
 
N A L E J M E   S I   O M  O V É H O  V Í N A   

Treba  reagova  na  príspevok  známeho  autora  v  ktorom  sa  pí e,  e: 
Antisociálna vláda  Roberta Fica naviazala na  kontinuitu vlád Mikulá a Dzurindu, a popisuje 
postup vlády v privatizácii distribu ných spolo ností, prirovnaním k transformácii národného 
majetku  ako  za  Me iara.  

Je konkrétne známe, e na a vládna koalícia avizovala u v roku 2005 zru enie Fondu národného 
majetku, prenesením agendy na MF SR, kde by prílu ný útvar dokon il vysporiadávanie 
k jednotlivým privatizovaným subjektom, aby nedochádzalo k al iemu rozdávaniu tátnych 
prostriedkov (na rok 2007 u touto vládou ur ených viac ako 2 miliardy Sk) 

 

na utajené

 

odpustky platieb,  preml aných platieb od  privatizérov. Pre odstúpenie KDH z vládnej koalície 
boli vypísané pred asné vo by a  k  zru eniu FNM a  Slovenskej konsolida nej, a.s. u nedo lo. 
Za iatkom roku 2006 vyhlásil premiér Dzurinda zastavenie privatizácie en bloc. Napriek fatálnym 
dôsledkom neuchopenia mana érskej kontroly tátu v Transpetrole, SPP, strate Slovnaftu, do lo k 
násilnej privatizácii  66 % + 1 akcií Slovenských elektrární tátnym talianskym monopolom Enel. 
Opodstatnená nevô a Ficovej vlády bola pojatá do Programového vyhlásenia vlády, ako 
neprivatizova al ie strategické tátne podniky. Autor príspevku uviedol, e práve pri 
privatizácii distribu ných spolo ností

 

boli  fatálne oslabené mo nosti tátu riadi a usmer ova 
strategické podniky, umo nil sa presun  kapitálu do rúk nadnárodných koncernov E.ON, EdF a 
RWE. U v roku 2005 minister spravodlivosti Daniel Lip ic presadil zákon o zákaze utajovania 
zmlúv, podmienok v  dohodách a  zmluvách medzi tátom a  zahrani ným nadobúdate om 

 

privatizérom.   

Protiústavne riadené, tátom manipulované a utajované boli procesy u v malej privatizácii, ktorej 
priebeh sa zvrhol na holandské dra by, systémovým vytvorením mafií na celom území tátu. 
Podobne dopadla kupónová aj  ve ká privatizácia, ke len úzka skupina fyzických a  právnických 
osôb  mohla skupova akcie tátnych podnikov fondami pri neexistencii  akciového trhu, ím boli 
diskriminovaní v etci slu ní a poctiví ob ania. Vlády a parlamenty po roku 1990 vedome 
umo nili nadobudnú rozhodujúcu as národného majetku len úzkej pekulatívne vybranej 
skupine vyprofilovanej najmä z  nomenklatúry KS a tB. Poru ená bola ústavná rovnos práva 
vlastni majetok ostatnými ob anmi. Zo strany WJC a  idovskej nábo enskej obce i lo o dobre 
pripravenú rearizáciu, resp. kontraarizáciu majetku

 

z  obdobia I. Slovenskej republiky aj nad 
rámec re titúcií. Namiesto vysly ania ulice a odsúdenia aspo 15 

 

tich najextrémnej ích 
komunistov a  e tebákov u v decembri 1989, do lo k  majetkovému prevratu, dohode a Prvej 
hrubej iare

 

za minulos ou, odpustenie a  Verejnos ou proti násiliu dohodnuté zastúpenie 
komunistov, e tebákov  a  idov  v  Slovenskej  národnej  rade  a  v etkých vládach.  

Po znárodnení v roku 1948, Husákom presadzovanej autonómie Slovenska a  roku 1968 prijatej 
federácii, bol  v  rámci vyrovnávania sa  s echmi dosiahnutý obrovský priemyselný a 
hospodársky  rozmach Slovenska a  objem  vytvoreného národného  majetku  sa  zdvadsa násobil.   

Odovzdaním mana érskej kontroly v  strategických podnikoch 

 

distribu ných spolo ností

 

minoritným akcionárom, ich tát posunul na úrove Transpetrolu a Slovenského plynárenského 
priemyslu, kde u do zásadných rozhodnutí nemá tát ako vä inový akcionár nárok zasahova . 

tát je v postavení prizerajúceho sa, ako sa s jeho bývalými strategickými podnikmi zahrani né 
koncerny pohrávajú a  odsávajú tu vyprodukovaný zisk mimo republiku. Do asný populizmus 
nebránil Robertovi Ficovi osobne sa  poni ova a anga ova v  nátlakoch na SPP, k cenám 
dodávok plynu pre domácnosti, ú av pre dôchodcov, pri om, ke bol v opozícii a vtedaj ou 
vládnou  koalíciou  vybraný do privatiza nej komisie a mal  nielen  teoretickú mo nos ovplyvni   

(Pôvodný originálny názov autorov)
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formu privatizácie, alebo nepripusti privatizáciu SPP, (alebo aspo rúry plynovodu, z ktorých 
plynul 100% zisk tátu) a  zamedzi odovzdaniu mana érskej kontroly men inovému akcionárovi,  
rad ej zbabelo rezignoval. Minister Jahnátek zákonom zmenil kompetencie Úradu riadenia 
sie ových  odvetví (URSO), regula ného  orgánu,  najvýznamnej iu a  najdôle itej iu  podmienku  
jeho nezávislosti, zdegradoval  straníckymi  nomináciami  lenov  regula nej  rady  a  vedenia  
úradu. Parlament dokonca 6.11.2008 schválil vládny návrh zákona, pod a ktorého ceny bude 
ur ova  vláda  namiesto ÚRSO  vo vz ahu  k  SPP  a  podobným  prípadom.   

Me iar nepripustil  referendum ani pri delení federácie, vedome s KDH zabránil aplikácii 
platného lustra ného zákona,  umo nil neústavnú privatizáciu národného majetku (Ivan imko 
HN z  29.2.2008). Fico sa  zatia  nepou il, aby  na iel  alternatívu k  tak významnému  úradu, 
akým ÚRSO je, aby bola zaru ená jeho nestrannos , kvalifikovanos , objektivita pri stanovovaní 
cien  v dodávkach v etkých druhov energií (bez vplyvu lobovania), tepla a vody a  aby nekonal 
v zhode s výrobcami a  dodávate mi energií a  ich korup nými záujmami.   

Najvýsostnej ou spolo enskou po iadavkou, ktorú iadne vlády od roku 1990 doposia 
nezabezpe ili, je ochrana ob anov a  zabezpe enie ich dôstojného plnohodnotného ivota. 
V predo lých obdobiach Fico iba argumentoval, e doteraj ie vládne koalície boli proti udové, 
pri om v  nich mali zásadne vä inové zastúpenie bývalí najvy í nomenklatúrni komunisti 
(Plevzovi amicenkovia) Schuster, Miga , Ftá nik, Kanis, Weiss, zlodeji, trestanci a podvodníci 
zo SNS, HZDS, ZRS, SOP a ANO. al ích opätovne, vedome poveruje tátnymi funkciami, 
zastúpením v  orgánoch spolo ností s  ú as ou tátu, v  tátnej a  verejnej správe a na ambasádach 

 

J. Miga (brat privatizoval OZKN Pre ov), P. Weiss s  Kanisom vyrobili  Majského. Do 
zoznamu   treba  zaradi aj al ích, akými  sú: P. Ham ík, vykráda európskych fondov 
s Rolandom Tóthom, Mu ko / tB ukradol Satur/, Reze jr., Schuster jr., Bednár, Zsoldos, Volf,  
Melocík,  Pecka,  e ot, Izidor Po iatek,  Murga ...  

Ak je to tak, ako autor uvádza, e spolo nostiam umo uje za dobré výsledky hospodárenia 
v roku 2006 vyplati odmeny a  rozdeli a 10 % z dosiahnutého istého zisku pomerom jednej 
estiny  tabu kovým zamestnancom, pä estín vrcholovým mana érom a  lenom orgánov 

spolo ností,

 

tak ide o  vedome organizované okrádanie obyvate stva. O týchto skuto nostiach 
majú povinnos  informova verejnos zástupcovia tátu, ktorí boli  Ficom dosadení do orgánov 
týchto spolo ností. 
V denníku SME z  25.6.2007 hovorca ZSE, a.s. uviedol, e ZSE  dosiahla vlani (v roku 2006) 
istý zisk 3, 383 miliardy korún, z oho 10 % je 338, 3 milóna korún, údajne rozdelených na 

odmeny. Pri sú asnom stave 1400 zamestnancov ZSE dostali  tabu koví zamestnanci priemerné 
odmeny  42 000,- Sk za dobré hospodárske výsledky v roku 2006. Tí, ktorí zamestnancov hnali, 
motivovali k vysokým výkonom a kvalitnej práci, mana éri, tých je 36 vrátane nových politicky, 
v júni 2007, nominovaných lenov  predstavenstiev a dozorných rád, si nadelili odmeny  po cca 
8,2 milióna korún k ro ným príjmom 4 mil. Sk. Takto dosiahli mana éri v ZSE súhrnný príjem 
v priemere cca 12 miliónov korún Slovenských, v ktorých nie sú zapo ítané príjmy z iných 
funkcií v tátnych organizáciách (riadite stratégie v  PMÚ, CHR), MVO a  al ích privátnych 
spolo nostiach, kde majú zastúpenie. 
Z celkového istého zisku ZSE, a. s. 3,4 miliardy Sk za rok 2006 rozdelila spolo nos 2,8 
miliardy Sk na dividendy akcionárom a  zostatok 600 miliónov Sk mohla rozdeli na odmeny. Na 
o bol pou itý rozdiel 240 miliónov Sk by mali opä odpoveda a zverejni zástupcovia tátu 

v orgánoch spolo ností ZSE dosadených po unbundlingu k 1.7.2007, t.j. po roz lenení 
spolo nosti. 
Bolo  by  vhodné  otvori   verejnú  diskusiu,  i  je  200  násobok  odmeny  mana éra  ZSE  k 
odmene   kme ového,  zamestnanca   a  25  násobok  ro ného  príjmu  mana éra  k  ro nému 
príjmu  kme ového  zamestnanca  primerané,  premr tené,  zaslú ené,  prípadne  nezaslú ené, 
ke  v   samotnom,   ve kom,  zjednotenom    Nemecku ,   u    nieko ko      prebiehajú    diskusie    
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o zni ovaní týchto extrémnych rozdielov. Aby záchranil kapitalizmus pred pekulantmi s cennými  
papiermi zalo ených  na  rizikových   hypotékach  varuje aj Luxemburský premiér Jean Claude 
Juncker, hovorí o neúnosnosti nadmerných  platov  mana érov  bánk, spolo ností,  burzových  
maklérov, o predstavuje doslova pohromu pre celý svet. Nicolas Sarkozy kritizoval darebáckych 
riadite ov, Holandsko pripravuje zákon progresívneho zda ovania odstupného mana érov  
spolo ností  a  bánk  s  cie om  eliminova  excesy  mana érov. Jeden  z  najvä ích koncernov  
na  svete  E.ON (paradox, e vznikol v roku 1999 spojením men ích koncernov VEBA a VIAG) 
podnikajúci v energetike, expandoval do v etkých tátov východnej Európy, ktoré sa stali 
pridru enými lenmi EÚ a postupuje v akvizíciách alej na východ. Za 8 rokov od svojho vzniku 
E.ON výhodnými nákupmi energetických strategických podnikov od postkomunistických 
skorumpovaných vlád naakumuloval kapitál, ktorým by bol schopný  skúpi v etky  
sprivatizované podniky Slovenskej republiky od roku 1991, bez oh adu na  odvetvia a  e te  by  
mu  ostal  najmenej dvojtretinový  balík (zo 60 milárd Eur) na  akvizície  v  iných  krajinách.  

Natíska  sa  dojem,  e  to  o  neovládol  Hitler  vojenskou  agresiou,  zabratím  území, majetkov 
aj s  obyvate stvom, dosiahlo Nemecko, Rakúsko, USA a  al ie tzv. vyspelé táty  západného  
sveta   ekonomicky,  nanútením  neoliberálnej  globalizácie  a  privatizácie.   

Dnes sa u Nemecko, ktoré výhodne vykúpilo Slovensko, chystá prija ústavný zákon, ktorý 
neumo ní  preda svoje strategické podniky zahrani nému investorovi - privatizérovi, lebo je si 
vedomé, e  ten,  kto ovláda  strategické  podniky,  ovláda  tát.  

Nastala re taurácia kapitalizmu z 19. storo ia s  typickými rtami vykoris ovania pracovnej sily. 
Je reálne a takmer isté, e honorovanie mana érov vo v etkých spolo nostiach E.ON-u je iste 
porovnate né a  v  rámci uplat ovania vnútrokoncernovej kultúry identické bez oh adu na tát a 
teritórium, kde ktorý mana ér pôsobí. Bol prijatý Schengen, ktorý odstránil posledné preká ky 
prieniku kapitálu.  

