOVNA 
      

     Žijeme v hluku, aký voľakedy ľudia poznali len na bojiskách. Keď sa bojovalo na život a na smrť. Ten hluk nechtiac 
ukazuje, že aj dnes sa odohráva podobný neľútostný boj, hoci zatiaľ len o život alebo smrť duše. No z histórie dobre vieme, 
že toto je vždy iba príprava na naozajstné krvavé činy. Ale ten boj už nebude, ako voľakedy, na to určenom bojisku, ale 
prakticky všade. Tak ako ten huriavk, ktorý zažívame. Ten najhorší hluk dneška však nie je z všadeprítomnej techniky, áut, 
zbíjačiek, lietadiel, ten najhorší hukot ide z masmédií. Neustále prekrikovanie jarmočných vyvolávačov, ktorí z obyčajnej 
komunikácie robia muky pre každú, čo len trochu citlivejšiu dušu, ktoré nepozná prestávku. Nijaké normálne oznamovacie 
vety s podmetom a prísudkom, podopreté logickými argumentmi, nijaké pokojné a dôstojné tóny vychádzajúce z kultúrnej, 
duchovnej či literárnej tradície, maximálne pár ukradnutých zvratov z nejakej poklesnutej poézie – a toto sa valí do uší a do 
očí ako lavína, od rána do večera. A komedianti sú už ochotní vyvrhnúť si aj vnútornosti, len aby na tom zarobili. Ale aj 
hluk má svoje posolstvo, nielen jeho zdanlivo náhodné a dadaistické vety. Toto posolstvo veľmi zjednodušene 
znie: nemysli. Veď v takom hluku sa vlastne ani nedá. Za tým potom ihneď nasleduje návod, čo teda vlastne robiť a vety, 
poskladané platenými šarlatánmi na výplach mozgov  vám nezištne pošepkajú: kupuj. Presne ako na jarmoku. A ústa treba 
rozďaviť do ešte silnejšieho revu, aby už nikoho ani len nenapadlo zamyslieť sa. Tak nejako vznikala aj naša prvá 
„kresťanská“ strana. Ohúriť, omámiť, vybubnovať na verejnosti, akurát že posolstvo neznelo nakupovať, ale voliť. 
A potom už nemyslieť, veď „strana“ sa postará o všetko. Napríklad zariadi, že v nedeľu ráno dajú do rádia omšu (aspoň 
zostane viac lenivcov doma), aby zvyšok dňa a týždňa už opäť nerušene mohla ísť nielen sekulárna, ale jedovatá 
a živočíšne nenávistná, cielená protikresťanská a protislovenská propaganda všeobecného rozvratu. Vo všetkých rádiách, 
vo všetkých televíziách, vo všetkých novinách, vo všetkých časopisoch. Nejaké mikroskopické výnimky tu ani nestoja za 
reč. 
     Ale predsa, aj v tomto kvílivom smogu sa nájdu ľudia s tichým, no presvedčivým hlasom, ktorým ide o obranu hodnôt. 
Kresťanských aj slovenských. Jeden z nich je Vlado Gregor, ktorého knihu vám tu predkladáme. Tu hádam ani netreba 
dodať, že takýmto ľuďom nikto nerobí reklamu, ani sa netrhá o ich články, hoci po tvrdých peripetiách s ŠtB by nášho 
autora  mohli zaslúžene vynášať ako nepoddajného disidenta. Ale to by si sami podrezávali konár lži a hluku, na ktorom 
sedia. Sú to ľudia – trhliny. Trhliny v starostlivo a hladko naleštenom povrchu z lacnej umelej hmoty, ktorý simuluje 
hodnoty. Takéto trhliny v lživom systéme nerobia prázdno, diery do tmy, sú to otvory úplne iného druhu. Cez tie k nám 
prúdi prievan a čerstvý vzduch z oblastí, ktoré by tento systém chcel vákuovo utesniť a ohradiť v ďalšom gulagu, ešte 
prísnejšie stráženom ako bola Kolyma. 
     Vlado Gregor je zároveň človek prirodzene konzervatívny, čo je treba zdôrazniť v časoch, keď nám zo všetkých strán 
hlučne vnucujú časopisy, spolky, dokonca aj stranu s prídavkom „konzervatívna“, no konzervatívne hodnoty v nich 
nenájdeme ani so sviečkou. V súčasnosti už nemáme takmer žiadnych verejne prezentovaných ľudí, ktorí by chceli zotrvať 
pri ochrane starobylých hodnôt kresťanstva, vlastenectva a Európy. Celý súčasný verejne predstavovaný 
„konzervativizmus“ je len podvodnícky trik neokominterny, resp. ich politická taktika, ako totálne obsadiť všetky možné 
východiskové pozície, aby im z nich nevzišlo nebezpečenstvo. 
     Obľúbený koníček nášho autora je vzpieranie a vôbec ťažká atletika. Každý, kto sa aspoň trochu venoval písaniu dobre 
vie, že pero je veľmi často ešte ťažšie ako tie najťažšie činky. No Vlado Gregor sa s úprimnou zaujatosťou snaží zvládnuť 
obidvoje. A aby tú ťažobu aspoň trochu odľahčil, každú úvahu začne nadpisom, ktorý je taký malý veršík. Tým zároveň 
nepriamo ukazuje, že to posledné, čo by sme mali robiť aj v tých najťažších chvíľach, je podľahnúť trudnomyseľnosti. Veď 
v každej situácii sa dá nájsť čo i len záblesk nádeje, ktorý vo viere a v láske môžeme podať ďalej.  
 
                                                                                                                                          

 Ján Litecký Šveda  
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

AK SKÚŠAME STATOČNE A BEZ KOMPROMISU BRÁNIŤ SVOJU VIERU, NAOZAJ 
VŽDY DOSTANEME LEN Z KOLÁČA DIERU?                          Vianoce 2011 

Viem od očitého svedka ako biskup Andrej Škrábik hovorieval ašpirantom na kňazstvo: "Carissimi, 
hlavne nebuďte lakomí. Lebo všetky hriechy a chyby vám ľudia odpustia, len to nie, keď uvidia u vás 
chamtivosť." Je to naozaj problém spájať kresťanstvo a politiku a vlastne už Kristus o tom hovorí ako 
o neriešiteľnom rébuse. Upozorňuje, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta a ono to naozaj tak je. 
Skutočný kresťan, laik či klerik, si musí všímať hlavne tých utláčaných, chudobných a neuznávaných 
a stále musí odháňať pokušenie, že najlepšie im pomôže, ak bude mať dobré kontakty s tými elitami z 
opačného tábora, bohatými, kariéristickými a schopnými - ozaj všetkého. Je to veľké pokušenie a dá 
sa mu podľahnúť aj z naivnosti a neznalosti skutočného a budúceho stavu vecí. 
Na výsluchu na Februárke som sa vehementne zastával nášho oficiálneho disentu a dával som tým 
eštébákom suverénne najavo, aký som ja a tiež ostatní a podobní zásadne iní. Reakcia vyšetrovateľa 
nebolo rozčúlenie, ale len melancholický komentár: "A vy si naozaj myslíte, že im nejde o moc?" Za 
nejaké dva roky sa už spievalo na námestiach "Sľúbili sme si lásku," ale rýchlo sme prišli na to, že pre 
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niektorých ľudí znamenala táto zmena už dlho dopredu "Sľúbili sme si moc", bez ohľadu na nemoc a 
biedu tej nakrátko rozbúrenej väčšiny plnej ružových vidín. 
Aj ja som sa pokúšal ostať kresťanom a pritom budovať zásadne novú politiku, ale rýchlo ma to 
prešlo. Vždy som chcel byť poslom zmierenia a pokoja, ale na vlastnej koži som zistil, že aj v politike 
zvanej kresťanská ide o niečo diametrálne odlišné a to je umenie odhryznúť si z koláča čo najviac, 
bez ohľadu na všetkých ostatných. Takisto nejde o umenie nažívať s konkurenciou v bratskej láske, 
ale čo najúčinnejšie ich odstaviť, zhodiť, znemožniť a zadupať. Bolo to tak za Kristových čias, je to tak 
teraz a bolo a bude to tak vždy. 
Aj s našou históriou je to tak. Citujem našu starenku, ročník 1910: "Ňekerí ludé sa dycky mjeli dobre. 
Najprv byli maďaróni, potom čechoslováci, potom gardisci, potom komunisci a my sme furt mohli byt 
enem rádzi, že nám dovolá cisknút tú našu káru..." Keby si požili ešte dlhšie, možno by spomenuli aj 
tých pravých kresťanov, národovcov, európanov a globalistov. Z tohto povzdychu teda vyplýva, že 
najviac zla nám nerobia Maďari, Česi, alebo Židia, ale my sami. 
Je vôbec zaujímavé, že kresťanstvo a jeho protagonisti a organizácie fungujú naozaj po kresťansky 
hlavne vtedy, ak sú utláčaní, prenasledovaní a zhadzovaní - občas až na dno. Musí to tak byť a nikdy 
sa to nezlepší? Je to pre mnohých ambicióznych a pritom nadšene veriacich hrozné konštatovanie, 
ale je to naozaj tak. Akékoľvek spájanie s akýmikoľvek elitami, alebo len "lepšími a slušnejšími" totiž 
akúkoľvek vyhranenú a ohradenú kresťanskú skupinu len rozožerie  zvnútra a v konečnom dôsledku 
dehonestuje. Počul som nie o jednom prípade, že v istých kostoloch sa vyskytujú ďakovné tabule 
istým výtečníkom, ktorí nie jedného človeka zadupali do zeme a boli príčinou zúfalstva a samovrážd... 
Ako vo všetkých mojich úvahách by sa dalo všeličo konkretizovať, ale keď to nerobil náš zakladateľ 
Kristus a veľakrát nás vystríhal, aby sme nesúdili, lebo budeme odsúdení a akou mierou budeme 
merať, takou aj nám namerajú, nerobme to ani my. Ale na druhej strane by sme zase mali vedieť 
upozorniť tých lepších, elitnejších a politickejších kresťanov, že by to nemali robiť ani oni, lebo 
nebudú potom ani oni kresťanskejší a nebude kresťanskejšie ani naše milované sedembolestné 
Slovensko. 
Kristus síce realisticky hovorí, že chudobných vždy budeme mať medzi sebou, ale nemali by sme 
tento výrok používať na znižovanie našej zodpovednosti a zavinenia za takúto situáciu, ktorá sa 
rapídne zhoršuje aj v krajinách, ktoré sú nositeľmi kresťanskej tradície... Ak chceme kresťanstvo čo 
najúčinnejšie zlikvidovať, spájajme sa s tými efektívnejšími a úspešnejšími, s tými už ozaj opravdivo 
revolučnými, avantgardnejšími a podobne, ako sa to už toľkokrát stalo. Apokalypsa nás vystríha 
nielen pred slúžením Rímskej ríši a jej krvavým a bohatým cisárom, ale pred službou akýmkoľvek 
absolútnym, zase lepším a teraz už naozaj priam globálne neomylným snaživcom. 
Na záver zase niečo povzbudivé, tentoraz hlavne pre mňa. Iste som mnohých týmto ďalším 
otvoreným vyznaním rozhorčil, ale pevne verím, že oveľa viac tých reálne zarmútených som potešil.  