Robert Fico by mal pozornos ob anov presmerova z  uverejnených astronomických príjmov 
mana érov DSS na príjmy mana érov distribu ných spolo ností, o  roz lenení ktorých vláda SR 
rozhodla  k  1.7.2007  a  zav ila  privatiza ný  proces odovzdaním mana érskej kontroly v 

al ích strategických podnikoch tátu v  prospech minoritných akcionárov zahrani ných 
koncernov. Totálnym  idiotizmom sa prezentuje sú asná vláda aj vo vz ahu k Bruselu, o 
dokumentuje  lánok Boj  o  monopoly  Fico  nevzdal (HN 26.2.2008), v ktorom premiér 
avizuje prípravu nového zákona, ktorým chce zakáza riadenie firiem ich minoritnými 
akcionármi. Týmto  zákonom  chce získa   mana érsku   kontrolu  tátu  spä od  SPP  a  aj   
troch  distribu ných  spolo ností,  v ktorých  men inoví  akcionári  dostali (vybrané osoby  vlády 
a  NR SR  sa  zabezpe ili  na nieko ko desiatok generácií ?) mana érsku kontrolu  k 1.7.2007.   

A  tak vláda SR hlúpo odovzdala nena raným kapitalistom mana érsku kontrolu i napriek tomu, 
e mnohé organizácie a  osoby písomne

 

upozor ovali viacerých lenov vlády, za ínajúc Ficom, 
aplovi om, Jahnátkom, poslancov NR SR 

 

Pa ku, í a, Me iara, Slotu, u koncom roka  2006  
a  za iatkom  roku 2007, o tom, aké dôsledky to bude ma pre tát a ob anov, ke sa nepou ia z  
prípadov Transpetrolu, SPP, Slovnaftu,  ako aj  Slovenských elektrární a  ak si vláda SR  
neuplatní  mana érsku kontrolu v  týchto unbundlovaných spolo nostiach (fotokópie listov sa 
nám opozícii  zrejme  nedopatrením dostali  do rúk a  údajne sú  aj  v  redakciách denníkov). Toto 
je neklamným dôkazom doteraz najvä ej korupcie slovenských vlád od roku 1990.   

Pre megaspolo nos E.ON investova 100 - 200 miliónov Eur na skorumpovanie bábkovej 
slovenskej vlády je takmer triviálna mali kos . Preto zverejnenie zmlúv, transak ných 
dokumentov s privatizérmi je nevyhnutné aj z dôvodu pre etrenia finan ných kompenzácií 
privatizérom a  poskytnutých  provízií,  príslu nými  orgánmi EÚ-OLAF, Interpol, Europol, ECB.  
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Z poh adu výhodnosti privatizácie distribu ných spolo ností, strategických podnikov tátu je 
potrebné poskytnú verejnosti zopár faktov na príklade ZSE, a. s. Dosia je to v ak utópia, 
zodpovední asi vedia, pre o sa nekoná aj v tejto oblasti  roz irujúcej  sa  korupcie  a  klientelizmu.  

V roku 2003  rozhodla vláda SR o privatizácii ZSE, . p., v  ktorom pracovalo viac ako 3500 
zamestnancov, bola z  neho vy lenená Bratislavská tepláre s cca 1000 zamestnancami. 
V sprivatizovanej ZSE, a. s. zostalo vy e 2500 kme ových zamestnancov. Do asu roz lenenia 
(unbundlingu) ZSE, a. s. k  zákonnému termínu 1.7.2007 sa podarilo mana mentu zní i po et 
zamestnancov na 1400, prirodzeným odchodom asti do dôchodku, prepustením a ostatných  
vyhodením  na  dla bu a  takto  náklady  prenies  na  tát.   

Takýto model bol uplatnený vo v etkých privatiza ných odpredajoch národného majetku 
vybraným a  vopred  ur eným  zahrani ným  záujemcom.  
Napríklad v  Slovenských elektrár ach, a. s. bol  Enelom, jediným mo ným kupcom, z roka  na  
rok  zní ený  stav  zamestnancov  o 1668  a  hne  prechod  SE  zo  straty  do  zisku.  

Na tvorbe zisku ZSE, a. s.

 

v roku 2006 mala najvä í vplyv úspora mzdových nákladov na prácu. 
Pri priemernom náklade 70 000,- Sk mesa ne na jedného pracovníka 

 

mzdy, odvody, sociálne 
zabezpe enie,  technické  a  administratívne  vybavenie,  ré ia  pre 1100  pracovníkov,  o  ktorých  
bol zní ený  kme ový stav, dosiahla spolo nos úsporu najmenej 920 miliónov korún 
slovenských  v  roku  2006. 
Sú z poh adu realizácie v etkých cie ov dosadeným mana mentom ZSE, a. s. v prospech E.ON-u, 
ich príjmy adekvátne, zaslú ené, ke boli príslu nými re trukturaliza nými krokmi dosiahnuté 
hlavné ciele - rast zisku (o pol miliardy Sk nárast s rokom 2005) a trvalá, nebývalá perspektíva 
nadobudnutím  mana érskych  právomocí  a  de  facto  vlastníctva  majetku  Slovenska  nav dy?  

V Nemecku bolo dokázané úplatkárstvo koncernu Siemens AG pri tendroch, no pri tendroch 
Siemensu  na osvetlení Bratislavy a  tátnej pokladne, príslu né tátne orgány SR korupciu utajili.  

Preto je sú asná vládna koalícia v  zjavnom podozrení, e viacerí vládni initelia mohli by zo 
strany E.ON-u, RWE a  EdF skorumpovaní za odovzdanie trvalej mana érskej kontroly práve 
minoritným akcionárom v  distribu ných spolo nostiach. Tak ako bola korupcia dokázaná 
Siemensu, mala by by dokázaná aj uvedeným energetickým koncernom, európskymi orgánmi 
ako OLAF, Interpol, Europol, prípadne ECB, alebo inými orgánmi EÚ. To si v ak musí 
Slovenská republika povinne, spolo ne s opozi nými politikmi, ale aj s  tretím sektorom v  NR 
SR a Bruseli oficiálne vynúti . Poctiví a estní ob ania si to ur ite elajú, ale mocipáni 
vyprofilovaní z  tzv., slobodných a naivných volieb, i formálni krik úni závislí na peniazoch 
týchto hrabo ov  si  to  ne elajú  a  pokia  budú  smradi v  NR SR,  vláde,  justícii,  prokuratúre  
a  polícii,  to nepripustia.  

Vláda  Roberta  Fica  dosadením  straníckych  nominantov  do orgánov spolo ností ZSE, a.s., 
SSE, a.s. a  VSE, a.s. vedome  vyrobila  zo  d a  na  de  al ích  multimilionárov  a  zvä ila  
priepas medzi malou skupinou majetných zbohatlíkov a vä inou chudobných ob anov 
dohá aných do poroby ako v  asoch feudalizmu,  k sociálnym samovra dám a  neznesite ným 
ivotným podmienkam. Vieme, za  akú  cenu,  ale  nevieme  dokedy  to  bude  takto  fungova . 

Ka dý poslanec NR SR  bol vnútorne presved ený o  nevýhodnosti privatizácie strategických 
podnikov, predov etkým  energetických,  ktoré  tvoria  chrbtovú  kos hospodárstva  ka dého 
tátu, no  v  tom  ase  si  nikto  nemohol  dovoli  otvorene  protestova , lebo aj  ja  by  som 

skon il ako Ivan imko,  Zuzana  Martináková, Opaterný,  Bódy,  Navrátilová... Dnes  je  iná  
situácia.   
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Ke e  mesa né  príjmy

  
nominantov  mana érskych  postov a  v  orgánoch spolo ností  tátu sú 

aj  viac miliónové (najviac v SPP), desa a  viacnásobne vy ie ako u  poslanca NR SR, bol 
prijatý  napríklad v  SDKÚ úzus hotovostného odvodu 40 % z  ro ného príjmu  nominanta do 
mana érskej  funkcie a  orgánov  spolo ností s  ú as ou  tátu, pre stranu na chod 
administratívneho  zabezpe enia.  i  boli   takéto  vnútrostranícke  pravidlá uplatnené aj v 

al ích stranách ako sú  SMK, KDH, ANO nie je v eobecne známe. Zatia nie je preukázané, i 
podobný model uplat ujú sú asné vládne strany, ke dosadzujú známe, v etkého schopné 
indivíduá do tátnych orgánov a  orgánov  spolo ností , akými  sú  Schuster jr., Reze jr., Bednár,  
Mu ko...  

Najvä ie príjmy zo v etkých nominantov strán do orgánov spolo ností s ú as ou tátu od roku 
1998 mal zrejme tefan Czucz, bývalý normova na po nohospodárskom dru stve v amoríne, 
zdá  sa, do ivotne dosadený Jukosom do  mana mentu Transpetrolu, viac rokov aj v orgánoch 
SPP a  iných spolo ností  s ú as ou tátu. Je jediným miliardárom na Slovensku, ktorý zbohatol z 
oficiálnych funk ných príjmov nad 100 miliónov Sk ro ne a  druhým by mohol  by Ernest

 

Valko, právnik, ktorý mal vo v etkých vládach privilégium zastupova tát vo FNM a  zárove 
protistranu 

 

privatizérov, ktorým pomáhal pri  legalizovaní ich neústavne nadobudnutých 
národných majetkov  - teraz  obhajuje aj  L. Reháka,  ktorý  záhadne 

 

získal  významnú   as 
akcií  mobilného  operátora  Orange.  

Zmoc ovanie sa národného a  verejného majetku má svoje pokra ovanie meniacimi sa formami, v 
om má aj  SMK zabehanú  prax,  ke  amorínsko-dunajsko-stredská   klika,  Béla  Bugár, 
tefan Czucz, Oszkár Világyi, Tibor ipo , rodiny Hideghéty a urdíkových mali skúpi takmer 

v etky stavebné parcely v  intravilánoch a  80 % po nohospodárskej pôdy v okolí amorína, 
Dunajskej Stredy, Galanty,  Komárna  a  po túrovo, okrem  neidentifikovanej  pôdy, o  ktorú  
tak usilovali.  
Je sympatická súdr nos SMK, ktorú stvoril právom ozna ený e tebák Me iar, svojím  
unáhleným  konaním, zmenou  volebného  zákona. Utlmenie vá ní a vnútorné rozpory SMK 
mô u by odstránené,  ke  bude oficiálne odtabuizované verejné  tajomstvo konania Bélu 
Bugára  a  Me iarovi oddaného e tebáka Tibora ípo a, s neukon enou ZD , bývalého 
pomocníka  u  gumárov  v  SAD Bratislava do  konca  roku 1989  a  (dôverného  priate a   Ivana  
Ga parovi a), bývajúceho  na  Pomle 800 metrov  za  Bélom  Bugárom.  Nejde  v  tomto  prípade 
o zhadzovanie osoby T. ípo a, ale len o poukázanie na to, ko ko mô e takéto nevzdelané 
indivídum  dokáza  spácha  zla  za   pomoci  mocných.  

Je pozoruhodné, e do orgánov spolo ností ZSE, a. s. boli SMER-om dosadení aj bývalí tátni

 

tajomníci MF SR doc. Peter Stan k a  Ing. Jozef Troják, pôsobiaci, prvý, v  Me iarovej vláde 
a druhý, v  prvej  vláde M. Dzurindu, nominant SD , ktorí ne inne h adeli na divokú  
privatizáciu, katastrofálne  nevýhodnú  deblokáciu  ruského dlhu, tunelovanie  a  rozkradnutie  
bánk. 
Nespokojnos s hospodárskym vývojom a  reformami po roku 1998 prezentoval doc. Ing. Peter 
Stan k, CSc., vedecký pracovník Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky v  mesa níku HZDS 
extra plus

 

z marca 2005 v lánku Vlády v podru í mafie.

 

Na základe dlhoro ných analýz 
uvádza, e nástup neokonzervatizmu a neoliberalizmu za iatkom devä desiatych rokov minulého 
storo ia na tartoval novodobé zotro ovanie udstva a chudoby. 
Prevzal axiómu z  amerického ministerstva  práce, pod a  ktorej  je  bohatých  stále  menej,  ale  
sú nesmierne bohat í a chudobných je viac, ale sú podstatne chudobnej í, robia za stále menej 
pe azí a  ijú od  výplaty  k  výplate. Uvádza  tzv.  Washingtonský  kosenzus z roku 1992, ktorý 
je zalo ený na absolútnej liberalizácii, privatizácii, minimalizácii funkcií tátu a  my lienke,

 

e 
ka dý je zodpovedný sám za seba. Pod a  tohoto konsenzu  penzijná  a  zdravotnícka  reforma  
robí ka dého ob ana zodpovedným za zabezpe enie jeho staroby a  zdravia. Na porovnanie 
uvádza, e  v  sedemdesiatych  a  osemdesiatych  rokoch  bolo  pre  EÚ  typické  podstatne  vy ie  
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Sociálne  cítenie a úspechy boja proti chudobe boli vä ie ako v  Spojených tátoch. Boli tu 
rastúce príjmy a sociálne dávky, lebo sociálny trhový model bol funk ný. Okrem toho tát 
poskytoval celý rad slu ieb za nízke ceny, dotoval dopravu, vzdelávanie, zdravotníctvo a  
podobne. V  sú asnost   tento docent  ako poradca Fica sa  prezentoval aj v  STV a v septembri 
2008 výrokmi o historickej  trpezlivosti Slovenska  a  o  konsenze  koalície  a  opozície v  tátnej,  
hospodárskej a  spolo enskej politike. Tak ako zvy ajne, poctiví  a  slu ní  ob ania  sú  ved a  a 
ml ky,  pokorne  po úvajú. 
Prechodom nových lenských krajín na vynútený,  liberálny, trhový mechanizmus sa preh bili 
rozdiely medzi starými a  novými krajinami EÚ tak, e náklady práce na jednu hodinu na 
Slovensku sú 2,74 eura a  v  EÚ 24 eur.  
Konkrétne u  nás platia zahrani ní investori desatinovú mzdu  oproti  tomu, o  by  platili  u  nich.  

alej  docent  uvádza,  e  v  devä desiatom  siedmom napísal, e jednou z najvä ích výhod 
strednej  Európy  bude to, e  sa tu uskuto nia experimenty, kam sa dá a  zájs s reformami.