 
Vlado Gregor, 
Holíčska 23, 
851 05 Bratislava                                                                         gregigregor58@gmail.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
X – 23 

 
EXISTUJE REÁLNA „ SLOBODA BOŽÍCH DIETOK,“ 

ALEBO V ŽIVOTE ŽIADNEJ SLOBODY NIETO? 
 

Advent 2011               
                     
     Celý život som mal v podvedomí akoby dva zásadné ciele a možno to je spoločné pre každé živé 
indivíduum. Vždy som totiž chcel robiť to, čo ma baví, lebo asi len to môže človek robiť naozaj dobre 
a popritom som vždy túžil hovoriť to, čo si naozaj myslím. Sú to dva ideály, s ktorými jednotlivec 
žiadnu kariéru neurobí, ale ak sa o ne nepokúša, asi ani nemôže zažiť naozajstnú radosť zo života. Čo 
je to sloboda, nazývaná niekedy až Božou a čo je to spútanosť, nazývaná niekedy až diabolskou? 
Človek je tvor spoločenský a vždy túži niekam patriť, vyniknúť nielen sám pred sebou (a či pred 
Bohom), ale aj v určitej skupine. Zvlášť výrazné je to v mladosti, kde sa nezrelí ľudia niekedy doslova 
opičia po svojich vzoroch – či už športových, umeleckých, literárnych, podnikateľských, alebo 
mysliteľských. 
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     Je to na jednej strane hrozný pocit, ale pripojením sa k hociktorej skupine, cirkvi, strane, 
organizácii, alebo inému spoločenstvu si človek tie horeuvedené ciele nielen sťaží, ale priam 
znemožní. Už v malých skupinách sa vyskytujú kariéristi, zákulisné machinácie, pravé a ľavé smery, 
ortodoxní a liberálni, rovní a rovnejší... Na druhej strane ale človek niekam patriť chce a v záujme 
nielen kariéry, ale občas aj v rámci zachovania vlastnej existencie, niekam patriť musí. Lebo hocijaká 
organizácia, hoci aj s tými najušľachtilejšími cieľmi, je z definície mocenskou a hierarchickou 
skupinou vymedzenou voči ostatným  a z povahy človeka zase vyplýva, že každá sa môže zvrhnúť 
a periodicky sa aj zvrháva. Ak teda chceme byť naozaj pravdiví a nielen robiť kariéru, tak aj v rámci 
tej najlepšej organizácie riskujeme nielen pozíciu, ale občas aj život.  
     Platí to pre všetkých skutočných, dobromyseľných a nesebeckých prorokov, reformátorov 
a svätcov. Ak sa občas nezdržali a pritvrdili, alebo boli k tomu dohnaní, často skončili zle a boli práve 
tak často skôr alebo neskôr po smrti ocenení, postavili im pomníky  a stali sa vzormi pre ďalšie akoby 
dokonalejšie organizácie... Znie to ako zlý sen a čierny humor, ale zdá sa mi, že sám Kristus celým 
svojím životom, výrokmi a predpoveďami o svojich nasledovníkoch túto pravdu potvrdzuje. Ak ho 
chceme nasledovať, asi musíme naozaj byť ochotní všetko riskovať, ako to s humorom naznačuje tomu 
svojmu takmer perfektnému, mladému a perspektívnemu potenciálnemu nasledovníkovi. 
     Skutoční proroci a svätci sa vôbec vyznačujú veľmi tvrdým, svojským a často nepochopeným 
humorom a iróniou. Starodávni „vidiaci“ vtedajších politikov a hierarchov označujú ako kurvy a nie 
ako sa to v súčasnosti prekladá, podivným výrazom „smilnice“... 
Ak teda aj v súčasnosti vzniká aj proti našej najsvätejšej Cirkvi hlboká averzia, musíme sa nad tým aj 
dosť hlboko zamyslieť. Kritizovali sme tvrdo komunistov, hoci väčšinou len do bútľavej vŕby, tak 
prečo teraz nie sme až tak veľmi pohoršení tými tisíckami sociálnych samovrážd a tou nielen 
slobodnou, ale často nútenou migráciou nie desaťtisícov, ale doslova státisicov ľudí? A to ešte v tak 
malom národe, ktorý by si pri svojich ľudských a krajinných kapacitách možno aj dokázal zaistiť 
slušné živobytie! Nedarí sa to asi aj preto, lebo ozaj je málo tých, čo by mu boli schopní ozaj hovoriť 
pravdu, bez ohľadu na rôzne skupiny a mocenské kliky a neboli pritom v zárodku umlčaní. Ak chceme 
byť teda naozaj „božsky“ slobodní a čo najviac realizovať tie v úvode naznačené nielen moje sny, 
musíme sa snažiť byť „čistými od tohto sveta“, od akéhokoľvek náznaku posluhovania hocijakej 
znečistenej moci, alebo hierarchii. Ak totiž za každú cenu chceme byť aspoň o niečo vyššie od iných, 
nebyť len sluhami sluhov, ako to naznačuje ten stále nanovo nechápaný Kristus, ak sa nekriticky 
pripojíme k hocijakej skupine, cesta do Božieho kráľovstva je nám naozaj zarúbaná. Je ťažké sa do 
neho dostať aj individuálne a ak patríme k nejakej vydelenej skupine, či už židovskej, 
slobodomurárskej, nacionálnej, kozmopolitnej, superortodoxnej, alebo inej akoby vyvolenej, 
výnimočnej a nekritizovateľnej, tak sa nám to nemôže podariť vôbec. Je to na záver akoby smutné 
konštatovanie, ale dúfam, že zdanie klame a že nám táto úvaha nielen ironickým, ale aj veselým 
spôsobom naznačuje možnosť byť naozaj slobodnými individuálne a bez poklonkovania, aj keď je to 
niekedy za cenu veľkých riskovaní a trápení, ba aj možnosti zahynúť... 
 