 

Tieto pokusy na ob anoch, ktoré dnes predvádza aj táto slovenská vláda, by v  iadnej 
západoeurópskej krajine nepre li. Chudoba vo východoeurópskych krajinách je taká ve ká, e 
ke sa z nej náhodou posunieme aspo o kúsok, v etci budú nad ení. Ro né zvý enie reálnych 
miezd o dve percentá oficiálni initelia ozna ia za fantastické, ale poml ia o tom, e udia 
predtým stratili 40 percent reálnych príjmov a nedostali sa ani na úrove spred pätnástich rokov.  

Mafiánskymi praktikami je pozna ená najmä oblas verejného ivota, moc mafiánskych 
zoskupení prekro ila národné hranice a  o  hopodárskom a  spolo enskom ivote rozhodujú 

 

finan né skupiny a  nie vlády.  
Mo no poveda , ako príklad, e vtedaj ia slovenská vláda rokovala so spolo nos ou  Kia  Motors  
ako  rovný  s  rovným,  ke  jej  venovala   sedem   miliárd   korún stimulov? (V skuto nosti jej 
venovala 13-14 miliárd a  KIA na oplátku poskytla Ruskovi a Slotovi  mo nú províziu 30 mil. 
Eur). Okrem Kia Motors k nám príde aj al ia dcérska spolo nos , ktorá bude organizova 
koopera né a subkontraktorské slovenské firmy, v dôsledku oho vä ina zisku zostane v 
spolo nosti Kia.  
Vtedy doc. Stan k e te netu il, e  Slota  s  Ruskom  protiústavne vyvlastnia  pôdu  reálnym  
vlastníkom,  ktorým  sa  Slota  navy e  vyhrá al,  e  sú  oby ajné  lajná.  
Takéto výhodné podmienky  by  Kii  neposkytol  ani  Kim ong-il z  Pchongjangu.   

A je zrejmé, e  prezident  spolo nosti  KIA  vy etrovaný  a  istý as väzobne zadr iavaný, mohol 
uplati týchto dvoch tzv. politikov (z dokázaných 100 miliónov Euro, iastky ním pou itej na 
provízie  pri  akvizíciách  v  Európe).  
Zverejnený priemerný plat zamestnanca v  Kia Slovakia je a 17 000, - Sk. Hodnota  sú asnej  
slovenskej  koruny  je  vplyvom  inflácií  znehodnotená  na  9-10 halierov  v  porovnaní  s  tvrdou 
menou K s do menovej rozluky. Tak e zamestnanci v  Kia de facto zarábajú 1700,- K s 
v cenovej úrovni práce roku 1992, ke bol celo tátny priemerný príjem tatisticky vy íslený na 
2900,- K s. To zodpovedá cene práce, ku ktorej dospel doc. Peter Stan k svojmi analýzami. V 
skuto nosti  sú  zamestnanci KIA  astní, e  sú  zamestnaní. Obdobne to  platí  aj  pre al ie 
spolo nosti, stavby a priemyselné parky na Slovensku, ke zamestnanci pod hrozbou vyhodenia  
z  práce  nesmú  prezradi ,  i  pracujú  na  L  a  ko ko  pe azí  zarobia  za  mesiac.  
Takto znehodnotené sú  aj  v etky  ivotné poistky  mladých  udí  spred  10  a  viac  rokov. 
V etky tovary dennej spotreby, potraviny, energie, platby za bývanie, doprava, slu by vzrástli od 
roku 1990 viac ako desa násobne.  
K otázke ako je mo né, e sa dal neoliberalizmu a neokonzervatizmu taký vo ný priechod v 
Európe a  vo svete, odpovedá (doc. Stan k) analýzou scenáru neokonzervatívnej revolúcie. Najprv 
sa vytvoria my lienkové skupiny mladých udí neza a ených iadnymi vedomos ami a  
skúsenos ami, potom sa vytvorí nieko ko desiatok vedeckých ústavov (má na mysli THINK 
TANK-y?), v  ktorých vedci podporujú  tieto neoliberálne my lienky a  napokon sa  pre ne 
vytvorí    dostato ne    iroký     mediálny   priestor.  Odrazu  vznikne   dojem,   e   celý  vedecký                                                                                                                                                                                                                
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front a  celá  spolo nos sú zapálení za neoliberálne koncepcie. To, e skuto nos je iná, sa u 
v médiách neobjaví. Kto  dnes  ovláda  médiá,  mô e  verejnosti  implantova  oko vek.  

V súvislosti  s tým, poradca  predsedu  vlády, prognostik doc. Peter Stan k v  lánku  Me iara 
usmerníte ah ie

 
(SME 22.9.2007) predpovedá, e v budúcnosti budú hitom dve otázky: 

energetika a  fenomén  sivej  a  iernej  ekonomiky,  ktorá  nadobúda  vo svete  obludné  rozmery. 
So zármutkom uvádza, e dodnes nenastal obrat v  odstra ovaní korupcie a  presadzovaní 
osobných  záujmov  nad  potrebami  v etkých  ob anov, o je dôsledok  nekoncep nosti  sú asnej 
vlády a odmietania vedecky spracovaných vízií. Avizuje, e má relatívne malé materiálne potreby 
a  radi vláde pokladá za nap anie vedecky odborných výziev, ktorých nepochopenie ho posúva  
mimo  verejný  priestor  slovenskej  politiky.  

Sklamaný kon tatuje, e jeho rady brali viac v  zahrani í ako na Slovensku, konkrétne vo 
Svetovej banke alebo v  Medzinárodnom menovom fonde a je ve mi smutné, ke nakoniec va u 
radu  realizuje  firma  E.ON  alebo  Siemens,  ale  neurobí  ju  truktúra  na  Slovensku.  

Nebol  po as  nap ania   neoliberálnych  koncepcií  aj  doc. Peter Stan k  nominovaný  vládou 
SR do dozornej  rady  ZSE energia, a. s. v júni 2007 ? Alebo za  rady  poskytované E.ON-u, si ho 
koncern  vybral  do  svojich  orgánov ? 
Týmto sa definitívne doc. Peter Stan k, CSc. vymanil z  pozície askéta, ktorý má  relatívne malé 
materiálne potreby a  zaradil sa do  kasty  najvy ie  platených  mana érov  v  orgánoch 
spolo ností   energetiky  s  ú as ou  tátu.  

Prognostika, vizionára a  futurológa doc. Peter Stan ka v sú asnosti zamestnáva postupný 
prechod  od  feudalizmu k ranému  kapitalizmu a  imperializmu, o  potvrdzujú  jeho  
my lienkové  pochody  vyjadrené  v  pesimistickom  lánku Politici  chcú  svoj  úspech  za 
ka dú cenu (HN zo 17.3.2008). Vyjadruje  sklamanie: Pripomínam,  e  zhruba  90 percent 
zisku  podnikovej  sféry  na  Slovensku vytvára 124 zahrani ných spolo ností . To je ten 
skuto ný zdroj hospodárskeho zázraku Slovenska. Bez toho, aby to alej rozpitvával, týmto 
kon tatovaním dokázal, e  najmenej  dve generácie vedeckých, riadiacich  kapacít  a  inteligencie 
boli   degradované,    podcenené   a   nivelizované    sú asnými    konjunkturalistami   na    úrove 

 

bezprizorných,  nevzdelaných  analfabetov.  

Poukazuje na  riziká, e Slovensko je zranite nou ekonomikou, ktorá má len dva piliere: národný 
automobilový a  elektrotechnický priemysel. Zrejme má tým na mysli národný kórejský 
automobilový a  elektrotechnický  priemysel - vy ieho  stup a  manufaktúry, automatizácie  
práce  s  klasickým vykoris ovaním kvalifikovanej pracovnej sily. alej kon tatuje, e  ak  by  
do lo k  výraznej iemu  rastu  mzdových  nákladov, je  pravdepodobné, e automobilky  a  al ie  
podniky,  v  ktorých  sa  výrobky  iba  finalizujú,  zo  Slovenska  odídu  do Bulharska alebo 
Rumunska. To zna í, e pod a analýz doc. Stan ka poskytnutých extra plus

 

v  roku  2005, v  
ktorých  uvádza, e  cena  práce u  nás  je desatinová  v  porovnaní s  rovnakou prácou v  
krajinách EÚ,  nepríde  k  jej  vyrovnaniu vo  v etkých  tátoch EÚ  aj  napriek  harmonizácii   
práva,  daní,  cenových  vyrovnaní  potravín,  energií,  slu ieb.  

Pritom v etci ob ania SR vedia, e Ivan Miklo

 

dohodol v rámci rokovaní o dodr iavaní 
maastrichtských  kritérií  a  ERM II  o  vstupe  do menovej  únie  s  ECB  a  príslu nými 
komisiami  EP na  základe  pribli ujúcej  sa  produktivity  práce  SR  k  úrovni 15-ky, 
nevyhnutnos implementácie ceny

 

práce na 80 % priemeru krajín pôvodnej 15-ky lenských 
krajín EÚ do celého hospodárskeho potenciálu Slovenskej republiky, aby  zavedením Eura  po 
1.1.2009  nedo lo k  nákupnej  turistike v  obchodnej  sieti SR a  k  tragickým, neudr ate ným 
disproporciám v  ivotnej  úrovni. Prijatie  takto navrhovaných podmienok by Ivan Miklo a  
vláda  Mikulá a  Dzurindu  presadila,  ak  by  pokra ovala  v  tre om  funk nom  období. Aj  ke  
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by to znamenalo vä iu nákladovú zá a pre automobilový, elektrotechnický priemysel a  ostatné 
výrobné podniky, dosiahli by sa výrazne vy ie ekonomické prínosy tátu a  zrealizoval by sa 
prielom skokom, ktorý by znamenal takmer rovnocenné efektné postavenie Slovenskej republiky 
s  pôvodnými  lenmi 15-ky  a  prekonali  by  sa  v etky  disproporcie  okových  terapií, 
privatizácií  národného  majetku, infla ných  vplyvov  od  roku 1990  a  umelo udr iavanej 
vysokej  parity  Eura  a  Slovenskej  koruny. Mimo  rámec  parity  koruny a  Eura bol dohodnutý 
aj  prepo et  porovnate ných  príjmov dôchodcov  krajín  EÚ-15-ky.  
Sú asná  vláda  Roberta  Fica  bola  povinná  zabezpe ova

  
kontinuitu  v   presadení  

dohodovanej  ceny  práce  a  porovnate ných   príjmov  dôchodcov.  

Namiesto zmysluplného pokra ovania v  reformách, zni ovaní zahrani ného dlhu

 

pokra uje vláda 
v  me iarovskej privatizácii (predajom Hydrogeologického ústavu D a Po tovej banky vopred 
ur enému záujemcovi), okrádaniu ob anov o  pozemky zo Slovenského pozemkového fondu 
a výrobe al ích miliardárov zo tátnych a  verejných zdrojov, poskytovaním tátnych zákazok 
svojim  mecená om.  Fico dokonca  dohadzuje  a níkovi  Poórovi  k efty  v  Srbsku.   

Hospodárske noviny z  26.3.2008

 

uvádzajú, e Slovensko sa v  zahrani í stále zadl uje, ím sa 
stáva  stále  závislej ím na idmi  ovládaných  bankách, ke hrubý zahrani ný  dlh sa  v  roku 
2007  zvý il  na  44,31 miliardy dolárov

 

(napriek jeho znehodnocovaniu), ke rok predtým bol 
dlh ni í o takmer 12 miliárd dolárov, o na jedného obyvate a krajiny  (nie tátu ?) predstavuje 
a 8 237 dolárov (viac ako 188 tisíc korún) vrátane kojencov, cigánov, detí, tudentov, väz ov, 
nezamestnaných, neproduktívnych zamestnancov tátnej a  verejnej správy, prostitútiek, invalidov 
a dôchodcov.  Dlh  Nemecka  v  roku  2007  bol  10,5 miliardy eur, vi  SME  22.11.2008.   

Treba ma stále na zreteli, e Me iar s  Reze ovcami

 

umo nili dosta výnosný strategický podnik 
VS do defaultu a  pre jeho záchranu sa ho zmocnila US Steel, ktorá má monopolné postavenie a 
obrovský biznis, u len pri dodávkach plechov pre tri automobilky na Slovensku a  e te erpá 
stimuly. Podarí sa za nieko ko rokov sú asným komunistickým a e tebáckym zlodejom dosta do 
defaultu, i bankrotu tát ? Potom si ho mô u jednoducho bez odporu, KGB, CIA, Mossad, 
rozpínajúci sa Ma ari, Rakú ania, Poliaci a  noví vlastníci bývalého národného majetku 
dopaberkova a  zru i  ako územný  útvar  neschopný  samostatnej  existencie  v  Európe.  

10. apríla 2008  uviedlo SME, e vláda rozhodla, e Slovensko u nebude erpa finan nú pomoc 
od Svetovej banky. Banka by nás mala presunú z  kategórie rozvojových krajín

  

medzi táty s 
vyspelou  ekonomikou. 
Slovensko  ani  ako  sú as  prvej SR,  SSR,  SFR  a  nehovoriac  o  I. Slovenskom  táte 
(jeden z najvyspelej ích  v  Európe) nikdy  nebolo  rozvojovou  krajinou.  Kto  je  za  takúto  
degradáciu a  potupu  zodpovedný  a  kedy, v  ktorom  roku  bola  takáto tatistická, podradná  
charakteristika  a klasifikácia   za lenenia  Slovenska  na  úrove  rozvojových   krajín  zavedená?