VLADO GREGOR, 
HOLÍČSKA 23, 

85105 BRATISLAVA, 
gregigregor58@gmail.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Higgsov božský oceán 
Meno Petra Higgsa preniklo do prestížnych svetových médií vďaka rozruchu okolo jedinej častice, nazývanej božská, 
existenciu ktorej predpovedal takmer pred polstoročím. Vedci sú jej teraz konečne na stope. 

Na začiatku bol Higgsov oceán. Je veľmi zvláštny. Neobsahuje vodu ani nič, čo by sme vedeli čo i len približne 
pomenovať. Dokonca aj renomovaní vedci si v tejto súvislosti pomáhajú nepresným prirovnaním k éteru alebo sirupu. 

O účinkoch tohto tajomného oceánu sa môžeme presvedčiť jednoducho, keď začneme mávať rukami. Zacítime nielen 
odpor prúdiaceho vzduchu, ale aj tlak v kostiach a svaloch, ktoré zápasia s iným, akýmsi vnútorným odporom. 
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Práve to je Higgsov oceán, ktorý dáva hmotnosť elementárnym časticiam, ako sú elektróny alebo kvarky. 

Správa sa ako paparazzo 

Bez vplyvu Higgsovho oceánu by neexistovalo nič vrátane nás; všetky častice, z ktorých sme zložení, by sa celým 
vesmírom iba tak mihli rýchlosťou svetla. 

Presne tak to robí fotón, ktorý nemá nijakú hmotnosť, preto sa môže do Higgsovho oceánu ponoriť bez rizika, že sa v ňom 
utopí. 

Na rozdiel od najťažšieho kvarku (pomenovaného topkvark), hmotnosť ktorého je asi 350-tisíckrát vyššia ako hmotnosť 
elektrónu; je preň podstatne ťažšie rozhýbať sa v prostredí, ktoré zapĺňa Higgsov oceán. 

„Keď prirovnáme hmotnosť častice k celebritám, tak Higgsov oceán sa správa rovnako ako paparazzo: neznámi ľudia sa 
popri týchto rozvášnených fotoreportéroch prešmyknú bez problémov, zatiaľ čo politici a filmové hviezdy na to musia 
vynaložiť veľa úsilia,“ napísal fyzik Brian Greene v knihe Štruktúra vesmíru. 

Nuž Greene by mal vedieť, o čom píše, lebo sám je celebrita; jeho kniha sa na Frankfurtskom veľtrhu v roku 2000 stala 
predmetom dvojmiliónového kontraktu, zatiaľ čo hviezda popmusic Viktória Backhamová dostala za svoj životopis o pol 
milióna dolárov menej. 

Horúci a všadeprítomný 

Exotický Higgsov oceán by sa mal rozlievať nielen na zemi, ale po celom vesmíre. Pri svojom vzniku krátko po veľkom 
tresku bol neuveriteľne horúci, takže hmotné častice v ňom nemohli existovať. Postupne kondenzoval a chladol, čo neskôr 
umožnilo získať niektorým časticiam hmotnosť. 

Tento „časticový zverinec“ už je veľmi rozsiahly, chýba v ňom však jedna kľúčová vysnívaná častica (preto sa nazýva 
božská), ktorú vedci ešte neulovili napriek tomu, že by mala svojím pôsobením vytvárať Higgsov oceán. 

Tento Higgsov bozón sa fyzici snažia nachytať pri čine už dlho a veľmi usilovne, lebo Higgs a ďalší fyzici predpovedali jej 
existenciu už v roku 1964. 

V plnej permanencii sú najvýkonnejšie „drviče“ atómov na svete, napríklad americký Tevatron vo Fermilabe a ten vôbec 
najsilnejší, ukrytý vyše sto metrov pod zemou na švajčiarsko-francúzskych hraniciach, ktorý patrí Európskemu stredisku 
jadrového výskumu (CERN). 

Vzrušujúce správy zo Ženevy 

Large Hadron Collider alebo Veľký hadrónový urýchľovač (hadróny sú častice zložené z kvarkov) v hodnote vyše šesť 
miliárd eur má tunel dlhý 27 kilometrov a dokáže proti sebe vyslať častice s doteraz najvyššími možnými energiami. 

Tento týždeň prehovorili na tamojšom seminári zástupcovia tímov z dvoch nezávislých experimentov nazvaných Atlas a 
CMS o tom, že pri analýze miliárd zrážok vysokoenergetických protónov našli stopy rozpadu niečoho, čo by mohlo byť 
Higgsovým bozónom. 

Hovorili s nadšením, no veľmi opatrne, lebo ešte nemajú v rukách pádne argumenty, iba pozorovania. Svedčia však o tom, 
že na určitých energetických úrovniach sa deje čosi veľmi zaujímavé. 

Je možné, že po takmer dvojročnom úsilí už videli dosť na to, aby v kuloároch otvárali šampanské. 

Oficiálny záver však znel – o objave, prípadne o neexistencii božskej častice vám povieme viac o niekoľko mesiacov, 
možno až o rok. 

Zásadné zistenia 

V oboch prípadoch však pôjde o zásadné zistenia, aspoň pre teoretických fyzikov. Dokonca ak by Higgsov bozón 
neexistoval, bolo by to ešte vzrušujúcejšie a ešte záhadnejšie, lebo by to podkopalo prakticky celú stavbu vesmíru, ako ju 
dnes fyzika vidí. 

Dnešný tzv. Štandardný model je podopretý výsledkami práce stoviek špičkových vedcov vrátane Alberta Einsteina a 
množstvom Nobelových cien, takže ak by bol zlý, nastal by zrejme nový Big bang. 
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No treba povedať, že o existencii Higgsovho bozónu už dnes pochybuje máloktorý fyzik, ak nerátame kozmológa Stephena 
Hawkinga, ktorý by na jeho mieste možno radšej videl čiernu dieru. 

Načo sú nám fyzici? 

Jeden aforizmus hovorí, že atómy si vymysleli fyzikov na to, aby sa o sebe niečo dozvedeli. 

Peter Higgs a ďalší fyzici si vymysleli svoju časticu preto, aby objasnili, odkiaľ získavajú iné častice hmotnosť, teda v 
širšom zmysle ako môže existovať čokoľvek hmotné. 

Takisto to robili aj iní slávni fyzici pred nimi a po nich. 

Napríklad Rakúšan Wolfgang Pauli vymyslel v roku 1930 časticu, neskôr nazvanú neutríno, ktorej stopy identifikovali až v 
roku 1956 (práve včas na to, aby sa objavu dožil sám Pauli, ktorý zomrel v roku 1958). 

Podobne to bolo so základnými stavebnými tehličkami hmoty, kvarkami, existenciu ktorých predpovedali v roku 1964 
Murray Gell-Mann a George Zweig. 

Aj keď sa prvé dôkazy o ich existencii zjavili o tri roky neskôr, vedecká komunita o nich pochybovala ešte dlho. 

Čo hýbe vesmírom 

Niet sa čo čudovať, veď vedci, ktorí študujú fungovanie sveta na základnej fyzikálnej úrovni, sú stále v neistote. 
Napokon, ako by aj nie. 

Žijeme vo vesmíre, kde nevidíme podstatnú časť hmoty, ktorá sa okolo nás rozkladá, a nevieme pochopiť najrozšírenejšiu 
formu energie, ktorá hýbe vesmírom. Možno aj preto je taký vítaný každý čiastkový úspech, ktorý náš obraz o svete aspoň 
trochu vyjasňuje. 

Poznámka na záver: moderná veda vrátane teoretickej fyziky je kolektívna práca. Oceán (alebo tiež pole) síce nesie meno 
po Higgsovi, no o jeho zavedenie do fyziky a teoretický vývoj sa zaslúžilo veľa ďalších fyzikov, napríklad Thomas Kibble, 
Philip Anderson, R. Brout alebo Francois Englert. 

Čítajte viac: http://veda.sme.sk/c/6184708/higgsov-bozsky-ocean.html#ixzz1hJPOgOan 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Islamizacia 

http://www.islam-watch.org/NoSharia/PreventEuropeIslamization1.htm 

Pravda o islamizacii 

http://blogs.telegraph.co.uk/news/edwest/9666257/heres_an_inconvenient_truth_the_islamisation

_of_europe/ 

 

Slovenina
Už dávno počuť reč slovenskú 
v našej vlasti znieť. 
Skrytá v piesňach, básňach, heslách - 
- niet krajší kvet. 
Ten kvet rástol, roky kvitol, 
takmer by bol zanikol a na tmu si privykol. 
No Slováci boj nevzdali, 
protivníkov zdolali. 
Ťažký bol ten boj 
o jazyk môj či tvoj. 
Ten kvet v srdci máme my, 
nemeňme ho za dary. 
Taký kvet už nik nebude na Slovensku siať, 
len tento jediný pri srdci nás má hriať. 
Chráňme ako oko v hlave náš slovenský kvet, 
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nemeňme ho prosím nikdy za ten celý svet. 
Alexandra 