  

Slovnaft

 

je al ím prípadom zrady zakladate a tátu

 

na ob anoch, ke , krátko po Zlatej Idke na 
dve etapy daroval 47 % akcií strategického podniku mana érom Slovintegry a ostatok dal do 
kupónovej privatizácie. Nako ko Hatina, u bývalý majite pochádza z Komárna, bol vysoký 
predpoklad, e vä inový podiel netransparentne, bez sú a e odpredá investorovi z  Ma arska. 
Napriek tomu, e Slovnaft, . p. nebol nikdy stratový od zalo enia, mesiá Hatina

 

v SME z 11. 
augusta  2007  cituje: V  roku  2000  vstúpil  do  Slovnaftu  ma arský  plynárenský  a  rafinérsko- 
petrochemický koncern MOL, ktorý pomohol firme splati dlhy a  priniesol peniaze na nové 
investície. Slovintegra  potom  predala  MOL-u za 80 miliónov dolárov as svojich akcií 
a zvy ok balíka vymenila za 10 percent akcií ma arskej firmy. Tie pred dvoma rokmi za 8 
miliárd korún predala (komu?). MOL po  výhodnej  kúpe základného balíka akcií ziskového 
strategického  energetického  podniku,  dostal  súhlas   od   protinárodných   slovenských   vlád   k   
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odkúpeniu akcií drobných akcionárov a  dnes vlastní takmer 98,5 % v etkých akcií. Rozhodujúci 
balík  akcií  dostal Hatina  pod  podmienkou, e celý  ho neodpredá,  ale  preva nú  as  prevedie  
ako výmenu za akcie MOL-u, z  oho mu vyplynuli dividendy na dosiahnutých výsledkoch 
koncernu, o  ktoré  sa  záväzne delil  tak, e po 20 %  z  nich  má  poskytova  rodinám  V. Lexu 
a  V. Me iara. Ako si  táto trojica udomilov rozdelila 8 miliárd korún za predaj 10 percent akcií 
ma arskej firmy? Dva roky sme svedkami, ako koná ma arská vláda, aby zabránila 
nepriate skému  prevzatiu  MOL-u  rakúskym  OMV, aj  napriek  vy ej  ponuke  za cenu akcií 
nad reálnu hodnotu. Regula né orgány EÚ postupujú selektívne a  teda diskrimina ne vo i  
niektorým  krajinám,  o  nedáva  záruky  rovnakého  prístupu  ku  v etkým  lenom.   

Podobne je  to  napríklad  pri niektorých  akvizíciách  medzi  Nemeckom, Francúzskom, 
Talianskom,  panielskom  a  Anglickom. Z  toho, o  sa  udialo  na  Slovensku  je  zrejmé, e  
EÚ  podmie uje  prizvanie  nových  lenov  privatizáciou   strategických  podnikov,  najmä  
energetiky,  nie  domácimi,  novými  národnými  vlastníkmi, ale  takmer  výhradne  pôvodnou  
15-kou  lenov  EÚ a USA.  

Slovensko servilne prijalo pravidlá oddelenia distribúcie od výroby  elektrickej energie a ur ite 
nie zadarmo odovzdalo  mana érsku  kontrolu  men inovým vlastníkom akcií, no najvä í hrá i 
na  európskom  trhu  Nemci  a  Francúzi  sa  tomu  bránia   a  e te  k  tomu  vind ujú  s  cenami 
za dodávky elektrickej energie. Obdobne pou íva EÚ nerovnaký, diskrimina ný prístup aj 
v obchodných   vz ahoch   s   Gazpromom,   pri om   na   exploatácii   prírodných  zdrojov  Ruska  
vyvíja  obrovské  úsilie, akoby  sa  chceli  vyrovna USA,  ktorým  za ína  by zemegu a  oraz  
men ia  a  tesnej ia.  

K Slovnaftu

 

je nutné dopoveda nieko ko drobností. Zinkasoval tát viac ako miliardovú pokutu, 
ktorú Slovnaftu vyrúbil e te Ivan Miklo , alebo preto bol pojatý  Marian Jusko do mana mentu 
aby tomu zabránil? Ako bývalý guvernér NBS má ve ké a obrovské skúsenosti s  
transparentným tunelovaním bánk, nezabezpe ením bankového dozoru a  potom ich úspe ným 
odpredajom  do rúk  korup ným  polo nostiam.  
Napríklad  Investi ná  a  rozvojová  banka

 

po vytunelovaní  reze ovským  kinder-mana mentom  
a J a P Tká ovcami, bola o istená o  nieko ko miliárd klasifikovaných úverov a  potom pri 
zostatkovom základnom  imanií  14  miliárd  Sk  odpredaná  OTP  za  730  milónov   Sk.  To si  
zaslú i  POTLESK.

  

Minister Jahnátek by si u mal uvedomi , e nemá kompetencie zabezpe ova dodávky ropy pre 
Slovnaft, ktorý je dnes rýdzo ma arským podnikom na  na om do asnom území, alebo sa u 
súkromne dohodol s  mana mentom MOL-u, e im bude robi OUTSOURCING popri funkcii 
ministra vo  vláde  SR ?  Obvykle sa správal  Fico, ke  pozval  údajne  najvä ieho  mafiána 
SMK Oszkára Világyiho na obchodné rokovania do Lýbijskej maharíd ie a  pomätene sa 
vyjadroval na verejnosti o na om  Slovnafte. Na  obchodné  rokovania  do Vietnamu  vzal  
zástupcov  J&T.   

Zrejme  nie  je  náhoda, e do orgánov ZSE, a.s.-E.ON bol dosadený  aj  Ing. Jozef Troják, CSc.,  
poradca   bývalého   prezidenta,

   

lebo   vykonáva    nezastupite nú    vysvet ovaciu   kampa   pre  
ubiedené  obyvate stvo.  Vo  vyh adávanej  tla ovine  SMER-u 

 

SLOVENSKÝ ROZH AD 
z 19. decembra 2007 - sú oneskorené, ale zato hlboké analýzy  v lánku Negatívne dôsledky 
reforiem, kde J. Troják ako hos Únie slovenských novinárov na pôde KOZ, vystúpil pred vy e 
sto  novinármi  a  publicistami k  problémom hospodárskeho a  ekonomického rozvoja na ej 
vlasti. Podstatnú as venoval problematike reforiem, otázkam predaja strategických podnikov, 
pôsobenia bánk a ve kej zad enosti na ej krajiny. Slovensko za radikálne reformy, ktoré 
uskuto nila  minulá  vláda, zahrani ie  chváli, ale  stále  je menej tých politikov a  ekonómov, 
ktorí   sa   hlásia   aj   k  negatívnym  dôsledkom   reforiem  a   ich   dopadov   na  ob ana,  rodinu,  
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spolo nos . Spolo nos  sa  spolarizovala  na ve mi bohatých, ktorí majú a mô u v etko a na 
tých,  o  ni  nemajú  a  ni  nezmô u. Ob ania  by  sa  mali  razantnej ie   pýta  politikov, pre o 
vy e  60 miliárd  korún  ro ne  odchádza   formou   nezdanených  dividend  a  podielov   na  zisku   
do  zahrani ia  aj  preto, e  okrem  troch  krajín  EÚ, v etky  ostatné  zda ujú dividendy aj 
podiely na zisku.  
Páni Dzurinda, Miklo , Malchárek, Prokopovi a  al í  lenovia  bývalej  vlády

  
by  mali 

kone ne  ob anom  poveda  pravdu,  pre o zvolili  ten  najdrah í  spôsob  ozdravenia  vybraných  
bánk,  ktorý   bude  stá  udí  na ej  krajiny   takmer  200  miliárd   korún.  
J. Troják  bol  tátnym  tajomníkom  MF SR  za  SD  v  prvej  vláde  M. Dzurindu

  

a  predtým 
ako  nomenklatúrny  káder  KSS  viac  ako desa ro ie  pracoval  na  MF SSR  aj  so  súdruhom  
e tebákom  Mariánom  Tká om,  plagiátorom, (tunelárom  tátnych  financií na nákup 
indiánskych  zmeniek  za  2,5 mld. Sk, ke  mala  koruna  cca 10  násobne  vy iu  reálnu 
hodnotu  ako dnes) v  pozícii  prvého viceguvernéra NBS a ú astníka  kolkovej aféry pri mene 
K s  na  Sk.  
Aj to je vizitka vlády, e e tebák  Marián Tká

 

má  do ivotnú  funkciu  riadite a  archívu NBS 
zabezpe enú  a  navy e  bol  parlamentom  vybratý  do televíznej  rady.  
Do funkcie viceguvernéra NBS Mariána Tká a nominovala tB

 

po jeho neoblomných a  
razantných dokazovaniach o nespravodlivých finan ných tokoch zo slovenských výrobných 
podnikov  do centrálneho federálneho rozpo tu  v Prahe (a 30 miliárd K s ro ne), odkia neboli 
v  adekvátnej vý ke  prerozde ované  a  spä  poskytované  na  hospodársky  rozvoj  Slovenska.  
Ivan Miklo  predvídavo  ozdravil  banky  na  Slovensku, o  západ  realizuje  a  v  sú asnosti  s  
omnoho  vy ími  nákladmi? Ale chybou  bolo, e  po ozdravení  bánk, neboli braní  na  
zodpovednos  ich   tunelári,  ktorí  sú  dnes  najvä ími  developermi (Ki o, Gabriel, J. Tká ...).  

Odborníci z  NBS a  ich servilní analytici  a kamuflátori dnes vykazujú, no zaml ujú, e 
odovzdaním sektorov bankového, pois ovacieho a  strategických podnikov zahrani ným 
záujemcom  je  odsávaných  zo  Slovenska, a  360  miliárd  Sk  ro ne,  takmer  1  miliarda 

 

denne. 

 

Na   takejto  de trukcii   hospodárskeho  potenciálu   sa  podie ali  v etky  vlády   po  roku  1990, 
a  tomuto  zodpovedá  prehlbujúca  sa  neschopnos

  

zabezpe ovania  základných  funkcií  tátu 
vo vzdelávaní,  zdravotníctve, v dôchodkovom zabezpe ení, vede a  výskume. Na alej dochádza 
k zni ovaniu ivotnej  úrovni obyvate stva,  pokra ujúcej  demoralizácii  a  vz a ovaniu  od  
právneho  tátu.  
Plejáda  e tebákov, fanatických  me iarovcov,  kolaborantov  z  VPN, KDH, ZRS, SD , SMK, 
SOP, ANO a  SNS,  ktorí  národu  nas ubovali  zrod  novej  kapitálotvornej  vrstvy,  druhé  

vaj iarsko  a nebývalý  blahobyt, si  u  nechce pripusti , e  katastrofu na Slovensku privodili 
oni svojou drzou, nehoráznou  pa ravos ou, diskrimináciou obyvate stva, jeho  trvalým  
poni ovaním  a  zotro ovaním. Takúto  katastrofu  by  idoly  Mariana Tká a, Imrich Karva a 

 

Peter Za ko,

 

ako uznávaní  národohospodári  za  I.  SR  a  najmä  I.  Slovenskej   republiky   
nikdy   nedopustili.  

Koncom  80-tych  rokov 20. storo ia sa komunistická garnitúra v SFR (pri Reaganovom 
stup ovaní zbrojenia), pripravovala na zmenu re imu a re tauráciu kapitalizmu u nás. 
Nomenklatúrne  kádre  KS  nemali  obmedzenie  cestova  po celom  svete, nadväzova 
kontakty  s  vtedy  odsudzovanými  kapitalistami  a  reálnou  bur oáziou  tak, ako  ju  opísal  
Karol  Marx..  K. Marx  dokázal  na  základe  svojej  analýzy  bur oáznej  spolo nosti,  u   pred  
150-timi   rokmi   predvída  za iatok  21. storo ia.    

Neprirodzene, in titucionalizovaným násilím

 

sa po roku 1992, pri permanentnom  poru ovaní  
ústavných  práv  ob anov  vytvorila  popri  u   jestvujúcej  tátnej  bur oázii  z  bývalého  
re imu,  vrstva  novozbohatlíkov,  ktorá  nesie  znaky   raného  kapitalizmu,   nadvlády    loveka    
nad    lovekom.     
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Nedemokratickým  spôsobom  do lo k nadvláde malej skupiny nad ostatnými. Degradáciu  
hospodárskeho a spolo enského potenciálu tátu maskujú údajnou depolitizáciou verejného 
priestoru, v  ktorom  je  spolo nos  podriadená

  
zákonom  volnému  trhu.  Pritom  politici  

celkom  be ne  prechádzajú  z  vysokej  tátnej  funkcie do  privátnych   korporácií  a  naopak.  
Pre  demokratické  rozhodovanie tu  nie  je  priestor  a  astokrát  obvi ujú  samých  seba  z  
neschopnosti   v   boji  o  moc,  ke   tvrdia,  e  tát   je  najhor í   vlastník.  
Takto   vygenerovaná  malá  skupina  zaviedla  celoplo ne  a  bez  krupulí  vykoris ovanie

  
loveka  lovekom, vzájomným  skorumpovaním  sa so zahrani nými "investormi" v 

novovybudovaných  manufaktúrach  rôzneho  typu  tak,  ako  to  popísal  Marx  a  nedávno aj  
poradca   predsedu  vlády  doc. Peter  Stan k.           

Prejavom novej  slovenskej  bur oázie

 

sú prebudené malome tiacke spôsoby, exhibicionizmus, 
hedonizmus,  gý ové  erby  a  rodinné  sídla,  asto  obmurované,   izolované  od  plebsu .     