 

Nášjazyk
V poslednom čase sa mi niekedy až rozum pozastaví nad dnešným používaním 
našej spisovnej slovenčiny. Štúr sa naozaj len v hrobe môže obracať. Prílivom 
rôznych kultúr, no najmä tej západnej, sa naša slovenčina čoraz častejšie 
dostáva do úzkych. Áno, sme v „úžasnej“ EÚ, kde slovenčina jazykom na 
dorozumenie rozličných krajín asi nikdy nebude. Ale, no ktorí starší ľudia, 
ktorí ešte nemali to šťastie učiť sa niekoľko cudzích jazykov, samozrejme 
okrem ruštiny, už porozumejú názvom ako napr. „Reality show“. Prečo nie 
„Úžasná hviezda“ ale „Superstar“?! Možno sa to zdá hlúpe a smiešne, no mne 
to tak ani trochu nepripadá. Čoraz viac sa začínajú a nielen na Slovensku 
používať a to predovšetkým v médiách rôzne americko – slangové slová, ktoré 
ani zďaleka nie sú spisovné a okolo slovenského pôvodu ani nechodili. 
Slováci, vzchopme sa už konečne! Začnime zastávať viac tie naše zvyky 
a tradície, ako len neustále vítať tie nové, cudzie. Takýmto spôsobom za pár 
rokov naozaj vymrie náš nádherný jazyk a to predsa nesmieme dovoliť!!! 
(aw) 

 

Zlyhanie(problém)demokracie

Každý deň tu máme nové a nové informácie o podvodoch, 
prepadoch, lúpežiach, znásilneniach, vraždách a iných formách 
páchania kriminality, ktoré sa udejú na Slovensku. Je toho čím 
ďalej, tým viac a viac. Ľudia medzi sebou, niekedy až nadmieru 
emocionálne preberajú medializované príbehy, ale ani za svet 
ich nenapadne pouvažovať nad tým, kvôli čomu, komu, akému 
dôvodu je takýto stav realitou. Nieto žeby sa už daný stav 
snažili zvrátiť svojou osobnou zaangažovanosťou. Jóój, ako to 
môže jeden človek také niečo urobiť, jóóój, jojčí babka nad 
medializovanou dvojnásobnou vraždou ženy a dieťaťa. Jóóój, 
jóóój... Jojkanie nám však nepomôže a tak je namieste 
pozastaviť sa nad tým a zauvažovať, ľudovo povedané, kde je 
pes zakopaný a zadefinovať si, kto je za tento úbohý stav našej 
spoločnosti zodpovedný. Zároveň dostaneme odpoveď na to, čo 
je potrebné (aký problém) eliminovať. 
Odpoveď nachádzame priamo v štatistikách. 
Ako prelomový rok si stanovíme rok 1989. Budeme 
porovnávať, ako to bolo s číslami za komunistickej totality a 
ako za dnešnej totality, ktorá nastúpila po roku 1989. 
Kým do roku 1989 sa celková kriminalita na Slovensku 
pohybovala okolo čísla 50 000 za rok, po roku 1989 toto číslo 
začalo rapídne rásť, až sa v polovici deväťdesiatych rokov 
vyšplhalo na rekordných vyše 140 000 prípadov. Rok 2004 
vykazuje 131 244 vyšetrených trestných činov. Ako vidíme, je 
to nárast oproti obdobiu spred roku 89 skoro až 3-násobný! 
Človek aspoň dúfa, že nárast kriminality je aspoň čiastočne 
kompenzovaný objasnenosťou trestných činov. Omyl! Celková 
objasnenosť trestných činov od roku 1989 klesá. Z 90% 
objasnenosti spred roku 89, výsledky postupne prepadli na cca 
50% objasnenosť z polovice deväťdesiatych rokov. Tento trend 
sa udržuje aj v súčasnosti. 90% verzus 50%. Taká je realita! 
Počet násilných trestných činov od roku 1989 má neustále 
vzrastajúci trend. Z niečo cez 6000 spáchaných násilných 
trestných činov spred roka 1989 sa násilná kriminalita postupne 
vyšplhala až na číslo cca 14000. Pre rok 2004 je platné číslo 
13755 trestných činov. A koľko ich nie je nahlásených a 
nevyšetrovaných? To sa len môžeme domnievať. 
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Počet vrážd v rokoch 1984 až 1989 dosahoval v priemere 69 
ročne. V rokoch 1990 až 1999 je to už priemerne 127 vrážd. Po 
roku 1989 objasnenosť vrážd klesá. Z viac ako 95% 
objasnenosti v rokoch 1984 až 1986, počet objasnených vrážd 
klesol v rokoch 1990 - 2004 na cca 80% objasnenosť. 
Ako z uvedeného vyplýva po roku 1989 má kriminalita rastúci 
trend a objasnenosť klesajúci. 
Uvedieme si ďalej, aké boli napáchané materiálne škody, 
spôsobené kriminalitou. 

Kým v rokoch 1985 až 1989 boli škody na majetku priemerne 
300 miliónov korún ročne, v rokoch 1990 až 1998 dosahovali 
priemernú ročnú výšku až 6,75 miliardy Sk! A to ešte nie je nič 
oproti škodám vo výške cca 16 miliárd Sk , ktoré vykazujú 
štatistické údaje za rok 1999! 
Počet vlámaní sa prudko zvýšil po roku 1989. Len za roky 1990 
- 1998 to bolo číslo 289 671. 
Keď si to prepočítame na počet domácností na Slovensku (rok 
1996 uvádza1 841 665 domácností), tak nám to vychádza, že za 
tieto roky bolo zaznamenané vlámanie do každej 6,4 
domácnosti. Počet objasnených prípadov krádeží vlámaním 
klesol z cca 70% objasnenosti za roky 1985 až 1989 na cca 
35%, čiže o polovicu za roky 1990 až 1998. Rok 2004 vykazuje 
77 098 prípadov krádeží vlámaním, krádeží áut a pod., čo je 
alarmujúce číslo. Toto číslo každoročne stúpa nahor. 
Kto kedy pred rokom 1989 počul o lúpeží v banke, na pošte, či 
na benzínových čerpacích staniciach? V roku 2004 bolo spolu 
vylúpených 41 pôšt, alebo bánk, čiže v priemere každý 9. deň 
bola "vybielená" jedna z týchto inštitúcií. Benzínových 
čerpadiel bolo prepadnutých odhadom oveľa viac. 
Čože nám to tu tieto fenomény prinieslo? Zmena teploty 
ovzdušia? 
Tej jojčiacej babke, čo bola spomínaná na začiatku článku sa 
niet čo čudovať, je to pre ňu šok! A veľký. To tu skrátka určité 
obdobie nebolo v takomto rozsahu, v akom je to dnes. 
Terajšia mladá generácia to už berie ako fakt, a poväčšine sa 
snáď ani nepozastavuje nad tým, že to nie je normálne. Prečo? 
Pretože nezažila dobu, keď to tu nebolo v takomto množstve. A 
tá doba tu bola. A bola to paradoxne tá očierňovaná doba 
diktatúry Komunistickej strany. Čo to ale znamená pre súčasný 
totalitný režim? Zlyhanie a prehru na plnej čiare. Týmto sa 
nesnažím bagatelizovať zločiny komunizmu, lebo tento režim 
má na rováši veľa iných odsúdenia hodných prečinov voči 
svojmu obyvateľstvu - znárodňovanie majetku občanov, 
bezdôvodné deportovanie svojich občanov do pracovných 
táborov do Sovietskeho zväzu a ich následná smrť, 
vysťahovanie nevinných mierumilovných ľudí iných 
národností, nepodieľajúcich sa na vojne, zo svojho územia, 
prenasledovanie svojich občanov z dôvodu ich náboženského a 
politického presvedčenia, praktická nemožnosť slobodne 
vycestovať do západných krajín, bez toho, aby po návrate nebol 
občan "otravovaný" Štb. atď. 
Chcem ale poukázať na to, že prakticky v počte obetí, 
degenerácii spoločnosti a v počte zhubných vplyvov, ktoré 
dopadajú na obyvateľstvo Slovenska je súčasný systém (totalita 
zvaná demokracia) o nejaký ten krok pred režimom, ktorý tu 
vládol pred rokom 1989. 