Jedným z kvalitných médií sú asnej vládnej koalície je mo no LITERÁRNY TÝ DENNÍK, 
ktorý priná a ve mi hodnotné lánky o  historickej podstate Slovenska, jeho ohrození a  reálnom 
postavení v  globalizovanom svete. Je na kodu veci, e nekriticky prece uje v etky kroky 
sú asnej vlády, napriek nevyrie eným excesom SNS a  HZDS po roku 1990 a doteraz. Nikto zo 
Spolku slovenských spisovate ov nena iel odvahu objektívne popísa okradnutie,  zmrza enie 
obyvate stva, uvrhnutia ho do  neslobody.  Na druhej strane je to pochopite né, lebo viacerí 
slovenskí spisovatelia aktívne slú ili v politickej polícii tB do roku 1989, viacerí nena li 
uplatnenie v  parlamente, exekutíve, alebo aspo v  tátnej  správe  po as Me iarových vlád a ani 
v sú asnej  vládnej  koalícii. A  mo no  nemô u  by niektorí otvorení, objektívni a  kritickí, lebo 
v samotnej  redak nej  rade hrajú  prím bývalí  e tebáci Draho  Machala  a  Marián  Tká ,  ktorí 
si osobujú zastre ova Kongres slovenskej inteligencie ako jeho hovorcovia. Preto nemô e LT  
plnohodnotne  konkurova  zahrani ím  financovaným  médiám  SME, ·tý de , DELET ,  HN...  

Úplný  prerod  uskuto nila PRAVDA, z  komunistických  novín  na  fa istické,  domácich  
tla iarov   prepustila  a   presunula   print  do  ma arského  fa istického  Györ-u.   

Ak  sa  niekomu  javí  rigídnym  odsúdenie  D. Machalu  za  prisilné,  zreálnime  poh ad  na ho. 
Svoj charakter prezentoval v LT . 22/2008, v lánku "portrét oldniera Volodymyra", kde 
redaktora Pravdy Vladimíra Jancuru, pochádzajúceho z Východu popísal ako ochotného 
slu obní ka  a  prispôsobivého kolaboranta v  ka dej  dobe. Sná

  

najvystí nej ím je  výrok  
" ivi sa  hádzaním  blata na obdobie, ktoré sám  vedome a  iniciatívne budoval, mô e  iba  sluha 
zo v etkých dvorov, mu nízkej du evnej kon trukcie". Zov eobecnil s ospravedlnením 
predpojatos vo i východniarom, ke citoval "Ko ice, ktoré bývali metropolou stalinských 
dogmatikov, sa  stali  múrom  nárekov  ne ných  revolucionárov".  
D. Machala  mal  doprecizova nedávnu minulos , ako pretrvávajúce reminiscencie vä iny

 

východniarov

  

na  za iatok  20. storo ia,  kedy  sa  blí il  rozpad  alára  národov  Uhorska, v 
ktorom  boli  Ma ari  minoritou. Je  v  ich  podstate  ma  samostané  územie  a  prípadne  aj  tát.   

Dôkazom je Slovjacke hnutie, na ele s Viktorom Dvorcsákom (Dvortsák?), ktorý najviac 
prejavoval   lojalitu  k  Sväto tefanskej  korune,  práve  v  ase  vzniku  I. SR.  V.  Dvorcsák   
iba   nieko ko  dní   po  vzniku  I. SR  vyhlásil  v  Pre ove  Východoslovenskú   národnú   radu  
a  samostatnú  Slovjacku  republiku,  sám  sa  vyhlásil  za  prezidenta. E te  aj  po Viedenskej  
arbitrá i  sa  sna il  o  pri lenenie  asti  východného  Slovenska   k   Ma arsku.   

Duch " tát v táte"  pre íva 

  

aj  v  sú asnosti, o je  mo né  pozorova  v  zru ení  jednotnej  
cirkevnej   provincie  na  Slovensku  po  roku 1995. Tu sa prejavili,  je  to smutné,  lokálne 
egoistické záujmy  Alojza  Tká a,  ko ického  arcibiskupa  a  kardinála  Jozefa Tomka 
vytvorením  al ieho  metropolitného  arcibiskupstva  po  trnavsko - bratislavskom. 
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Slovenské  elektrárne

  
sú  ia

  
najvä ou  kauzou  v  krátkej  histórii  tátu, ktorá má fatálny 

dosah  na  zní enie  celého  hospodárskeho  potenciálu  v   primárnej  a  terciárnej  sfére 
Slovenska.  
Ukrajinský  rodák  ijúci  v  Moskve  Sergej  Chelemendik  bol  aj  s  rodinou v  roku 1987 
vyslaný KGB do SFR na sledovanie,  monitorovanie  a  prijímanie  Gorba ovovej   perestrojky. 
Po roku  1989  zostal  i na Slovensku a  v  sú asnosti je dokonca poslancom NR SR. Do volieb 
v  roku 2006 sa anga oval v otázkach slovanskej vzájomnosti, vydával knihy o  tragédii 
slovenskej   privatizácie  a  transformácie  najmä  v  obdobiach  me iarizmu  a  do  roku  2006. 
Od  roku  2004  za al  vydáva  ob asník,  PRE O?  V  tomto periodiku velebil Slovákov 
a utoval  ich  ako boli okradnutí, zbavení vlastníctva  národného majetku, ktorý sa dostal 
rôznymi pekuláciami iba do rúk úzkej skupiny vybraných domácich a zahrani ných osôb. 
Noviny PRE O? dodával  na viaceré miesta do NR SR, aby boli k dispozícii  v etkým  
poslancom a zamestnancom a  aj do niektorých kníhkupectiev.  
V jednom jeho ísle PRE O?, koncom roku 2005 bol uverejnený analytický rozbor reálnej 
hodnoty Slovenských elektrární ako celku vy íslenej v objeme 460 miliárd Sk. Konkrétne 
vy íslenie vykonala skupina odborníkov okolo Júliusa Bindera, realizátora vodného diela 
Gab íkovo.  Vy íslenie  je  diametrálne  odli né  od  zmanipulovaného  vy íslenia  SE  americkou   
pobo kou  Deloite & Touche   na  Slovensku,  vedenej  V. Masárom,  bývalým  guvernérom NBS, 
dnes  údajne  u   agentom  CIA.   

Renomované  slovenské  audítorské  spolo nosti  poskytli  skupine  Júliusa  Bindera

  

reálne 
trhové  ocenenia  dvoch  jadrových  elektrární, dvoch tepelných elektrární a  34 vodných 
elektrární, ktoré boli napokon aj napriek vyhlásenému moratóriu o  neprivatizácii, odpredané 
tátnemu  monopolu  ENEL  za  32 miliárd  Sk.  

V  ase  kúpy  mali  SE vraj istý dlh 40 miliárd Sk (vi HN z  26. augusta 2008). Aj po 
odpo ítaní  dlhu, nebolo  mo né nijakou metodikou  stanovi  takú  mizivú, podradnú  cenu 
v etkých  slovenských  elektrární.  Vy pecifikovaná  cena napríklad  pre erpávacej  VE  na 

iernom Váhu  je  do 30  miliárd  Sk  pri  sú asnej  hodnote  koruny,  stavebných  materiálov  a  
ceny   prác  v  roku  predaja  SE.  
Sú asný minister Jahnátek druhý rok medituje nad energetickou bezpe nos ou SR a  neustále 
zvy uje ísla nevyhnutných objemov  investícií  do  energetického  komplexu  SR, ktorý  je s 
výnimkou  nieko kých teplární, vo vlastníctve  zahrani ných  koncernov.  To platí  aj  u  SPP, 
Transpetrolu  a  distrubu ných  spolo nostiach,  kde  majú  men inoví  akcionári   mana érsku   
kontrolu,   ktorej   sa   u   nikdy   nevzdajú.   
Na  ko ko  vy íslili  D&T a Pricewaterhouse len  také Mochovce, ke samotný ENEL si 
vynucuje  dostava  dva   bloky, (u  ktorých  je  stavebná  as  takmer  pripravená)  najprv  za  
60,  neskôr  za  70, potom  za  90  a  Jahnátek  koncom  roku  2007 oznámil,  e  dostavba  bude 
a  za  100  miliárd  Sk.   
Premiér  Fico  oraz   astej ie  vypú a  balóniky  o  vyvlastnení  SE  v  súlade  s  Ústavou  SR  
za  náhradu.  Ke

  

mu  niekto  poskytuje hodnotu  SE  vo vý ke  220  miliárd Sk, tak sa  iba  
priblí il  z  polovice  k  skuto nej  reálnej  hodnote  vy íslenej  Binderovou  skupinou  
odborníkov. Mätie  a  zavádza  ob anov  a  ak  by  to  aj  bolo  mo né, u  dávno  preme kal  
agrotechnický  termín.    

Pri  reálnej  hodnote  slovenskej  koruny  v etci  tzv. ekonomickí  analytici  zotrvávajú  na  tom, 
e na Slovensku bol od rozdelenia federácie sprivatizovaný národný majetok za 500 a 700 

miliárd  Sk. Pritom v etci vedia, e ani jeden hospodársky výnosný podnik nebol predaný nad 
10%  jeho  skuto nej  hodnoty, z  oho  vyplýva,  e  od  roku 1992  bol  netransparentne 
rozpredaný  a  rozkradnutý   národný   majetok  v   objeme  najmenej   5   biliónov  Sk.

  

Sta í len, elementárne s ítanie majetku,  ktorým disponujú najvä í hrabo i J&T (priznáva 
majetok  nad 120  miliárd  Sk), Penta,  Slavia Capital, rodiny Lexovcov, Babi ovcov, Rosinovcov,  
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arnogurských, Reze ovcov, Majských, skupín irokého, Póora, Hoffmana, L. Pósu, Világyiho, 
Zoroslava  Kollára,  Jozefa Kollára,  Borisa Kollára,  Smereka,  eba,  B. Prielo ného,  P. Vajdu a 
V. Maro a,  Lazara, Slotu,  T. Chreneka, Me iara, Hodorovského, Kamarása, Kraj áka, Fi a, 
Jan o eka,  Bernátka (navrhnutý do SP lebo mal skúsenosti  z tunelovania SKB, pred odchodom 
e te stihol podpísa pinavé tendre na istenie SP s kovbojmi, ktorí skoro uspeli aj u  Ka ického 
na MO SR). Celková  suma  bude  nepochybne 7  krát  vy ia  ako  proklamovaných  700 miliárd  
Sk, o sa opä pribli uje k skuto ným 5 biliónom.   

Osobitnú   pozornos

  

si  zasluhuje  zmocnenie  sa  viacerých  národných  podnikov skupinou 
Petra  Vajdu  a  Viliama  Maro a,  privlastnením  si  akcií  podnikov,  ktoré  im  dali  ob ania  do 
správy   fondu   PSIS,  ke  majetok  presunuli  do  vytvoreného  Majetkového  holdingu.  
Viliam  Maro

  

je  za om  Gejzu  lapku,  bývalého  tajomníka  MV KSS  v   Bratislave,  ktorý 
bol v  ase  konania  Svie kovej  manifestácie,  v  riadiacej  skupine s  tB v  hoteli Carlton, kde 
sa  náramne  zabávali  na   tom,  ako  polícia   rozhá ala  dav   pomocou  hasi ských  vozidiel.  

udí,  preva ne   katolíkov,  údajne  organiza ne  sústredili  na  Hviezdoslavovom  námestí  
Franti ek  Miklo ko  aj  s  Jánom  arnogurským,  ktorí  boli  práve  v  tom  ase  internovaní  na 
oddelení  ZNB  a  vyhli  sa  aj  nachladnutiu,  na  rozdiel  od  priamych  ú astníkov  manifestácie. 
Aj  na základe organizovania  tohoto  ob ianskeho  vzdoru  boli  F. Miklo ko a  J. arnogurský 
dosadení  hne po novembri  1989  do vysokých  tátnych funkcií. Ako  ukázal  vývoj  do 
dne ných  dní,  tí  o riskovali  na  námestí,  ni  nezískali,  na  rozdiel  od  tých,  ktorí  sa  
pasovali  za  revolucionárov  a  odporcov  re imu.  

TRANSPETROL

 

- za podivuhodných okolností predal id Harach 49% akcií za 74 mil. $ idovi 
Chodorkovskému, ktorý akcie presunul do dcéry amerického Jukosu v Holandsku. Dnes je 
situácia tak vypätá, e americkí mana éri pripú ajú odpredaj akcií spä rozvojovej krajine 
Slovensko  za  trhovú  cenu  240 mil. $.  Nie je  podstatné,  e  Slovensko  prerobí  166  mil. $,  
ale  dôle ité  je,  e do mana érskych funkcií boli dosadení Reze jr., iroký jr. a  Jahnátkov 
budúci  za . Zrealizoval  niekto zo  slu obníkov  udu  po  roku  1990  na  Slovensku  obchod, 
ktorý   by  znamenal   prínos  pre  tát  a  jeho  obyvate ov?   
Dnes  u  ubomír  Harach  profituje  na  re titúciách  a  zrazu  tu máme al ieho developera 
podobného Glvá ovi, Aaronovi Kedarovi, Jurajovi irokému, I. arnogurskému, Marianovi 
Ko nerovi, udovítovi Hudekovi, Póorovi a  al ím zbohatlíkom domácej proveniencie, ktorí 
napríklad údajne pod hlavi kou írskeho developera stavajú Euroveu, obchodné  domy  MAX,  
Jégeho  alej  (Hudekov  Finep).  

V eli o  by  sa  dalo  dolo i ,  ale  tragédia   Slovenska  má  pôvod  e te  v   rokoch   I.  SR  a

  

najmä  v   I.  Slovenskom  táte.

 

Za  I. SR  je  v eobecne  známe,  ako   kolaborovali  slovenskí  luteráni  s  eskými  ovinistami 
a slobodomurármi   Masarykom,  Bene om,  pred   vznikom  Slovenského  tátu  sa   takmer   
v etci  usilovali zauja  podobné  postavenia  za  autonómie.  
V  roku  1935  za  I. SR  bolo  na  v etkých   ministerstvách  a  tátnych   úradoch  
zamestnaných  7300  osôb,  z   toho  iba  132   Slovákov  a  z  nich   iba  6  katolíkov,  ostatní   
boli  luteráni  a  idia.  
Jednou z  tých  výnimiek  bol  katolík  Vavro robár,  prvý  minister SR  pre  správu  Slovenska.   

V tom ase nebola na Slovensku ani jedna technická vysoká kola (strojnícka, chemická, 
stavebná,  elektrotechnická...)  a   boli  zalo ené  a   za   Slovenského  tátu. 
Do výu by  histórie  kôl  v etkých  stup ov  je  nutné   kone ne  zakomponova

  

tú  skuto nos , 
e Jozef  Tiso odmietol  podpísa  idovský  kódex ,  schválený   v   Slovenskom  sneme a  

preto boli deportácie idovských  lichvárov  realizované  iba  a  len  na základe vládneho 
nariadenia.  A  v  tom  ase  sa  na   nátlak   Hitlera  nedalo  nijako  tomu  zabráni .  
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Ak  by  bol  Jozef  Tiso v  tom ase  abdikoval  tak,  ako to  dnes  zdôvod ujú  idia, bol  by  aj  
na  Slovensku   zriadený   protektorát  a  vyvra dení  v etci  idia.  
Je  zdokumentované,   e  z  uvádzaného  po tu  60  tisíc  idov,  pôvodne  vyvezených  na  
nútené  práce  viac  ako 13 tisíc  skántrili   Ma ari   po  Viedenskej   arbitrá i   v  roku  1938.  
Vo fa istickom  Ma arskom  táte  po as  vojny   do lo  k  vyvra deniu  viac ako  590  tisíc  
idov  (údajne  a  630  tisíc)  a  pritom sa nerobí v  Európe a  vo svete taký  bezprecedentný 

rozruch,  a  sebabi ovanie  aké  tu  vyvoláva  skupina  idov okolo F. Gála, Bútorovcov, 
Kamencovcov, ebeja, Tatára, Samsona, Mese nikova, Traubnera, Lesnej, Zajacovcov, 
Szatmáryiovcov,  Salnerovcov,  Franeka,  P. Me ana,  i  rabína  Barucha  Myersa...  

Tomuto  treba  urobi  rázny  koniec,  aby  tvanie  neprerástlo  do  e te  silnej ieho  o ivenia  
nenávisti  k  idom  a  novej  Sodomy - Gomory.   

Aj na odsúdení  Jozefa Tisa  sa  podie ali  v  plnej  miere  Bene ovi  oddaní  slovenskí 
kolaboranti,  luteráni,  idia  a  komunisti.

  

Predsedom  senátu  bol  komunista  a  luterán  Igor  Daxner,  prvým  alobcom id  udovít 
Rigan, prokurátorom  luterán  Anton  Ra la, druhým  alobcom  luterán  Juraj  ujan ...  
Aj  zostavy  v etkých  vlád   a  parlamentov  po  roku  1992  boli  preva ne  luteránsko- idovské

  

a  tradícia  pretrváva  aj  vo  Ficovej  vláde.  
V etky  vlády  SR  po  roku  1990  zneu ívali  Maticu  slovenskú, na sebaprezentáciu, 
propagandu,  populizmus,  ktoré  gradujú  v  sú asnosti  a

  

do  extrému,  Ficom, Slotom a  
al ími.  

Nako ko aj  Marku ovci  sú  babtisti, ú inne  napomáhajú  skupine  kalvínov - Csáky, Duray, 
Tökes..., ktorí  na  nedávnom  stretnutí  opä

  

nastolili  po iadavky  autonómie  juhu  Slovenska.  
Matica  nedoká e  eli

  

ani  zvy ovaniu  tlaku  Ma arov  na  Slovákov  ijúcich na  území 
Ma arska, iba sa podie a na primitívnom Slotovskom rozo tvávaní obyvate ov oboch tátov. 
Túto primitívnu  luteránsko - e tebácku  propagandu

  

íri  prostredníctvom  Slovenských  
Národných  Novín  a  najmä  vlo enej  dvojstrany  Res publika (Vec verejná).    

Postoj  Ma arov  k  Slovákom  spres uje  Péter  Hun ík,  ideológ  SMK

  

(SME  20.10.2008),  
ke ironicky  a  posme ne tvrdí, e Ma ar skuto ne necíti vo i Slovákovi nenávis . Len ho 
jednoducho  zdegraduje  na echá a a  díva  sa  cez  neho.  
Tak  ako  kedysi  gróf   prehliadal  svojho  ko i a.  V  tradi nom  ma arskom  postoji  existuje 
istý  typický  poh ad dole , (V prvom  rade  vo i  susedom.  Priamo sa  pozeráme  na  
Nemcov, Angli anov a  pod. Hore len na samého Pána Boha). Pod a m a Ma ar preto 
nepoci uje  nenávis vo i Slovákovi, lebo smerom dole je a ké nenávidie . Tento poh ad 
dole  v ak  pova uje  za  celkom  normálny .   

Zrejme  Péter  Hun ík  zabudol na záver doda , e ke sa  Ma ar pozerá dole tak vidí 
chrobáky,  muchy,  ostatný  hmyz,  paky  a  výkaly  po  psoch, trávu  a  rastliny,  ktoré   
prirovnáva   k  Slovákom   a  za  také  ivo íchy  a  odpad   ich  aj  pova uje.  
Nie  je mo né  nenávidie  prírodu  a  prostredie,  v  ktorých  ijeme,  ale   Ma ar  to  doká e.  

Najvä í podiel na vyhrotení sú itia Slovákov a  Ma arov má Vladimír Me iar, ktorý svojou 
e tebáckou teatrálnos ou v  roku 1995 podpísal Zmluvu o dobrom susedstve a  priate skej 
spolupráci  s  Gyulom  Hornom  (ma arským  premiérom)  na  území  tretieho  tátu  v  Parí i.  
Nasledovalo  prijatie takého jazykového zákona, ktorým  posadil  Ma arov  na  horthyovského  
ko a   a   zav il   tragédiu   Slovenska   zjednotením   ma arských   strán   do   koalície   SMK.   

Primitívi z  HZDS, SNS ale aj al ích parlamentných strán nedoká u vecne a  kvalifikovane 
vysvetli , e cez jazyk a  vlastivedu v  ma arskom jazyku

  

ide o  poma ar enie celého 
Slovenska. Ma ari vyu ívajú salámovú metódu postupných krokov, ke sa do adujú mapy 
územia  s ma arským   pomenovaním. Oná  ma ar ina  neodrá a  skuto nos , ktorá tu dnes platí.  
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Napríklad Bratislavaer-Burg v  nem ine vychádza z úradného pomenovania. Ak má ma arský  
jazyk  vytvára

 
 inú  skuto nos ,  sleduje  isté  ciele  s  perspektívou   kolskej,   kultúrnej  a  alej   

územnej   autonómie.   
Ak  sa  napríklad  v  iline prihlási do základnej koly najmenej 15 iakov slovenských Ma arov, 
budú sa do adova  ma arských  u ite ov  a  tomu  nezabránia  ani najvä í  primitívi v 
novodobých  dejinách  Slovenska  zo  iliny a  adce,  detto  na  stredných  a  vysokých  kolách.   

Nikde na svete nemá etnická skupina svojich zástupcov v  parlamente tátu a  dokonca v

 

Európskom parlamente, v  ktorých  vedome  broja  proti  ústavnému  zriadeniu  a  destabilizujú  
tát.  Poslanci   SMK  v   NR SR   nepodporili   Ústavu   a   ani  vznik   Slovenskej   republiky.  

Pravdu  má  aj  Norbert  Molnár,  éfredaktor Új Szó,

 

ke kon tatuje (SME 29.10.2008). 
Najhor ie na celom je, e nikto nehovorí o  tom, ako skvalitni výu bu slovenského jazyka v  
kolách s  vyu ovacím   jazykom   ma arským.  Keby   sa  ma arské  deti   náhodou   nau ili   

poriadne   po  slovensky, u  by  sa  z  témy  nedal  vyt ka

  

politický  kapitál.  Na  porovnanie  
extrémistom  z   SNS  slú i  kolský  systém  vo  vaj iarsku, kde je  povinná  výu ba troch 
jazykov, nemeckého, talianskeho a  francúzskeho, popri  ktorých  je samozrejmos ou  aj  
nepovinná  výu ba  angli tiny.  

Stálicou v  krátkej histórii od za iatku 20. storo ia sa stala rodina arnogurských, pôvodní 
idovskí privandrovalci z  Po ska, ktorí pred usídlením v  Malej Frankovej konvertovali na 

rímsko-katolícku  vieru. Ich  vývoj  a

 

 do  dne ných  dní  to  jasne  deklaruje.  
Otec Pavol arnogurský sa politicky anga oval najmä za Slovenského tátu tak itate ne, e ke 
bol na nátlak Hitlera prijímaný v Slovenskom  sneme  idovský  kódex,  náhle  sa  mu  dostavili  
urologické  potia e  aby sa vyhol hlasovaniu. To bol jasný signál pre deportovaných idov, ktorí 
mu masovo odovzdávali do doby predpokladaného návratu  z  nútených prác cennosti a  majetky.   

Krátko po zamatovej revolúcii 17.11.1989, de facto majetkovom prevrate, predala rodina 
arnogurských jeden  z  bývalých  idovských  domov na Palisádach . 56,  Minerfinu, s.r.o., 

privatizérom J. Móderovi, T.Chrenekovi, Bla kovi, ktorí v  ase Klausovej okovej terapie 
skorumpovali viacerých lenov eskej vlády (tak ako Andrej Babi ), vrátane bývalého eského 
premiéra Stanislava Grossa, prostredníctvom ktorého sa zmocnili T ineckých eleziarní a nedávno 
mu za to darovali druhú as obchodného kontraktu privatizácie (províziu, akcie za 100 mil. K ).  

Pavol arnogurský  bol  ako  poslanec  Slovenského  snemu

  

tak  vy a ovaný  deponovaním  
cenností  a idovských  majetkov, e ich rodinný priate Gustáv Husák ( echmi vyhlásený za 
bur oázneho nacionalistu a  väznený za presadzovanie autonómie Slovenska) ho v  neprítomnosti  
zastúpil  v man elských  povinnostiach  a  k  synom  Ivanovi a  Pavlovi  mu  splodil ich brata 
Jána. Bolo iba elementárnou slu nos ou,  e sa s  nebohým otcom Ján arnogurský rozlú il na 
jeho  poslednej  ceste,  ve

  

to ko pre celú rodinu arnogurských  po normalizácii toho vykonal. 
Zabezpe il, aby brat Jána a  Ivana, Pavol mohol  vycestova  do Kanady, kde u  zostal  a  za  
ktorým  boli  vyvezené  v etky  cennosti  po idoch,  ktorí  sa  po vojne u nevrátili na Slovensko,  
a  ktoré  boli  pred  deportáciami  zverené  ich  otcovi  Pavlovi  do do asnej  dr by.  
Nepokladali za potrebné doh ada príbuzných, alebo odovzda zlato, platinu, diamanty, umelecké 
diela NO, alebo Wiesenthalovmu centru  pre  vyh adávanie vojnových zlo incov vo Viedni. 
Budú  vy até  dokumenty  o  rodine  arnogurských  zo  zverejnenia  arizácie  ÚPN ?

  

Gustav Husák zabezpe il kariéru nielen Jánovi, ale aj bratovi Ivanovi, ktorý dostal lukratívnu 
ponuku  pracova  na stavbách v  Iraku, o bolo podmienené poskytovaním informácií 
komunistickej strane. Synovi Jánovi umo nil vy tudova právo v  Prahe a  zaanga oval ho do 
eskej  inelektuálnej  komunistickej spolo nosti, eského idovského disentu a utajenej 

spolupráce  s   tB.   Simuláciou   takzvaného   prenasledovania   tesne   pred   novembrom   1989   
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(stratégia internácie, spoluorganizovanie Svie kovej manifestácie) ho pripravil na nebývalú 
kariéru  okam ite   po  majetkovom  prevrate.  
Pra skou  idovskou  societou  bol  vymenovaný    do funkcie  podpredsedu  vlády  SFR, kde 
mal  (po dohode Havla s  komunistami a  tB)  trojjediné  postavenie  ministra  vnútra  SFR 
spolu  s  Waltrom  Komárkom a  Marianom alfom. Druhou  jeho osobnou zále itos ou  okrem 
zmocnenia  sa  vedenia  KDH (pôvodne to mal  by  S. Kr méry)  bolo  získa

  
v etku 

dokumentáciu  tB o  bratovi  agentovi  Ivanovi,  ktorý  sa  stal  postupne  riadite om   
Hydrostavu,   poslancom   FZ   a   podpredsedom   SNR.   