Aby sme si to potvrdili uvedieme si ešte zopár ďalších 
zhubných vplyvov, ktoré úspešne likvidujú našu spoločnosť a 
ktoré sa na Slovensku úspešne rozšíril až po roku 1989. 
Narkománia a alkoholizmus. Kým pred rokom 1989 sme termín 
drogová závislosť prakticky nepoznali, podľa štatistík z roku 
1992 závislých na heroíne bolo 50ľudí. V roku 1997 je už 
takých ľudí 1600! A to iba na heroíne! V slovenských 
protidrogových centrách sa v roku 1999 liečilo 2336 osôb. 
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Koľko sa ich však neliečilo? 
Zo štátneho rozpočtu bolo na protidrogové aktivity 
vyčlenených v roku 1996 98 mil. Sk, v roku 1997 178 mil. Sk, v 
roku 1998 210 mil. Sk. Koľko to bolo v roku 2004 a koľko to 
bude v roku 2005? Určite mnohonásobne viac! 
Na Slovensku sa do roku 1999 narodilo 80 detí poškodených 
drogami, u ktorých následne zaznamenali abstinenčné príznaky. 
Dnes je rok 2005. Koľko sa narodilo takýchto detičiek? 
Pravdepodobne viac ako v roku 1998. Mnohé možno už ani 
nežijú. A keď žijú, budú pravdepodobne poznačené na celý 
život matkinou "zodpovednosťou". 
Ohľadom alkoholizmu štatistiky uvádzajú, že v roku 1997 bolo 
u nás hospitalizovaných vyše 8500 pacientov s diagnózou 
poruchy psychiky a správania zapríčinenou užitím alkoholu. 
Ambulantne sa podrobilo liečbe zo závislosti od alkoholu 
takmer 55 000 ľudí! Koľko sa ale nepodrobí liečbe? 
Pravdepodobne mnohonásobne viac, ako tých, čo sa podrobí! 
Podľa Ministerstva zdravotníctva SR, jeden z najnovších 
výskumov ( okolo roku 1998) ukázal, že okolo 20% obyvateľov 
- vyše 1 000 000 občanov Slovenska sa už vážne zaoberalo 
myšlienkou na samovraždu, pričom uviedli, že mali na takéto 
konanie dôvod, a aj premyslený spôsob a okolnosti, ako 
samovraždu vykonať. 
A tu je ďalšia vizitka doby, ktorá nastala po roku 1989. Zvýšený 
počet samovrážd! Roky 1982 až 1986 vykazovali v priemere 
10 samovrážd detí a mladistvých na rok. V roku 1998 bolo 
počet samovrážd detí a mladistvých 42! 
Podľa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky bolo v 
roku 1997 v SR spáchaných 461 samovrážd, v roku 1999 ich 
bolo už 727! Čiže opäť dramaticky stúpajúci trend. 
Podvody, prepady, lúpeže, vraždy, samovraždy, znásilnenia, 
drogová závislosť, závislosť na alkohole a iné neduhy, ktoré sa 
brutálne rozširujú v spoločnosti sú jednoznačne následkom 
importovania rôznych zhubných vplyvov, nebránenia sa im 
zákonmi, naopak ich povoľovania zákonmi. Kto má moc meniť 
a prijímať nové zákony? Vláda SR. 
Na ňu padá vina za stav spoločnosti! Vláda SR však využíva (v 
svoj prospech, na úkor obyčajných občanov, hlavne slovenskej 
národnosti) len systém, ktorý tu je. Ten systém zlyháva už viac 
ako 15 rokov. Veľa tých, čo dnes tvoria súčasnú vládu a tvorili 
ostatné vlády pred touto vládou, ktoré tu pôsobili po roku 1989 
a dodnes sedia v parlamente, boli budovateľmi tohoto 
zvrátenosti prinášajúceho systému. Chceme tomu bludu dať 
koniec? Chceme, aby tieto štatistiky začali produkovať 
pozitívnejšie čísla? Tak zabojujme a podporme myšlienku 
zmeny tohoto nefungujúceho systému. 
Ešte vždy váhate a konštatujete, že to nie je až také zlé? 

Nech sa páči na výstrahu: 
V roku 1999 na území Slovenskej republiky bol spáchaný: 
- Trestný čin každých 5,6 minút 
- Majetková kriminalita každých 8,7 minút 
- Krádež každých 8,9 minút 
- Krádež vlámaním každých 18 minút 
- Násilný trestný čin každých 38, 8 minút 
- Vykradnutie motorového vozidla každých 42 minút 
- Krádež motorového vozidla každú hodinu 
- Krádež vlámaním do bytu každé 2, 5 hodiny 
- Ekonomický podvod každé 4 hodiny 
- Lúpež každých 6 hodín 
- Sprenevera peňazí každých 7,5 hodiny 
- Vydieranie každých 9 hodín 
- Spáchanie samovraždy každých 12 hodín 
- Falšovanie a pozmeňovanie peňazí a cenných papierov 
každých 13 hodín 
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- Pohlavné zneužitie každých 18 hodín 
- Útok na policajta každých 33 hodín 
- Krátenie dane každých 34 hodín 
- Stratí sa osoba každých 39 hodín 
- Policajt spáchal trestný čin každých 45 hodín 
- Znásilnenie každých 51 hodín 
- Vražda každých 62 hodín 
Toto sú zaevidované, riešené prípady z roku 1999. Koľko 
naviac k týmto je tých "na čierno" neevidovaných, neriešených? 
Za nami je rok 2004 a výsledky tejto štatistiky by boli omnoho 
"lepšie". 
Toto je normálny štát, kde sa dejú takéto veci v takomto 
rozsahu? NIE!!! 
Toto je zvrátenosť a cesta do pekla!!! 
Podobná chorá situácia sa dá predpokladať aj v iných "post 
komunistických" krajinách. 
Ako argument môžeme použiť štúdiu Detského fondu OSN 
(UNICEF) s názvom "Po páde", kde sa uvádza: 
"Väčšine z odhadovaného počtu 150 miliónov detí zo strednej a 
východnej Európy a bývalého ZSSR sa po roku 1989 zhoršila 
životná úroveň. V strednej a východnej Európe sa znovu 
objavila diftéria a tuberkulóza. Počet ľudí nakazených vírusom 
HIV sa zvýšil z 30 000(r. 1995) ma 270 000 (r, 1998). 
Medzi dospelými sa zvýšil počet alkoholikov, telesne a duševne 
chorých, narkomanov, čo malo vplyv na dezintegráciu rodín a 
vznik nového fenoménu - sociálnych sirôt." 
Čo dodať? Systém sa musí reformovať, keď tento vývoj chceme 
zvrátiť. Keď nie, tak sa len nečinne prizerajme. Ale potom 
nejojkajme, keď našim deťom bude za každým rohom hroziť 
bitka, olúpenie, znásilnenie, prípadne vražda, alebo sa naše 
dieťa obesí na čerešni za domom z dôvodu totálneho 
sebazdeptania !!! 
zdroj: Štatistické ročenky 
Pravda 
Hosp. denník 
Národná obroda 
(rn) 

 

 