Ke Ján arnogurský zdvihol moc zo zeme

 

a  stal sa predsedom vlády na Slovensku, typicky 
pokra oval v de truk nom riadení hospodárskeho potenciálu Slovenska v súlade s  federálnou 
utajenou  doktrínou  tB. Súhlasil,  aby  sa  zastavili  dve  najvä ie  federálne  investi né  akcie 
na Slovensku,  ZÚ P ( záväzné úlohy  tátneho  plánu) 

  

výstavba  metra  v  Bratislave  a 

 

dokon enie  VD Gab íkovo. Súhlasil, aby  financovanie  Gab íkova  pre lo  z  rozpo tu  federácie  
na financovanie zo slovenského rozpo tu.  Dokon enie diela  si  vy iadalo  26  miliárd  K s  a  
Sk, v  dne ných  cenových   reláciách   by   to  predstavovalo  najmenej  260  miliárd  Sk.  

Je mementom a pozoruhodné, akým spôsobom bolo s a ované dokon ovanie Vodného diela 
Gab íkovo aj vládou V. Me iara, ktorý si dnes robí zásluhy na jeho uvedení do prevádzky. 
Odborne a  kvalifikovane to je spracované v  dokumente

  

Júliusa  Bindera Bez  mýtov,  taká  
bola skuto nos , z  23-24 októbra 2007, ktorý autor rozdal v etkým ú astníkom konferencie 
konanej  v  uvedených   d och  v  Dunajskej   Strede,  na  ktorú  nebol  ani  pozvaný.  
Autor materiálu  zrejme vedel  pre o  nemal  by  prítomný  na  konferencii,  lebo  nedostal  ani 
mo nos  vystúpi  k  retrospektíve  vybudovania  VD. V predlo enom  materáli  podrobne 
definuje hlavných oponentov dobudovania diela M. Hubu, P. Baca a Dominika Kocingera, 
splnomocnenca  vlády  za  KDH. 
Dokument  precizuje,  e  toto  unikátne  dielo, okrem  zabezpe enia  enviromentalistiky  a  
kvalitnej  pitnej  vody  pre celý  itný  ostrov  a  aj  Bratislavu,  a  výrobením  35  mld. KWh  
elektrickej    energie  vynieslo  najmenej  50  mld. Sk.  

Napriek tomu iadna  vláda  od  roku  1990  nepokro ila  v  otázke  zmluvného  dokon enia 
celého  diela  Gab íkovo - Nagymaros  obojstranne  výhodného  pre  oba  táty.   

U  za iatkom  roku  1987  sa  realizovala  koncepcia  centralizácie  vplyvu  KGB  z  pra ského 
centra. Synovia vy ích  dôstojníkov  tB  Dospivu  a  Ha áka,  boli  vyslaní do  GRU v 
Moskve,  kde  boli  pripravovaní  na  majetkový   prevrat  v  SFR.  
Na  Slovensku  mali  najvy ie  funk né  zastúpenie  v  KGB   predseda   SNR  Viliam  algovi  
a  id  Vladimír  Lexa,  ktorý  bol  v  tom ase presunutý z  funkcie námestníka  ministra  
priemyslu SR za  námestníka FMTIR SFR,  k ministrovi  Jaromírovi  Obzinovi,  funk ne  
najvy iemu  zástupcovi   KGB  v  echách. 
Po  Gorba ovovej  perestrojke sa chopila  tB zorganizovaním  majetkového  prevratu 
nafingovaním  potla enia  tudentov  v  Prahe. Okam ite  pre iel  Vladimír Lexa  do vlády  
Milana i a ako prvý podpredseda a  predseda Slovenskej komisie pre plánovanie a VTR, 
najvýznamnej ieho   centrálneho   orgánu.    
Na  zakrytie  zraku  Slovákom   boli  so  súhlasom  idovského  jadra  VPN  pojatí  do vlády 
ambiciózni  a  poslu ní  J. Ku erák, V. Ondru , L. Snopko,  M. Ková ,  M. Porubjak,  L. Pittner...  

Ján arnogurský

 

uchopením moci z ulice na Slovensku bol In , raketovo nastúpil cestu 
otvorenia  sa  svetovému  kapitálu, podobne ako Je cin v Rusku. Zru il najvýznamnej í 
prierezový  ústredný   orgán  centrálneho  riadenia,  Slovenskú   komisiu   pre  plánovanie  a VTR.    
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Bol  novátorom,  iniciátorom  a vzorom  pre netransparentnú  privatizáciu  majetku  tátu 
(národného  majetku), ke  ako   prvý  pou il  formu  predaja  národného majetku vopred  
ur enému  záujemcovi. 
Takto predal majoritnú as VHJ Slovenského tabaku nemeckej firme Remtsma bez sú a e 
(dne ný SIT). Len  úplnou  náhodou  sa stal  agent  tB  Jozef Baná

  
mana érom v  SIT Slovakia.  

Formy predaja majetku vopred ur eným záujemcom bez sú a e sa stali prioritnými a  takto bola 
vä ina obyvate ov Slovenska neústavne vyradená z akejko vek mo nosti nadobudnutia 
vlastníckych práv k národnému  majetku, lebo hne po návrate Me iara sa sú a e úplne 
sprofanovali  a  organizovali sa  iba  pro  forma. Ani jeden predaj národného majetku nebol 
zrealizovaný  bez  toho, aby kupujúci okrem vymodulovanej ceny max. do 10% skuto nej 
hodnoty, uplatil e te od 10% do 20%  (tejto  vymyslenej  ceny)   predávajúcemu   obchodníkovi   
z   FMM,   kde   boli  títo  vybera i  úplatkov  dosadení.  
Rozptyl  úplatkov  bol  stanovený  pod a  mo nej  vý ky  dosahovaného  zisku.   

Týmto  zru il  Ján  arnogurský centrálne politické  a  hospodárske riadenie  na  Slovensku,  
zaviedol  anarchiu  v  riadení  celého  hospodárskeho  potenciálu  pri  sú asnej  zbrojnej   
konverzii  vynútenej   Havlom.  
Za al  sa  rozklad  základných  lánkov  hospodárskeho  potenciálu  tátu VHJ (výrobno-
hospodárskych jednotiek), fungujúcich na odskú aných princípoch koncernov, trustov, i 
holdingových   spolo ností  vo  vyspelých  krajinách   trhového  spolo enstva. Teda  boli  to VHJ,   
konsolidované  spolo nosti, ktoré  plnili  a  zabezpe ovali  v etky  funkcie tátu  z  h adiska 
zamestnanosti,  vzdelávania, zdravotníctva, vý ivy, bývania, výskumu a vedy, existencie  
v etkých  ob anov.  
Samozrejme nebolo  to optimálne, ale  ak  by  KS  nebola  tak  strnulá, umo nila  okam itú 
realizáciu  uznesenia  z  12.12.1988,

  

(o uvo není  pohybu, cestovania,  tovarovej  výmeny) hne 
od  za iatku  roku 1989 mohlo sa  predís katastrofe, ktorú  kon pira ne zorganizovala malá 
skupina podvodníkov zo tB, KGB a  Mossadu majetkovým prevratom a  rozkradnutím 
národného majetku. 
Napriek zriadeniu Ministerstva privatizácie a  Fondu národného majetku, ktoré mali riadi 
od tátnenie národného majetku a jeho privatizáciu, zvrhol sa tento proces na bohapustú 
rabova ku.     

Po vzore  Je cina  sa  na  Slovensku  chopilo  transformácie  národného  majetku jadro KGB a  
tB, ktorého ústrednými  postavami  boli e tebáci, Vladimír Lexa,  Juraj iroký, Alojz Lorenc,

 

ktorí  po  vzore  eského  podvodníka  Viktora  Ko eného zalo ili pobo ku  Harwardskej 
spolo nosti s  netransparentnou  privatizáciou  hospodárskych  podnikov  a  skupovaním  
v etkého mo ného majetku tzv. kupónovými a majetkovými fondami, programovo 
znehodnocovaných akcií zdravých podnikov,  ktorým tát ukon il poskytova zau ívané 
refinancovanie  ich  inností a  v  al om rade sa ich zmoc ovali cez umelo vyvolávané 
konkurzy.  
Vytvorili sa predpoklady pre ich hospodársky kolaps, znehodnotenie a zmocnenie vládnymi  
stranami  a  nimi  vybranými  záujemcami.  Transformácia   národného  majetku  prestala  by  
riadená   z  centra  exekutívy, to znamená vlády  SR, ale rozdrobila sa do skupín  vytvorených  
okolo  ministrov  hospodárskych  rezortov  a  straníckych  nominantov v etkých  postov  na  
ministerstve  privatizácie,  FNM  a  v etkých  rezortoch.    

V  malej  privatizácii Kaník, Kojda, vo ve kej Ivan Lexa, iroký, Pósa, ebo, P. Vajda, 
Porvazník,  Rehák,  utý, Reze , Bisák, Gavorník, Baco, Fi o, . ernák, Poór, Kamarás, 
Kraj ák,  tub a,  Jusko,  E. Valko a  ve a  men ích  zlodejov  a  rýchlokvasených  obchodníkov 
s  národným  majetkom.   
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Nielen Slovnaft sprivatizovali mana éri mimo burzy a tým nemali mo nos kúpi akcie v etci 
ob ania tátu. as akcií Slovnaftu, ktoré si ob ania kúpili prostredníctvom Kupónovej 
privatizácie neústavne ukradli investi né fondy, lebo skupovali kupónové kni ky, ktoré  boli  na  
meno,  o  bolo  nezákonné.   

Hodnota kupónovej kni ky v tom ase bola pri 1000 bodoch v rozpätí od 30-70 tisíc korún, 
pri om hodnota koruny bola 10 - násobne vy ia ako dnes. Investi né fondy sa zaviazali 
spravova

  
tieto  podiely (akcie), no  oni  si  ich  podvodne  privlastnili. tát chcel pôvodne 

vytvori armádu  drobných  vlastníkov, aby  mal  ka dý  ob an  porovnate ný  podiel na 
národnom  majetku,  ktorý  v etci  vytvorili. Podvodne  si  ho  prisvojili  sú asní  vlastníci a e te 
sa u om vyhrá ajú, vyhadzujú ich z  práce, poni ujú ich a  mnohých dohnali k sociálnym 
samovra dám.   

Podobným spôsobom sa eleziarní Podbrezová zmocnil arogantný e tebák Vladimír Soták s 
komplicmi   Mikulá om   ernákom,  Gustavom   Kraj im.  e   toto  sú   tí   e tebácki   vykráda i  
národného majetku, dokazuje ich podpora zo strany najvy ích funkcionárov tátu, ke Fico sa 
nechal  pozva  k  Sotákovi  do Klubu 500  a  Ga parovi ho dokonca pozval na tátny banket 
krá ovnej Al bety II.  aj  s  e tebákom  Jurajom  irokým.  

Identická rabova ka sa rozvinula aj na komunálnej úrovni s národným majetkom zvereným 
samosprávam,   ktorým   vytvoril   priestor  Viktor  Ni anský,  akýsi  splnomocnenec  vlády  SR,  
legislatívou,  ktorú  prevzal  z  USA. To ko cestoval  po západných  krajinách  a  Slovensku a  
íril  osvetu  o  vytvorení   funk nej  samosprávy,   zaka dým   uvádzal   príklady,   kde miliónové  

mestá v  USA majú voleného starostu a najviac 10 volených zástupcov 

 

supervízorov (u nás 
poslancov). Vo vyspelom svete sú vraj v etky procesy efektívne riadené z tohoto centra, kde je 
zabezpe ená 100%-ná kontrola v etkých rozhodnutí a  zneu itie verejných zdrojov je takmer 
nemo né.  
A  uduj  sa  svete  u  nás  reforma  umo nila vzniku  nenormálneho  po tu  mestských astí v 
Bratislave 17,  u  východniarov  v  Ko iciach  dokonca  22  mestských  astí.   

Okrem  obrovského  po tu  samosprávnych  orgánov vo v etkých obciach (neboli strediskové 
obce za socializmu efektívnej ie?) sa  masa  byrokracie  rozrástla o VÚC (Vy ie územné celky) 
a  so  tátnou  správou  tvoria  jeden  nefunk ný, skorumpovaný moloch a bo evický bordel, 
ktorý nemá  páru  v  iadnej  ustálenej  demokracii.  

e  mnohí  zneu ijú  (pri absencii správnych  právnych  pravidiel)  postavenie  volených  
funkcionárov,  sa  denne presvied ame a  sta í  menova  len  zopár  indivíduí 

 

Presperín,  u o, 
Slota, Králik, Bielik, Kubovi , Lumtzer, Karlín,  Mráz,  Murga ,  Schuster, Morav ík, Frimmel, 
Saktor...  
Nikomu sa ni nestalo, rozkradli a zad ili mestá a votreli sa do al ích funkcií. Optimizmus nám 
diktuje, e sa s nimi budú  musie  ex  post, u   kone ne  vysporiada  sami  ob ania , ten  as  je  
tu.

  

Ve ká  privatizácia  sa  po  rozbití  a  zru ení  centrálneho  riadenia  Jánom arnogurským 
premenila na anarchiu. V  riadení hospodárstva, e te ne ho stihol vymeni arogantný e tebák 
Me iar, dokázal  rozbi po nohospodársky komplex, ktorý najmenej zaostával zo v etkých 
odvetví  za  vyspelej ím  západom. Tak to dopadne v ade, kde sa dostane vypo ítavý, drzý a 
chorý  diletant  do  vysokej,  zodpovednej,  tátnej  funkcie  kdeko vek  na svete, napr. ako 
Mugabe  v  Zimbabwe.  
Preto do lo k likvidácii   takmer  celých   odvetví  odevného,  strojárskeho,  sklárskeho   
priemyslu   a  vytvoreniu  hladových  dolín  ako napríklad  v  Zlatne,  Málinci,  Katarínskej  Hute, 
Uteká i  a  aj  v  arnogurskými  ukradnutom  Poltári.  
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Samozrejme, e  Ján arnogurský

 
konal v dy egoisticky, podobne ako Me iarovi e tebáci. 

Svojho syna Jána ako erstvého advokáta usadil do budovy bývalého vydavate stva Príroda na 
Kri kovej ulici, ktorej sa zmocnila Penta Group a  za kolila ho do tajov netransparentného 
privatizovania a získavania aktív zdravých podnikov cez umelo vyvolávané konkurzy. 
V po iatkoch s  prispením Penty poskytoval VÚB právne slu by banke, ktorú zastupoval v 
najvýznamnej ích a  najviac honorovaných prípadoch. Mal najvä ie privilégium po Ernestovi 
Valkovi v  zastupovaní likvidovaných  tátnych organizácií. 
Man elku  Martu prostredníctvom KDH  v dy  presadil  bu za  poslanky u  mesta, resp. 
mestskej  asti a  samozrejme  aj do orgánov  akciových  spolo ností  mesta  ako  napríklad  
Metro  Bratislava.  Ivanovi, bratovi  e tebákovi, umo nil sprivatizova viaceré závody a  
prevádzky  Hydrostavu,  ktorý  dostal  do  bankrotu  a  al ie  podniky  národného  majetku.  
Ivan arnogurský

 

sa stal lenom predstavenstva udovej banky, ktorá  ako prvá privátna banka 
dostala  mo nos  za  vlády  jeho brata  Jána,  podnika  na  na om  finan nom trhu.  
Ivan je vodcovskou osobnos ou  rodiny  a  klanu  arnogurských,  o  potvrdzujú  výpisy  74  
spolo ností  v  obchodnom  registri. V  rovnakom  ase  ako  Vladimír  Lexa   sa   vzdal  
verejných   funkcií,  o  by  mu  u   bolo na  prí a . 
Podarená rodina arnogurských

 

sa za záhadných okolností zmocnila Chirany Stará Turá a 
Slovglassu   Poltár  násilným   prevzatím,  dnes u  dokázanou  dlhoro nou  spoluprácou  so  tB 
a  organiza ným  zabezpe ovaním,  pomocou viacerých  bývalých  e tebákov  aj  zo  SIS  
Michala  Hrbá eka,  Martina  Lieskovského,  ktorí   sa  podie ali  aj  na  únose  zlodeja  Michala 
Ková a  ml. Do Rakúska.  
Michal  Hrbá ek  asistoval  Jánovi  anogurskému  aj  pri  vymáhaní  poh adávky  proti  
Tobiasovi  Loykovi,  s  cie om  zmocni  sa  jeho  firmy  Ra elina  Quido.  

Mladý Ján sa zmocnil aj lukratívneho domu na hradnom vrchu, na ktorom realizuje nepovolenú 
výstavbu. Ve  poru ovanie  zákonov  je  rodine  arnogurských  z   historickej   podstaty  sväté.   

Vodca  Ivan

  

si  pre  u iu  spoluprácu  s  rakúskymi  spolo níkmi  vystaval  ve ký  rodinný dom 
v  Bad  Deutsch  Altenburg  za  Hainburgom.  
Ivan patrí  k  najvä ím developerom  na  Slovensku  a klanu  arnogurských   prislúcha  miesto 
v  prvej  desiatke  poctivých  miliardárov  v  rozvojovej   krajine  Slovensko.    

Skuto ne  dojímavé  situácie

  

dokázal  zorganizova  Ján arnogurský e te v  ase  
katastrofálneho  vymáhania  deblokácií  ruského  dlhu,  ke  sa  chcel do tohoto  procesu zapoji  
prostredníctvom  utajených  stretnutí  s  mu íkom  J. Miga om,  Ko ovanom, T. Miku om  a  V. 
Vete kom.  
Aby  videli v etci, e to myslí vá ne, najal si televíziu, aby ho nasnímala pred haldami uhlia v 

 

tepelnej  elektrárni  vo  Vojanoch.

  

A aby to vyzeralo aj dôveryhodne, priviedol táb televízie aj na Luník IX, kde nám v etkým 
ukázal, ako mu  zále í na ubiedených cigánoch 

 

rómoch,  priniesol  si  lopatu  a  ukazoval  ako 
im odhadzovaním odpadkov  spríjemní  ivotné  prostredie. K  takejto  zvrhlosti  by  sa  neunúval 
ani anakondár Schuster.   

Ako advokát  sa nezaprel  a  objednal  si  táb  televízie, aby ukázal ako zabra uje po kodeniu 
svojho klienta v  Jarovciach,  ke chceli  noví  nadobúdatelia  rodinného domu vymeni okná. 
Ako  keby  advokát  J. arnogurský  nevedel,  e v etci traja ministri spravodlivosti  KDH 
( imko, arnogurský, Lip ic) umo nili prija takú udovú legislatívu, ktorej zneu itím a 
vyvolaním exekúcií je mo né pripravi vlastníkov bytov a rodinných domov o  ich majetok a 
iných  nehnute ností  a  dosta  ich na ulicu. Keby v konkrétnom televíznom prípade napr. 
poskytol  klientovi  zálohu,  alebo  pô i ku,  mohol  ho  zachráni ,  aby  sa  nestal  bezdomovcom.  
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U  druhý  rok  sa  pravoslávny  rusín  tefan  Harabín  vyhrá a  zmenou  legislatívy, akosi  sa  
mu to  zatia  nedarí   pri   takomto   presadzovaní  drogového  multikulturalizmu.   

V  KDH  zaviedol  Ján  arnogurský  pevný  re im,  na  popredné  miesta  sa  v  zásade  dostali 
iba  tí, ktorí  mali  pochopenie  pre  jeho  vodcovské  chú ky  a  prispôsobili  sa  koncepcii 
pomalého  rozkladu  katolicizmu,  ktorý  je jediným  mo ným  nosite om  národnej  my lienky, 
vlastenectva a jednoty v odpore vo i uzurpátorom moci, rozkráda om národného majetku, 
poni ovaniu  a   uvrhnutiu  udí  do  poroby   a  chudoby. 
Napriek  tomu,  e  ministerstvo spravodlivosti riadili postupne Ivan imko, Ján arnogurský a  
po om  Daniel  Lip ic, nezanechali  po  sebe  náznak  smerovania  Slovenska  k  právnemu  tátu.  

Zaviedli takú legislatívu, ktorá umo uje vyrába z  mnohých udí bezdomovcov tým, e nie sú 
spôsobilí a v  mnohých prípadoch schopní plati za slu by, bývanie, na  základe oho im 
exekútori  zabavujú  byty, rodinné  domy a  vyhadzujú ich na ulicu. Pre iadneho z troch 
ministrov  spravodlivosti  KDH  nebol  pou ením  ani výrok ich prezieravého predchodcu 
Li áka, e sudcovia  sú  blbí  ako  tágo , neosvojili  si túto udovú pravdu a  nevy istili 
súdnictvo od  skorumpovaných,  e tebáckych  a  komunistických  indivíduí  (Minárik, Br ák, 
Bd och,  Polka,  alík,  Harabín,  Harald  Stiffel,  Soro ina...).   

Naopak svojou nejapnos ou a diletantizmom  upevnili  pozície konkurzných mafií, advokátskej 
mafie,  mafie prokurátorov, policajtov, sudcov, exekútorov  a  v etkých  prepojených   navzájom. 
Za 18 rokov sa na Slovensku, v  jedinom táte Európskej  únie  vygenerovala  tátna  mafia,  
ktorej   hlavou   sú  vláda   a  parlament.

  

Jasné to bolo od momentu zru enia ustanovenia Trestného zákona o limite nad 5001,- K s pri 
kráde i, defraudácii, i spôsobenej kode inému, pova ované za trestný in, za o sa v tom ase 
be ne  vyrubovali  nepodmiene né  tresty. Najskôr  si   podmienky  bezprávneho  tátu  uvedomili  
také indivíduá ako  M. Ko ner  a  aj  F. Fla ík,  ktorý  vykradol viac ako 100 miliónov  Sk  z  
verejných  zdrojov. Tento idovský  exhibicionista  si  s dcérou e tebáka Monikou a bývalou 
okráda kou  udí  cez  BMG  Invest,  predplácajú  svoju  nechutnú   prezentáciu  v  médiách,  kde  
sa  predvádzajú  svojím  majetkom  a  pomermi.  

Za celé funk né obdobie sa nedokázal minister Ján arnogurský vysporiada napríklad s  akciami 
na doru ite a. Daniel Lip ic a  Vladimír Palko

 

sa dodnes nevysporiadali s  voluntaristickým 
erpaním   tátnych   prostriedkov   na   svoju   predvolebnú   sebaprezentáciu.    

Vladimír Palko,

  

predtým, ako sa mu za ala rta anca sta sa kone ne ministrom, tvrdo a 
vehementne úto il na Ruskovu Markízu, o  ktorej tvrdil, e kope za mafiu, e mafia je v 
najvy ích  orgánoch  tátu, dokonca  napísal  knihu o  funk ných prepojeniach najvy ích 
tátnych  úradníkov  s  lenmi  podsvetia.  

Ke sa dostal do funkcie ministra vnútra, s  ni ím nepohol, nikoho neodstránil a  dnes iba 
skormútene  kon tatuje,  e  nevidí  chu

  

pokra ova  v   politike  KDH,  ktorého  úlohou  je  iba  
a  len  zabezpe i

  

pre  stranu pribli ne 100 funk ných miest pre funkcionárov v  tátnej a  
verejnej  správe. V  celoslovenskom  meradle  ide  o  tisícky  miest.  
V. Palko sa nedokázal úspe ne  vysporiada  so zabezpe ením  potrebnej  technológie  na 
východnú  hranicu Schengenu.  
Ale V. Palko sa nedokázal vysporiada ani s  pamfletmi, vraj zmluvnými aktami svojich 
predchodcov, ke Gustav Kraj i svojvo ne bez sú a e uzatvoril vraj zmluvu (jednostránkový 
zdrap papiera) so Studeni om na zabezpe ovanie záchranného systému, o Pittner neuznal, ale 
nedokázal  tento  právny  pa kvil  zru i  a  vymyslenú  kauzu  o etri  tak, aby  nevznikli  rezortu 
záväzky. Vysporiadanie  následne  nezabezpe il  ani  Vladimír  Palko, výsledkom  oho  je  koda  
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tátu pol  miliardy Sk, v etkým  obyvate om a  istý  podvodnícky  prospech  pre  me iarovcov  

Kraj iho,  Studeni a  a...  
U len zariadi kone ne, aby si nakradnuté neu ili,  o  bude  úlohou budúcej vlády po roku 2010.  

Podobne je V. Palko prekvapený, e aj zmluva s Tur an Delta na dodávku PZ bola jeho 
riadite om ekonomickej sekcie Martinom Cebom nevýhodne upravená tak,  e  pod a  vyjadrení  
Kali áka   predstavuje  likvida nú  hrozbu   pre  ministerstvo.  

Vladimír  Palko  prejavom nenávisti  k me iarovským e tebákom po íval nad tandardnú dôveru 
zo  strany  verejnosti,  no sklamal  úplne.  
Napriek jeho výhradám vo i ANO,  Ruskovi a  mafiánskej Markíze, nezabránil vstupu ANO do 
vládnej koalície, a  to ani  po podvodoch  Pavla Ruska pri vyobcovaní  spoluzakladate ky 
Markízy Volzovej a  zmocnenia  sa  jej  asti al ím  mafiánom Ko nerom.  
Výsledok   sa  okam ite  dostavil,  ke  sa  Rusko  aj  so  Slotom  napakovali   pri   presadení  
KIA  motors pri iline a  s  Jirkom Malchárkom  pripravili  tát o  nieko ko sto miliárd Sk 
bazárovým  predajom  Slovenských  elektrární  ENEL-u,  talianskemu  tátnemu monopolu, s 
ím   KDH  súhlasilo.  

Ako  keby  to nesta ilo,  sú as ou  predaja  SE  sa  stal  nevýhodný   prenájom  VD  Gab íkovo,  
o ktorom  sa  kompetentní, bývalý  riadite  Vodohospodárskej  výstavby  Ladislav  Gáll, ex-
riadite  Slovenských  elektrární  Miroslav  Pikus  a  bývalý  len  predstavenstva SE Andrej 
Du an  Lipták, vyjadrili,  e  nemajú  informácie,  e  by  sa pri  príprave  zmluvy  postupovalo 
pod a zákona  o  verejnom  obstarávaní,  o  znamená, e  konali, úmyselne ako Jirko Malchárek, 
s  cie om  po kodi  tát  a  jeho ob anov  a  získa  osobný  profit. (Pozri  as  Júliusa  Bindera  
o  hodnote  diela  VD  Gab íkovo).  

Dnes vojak  Ján Chrbet (ktorý  vystriedal idiota  Izáka  tie  z  SNS)  h adá  tyri miliardy korún 
na  generálnu  opravu  vodného diela  Gab íkovo.  Zrejme  si  neuvedomil  tento  idiot,  e  ke  
sa  Enel zmocnil  SE, za  mimoriadne  výhodných  podmienok  dostal od  Malchárka  do  
prenájmu  vodné  dielo  Gab íkovo  na 30 rokov,  ako  jeho  správca  musí  sám  zabezpe ova  
jeho  funk nos  a  financova  v etky  opravy.   

Ku KDH

 

je potrebné zdokumentova jeho pôsobenie na politickej a hospodárskej   scéne  od  
roku 1990,   ke  jeho  nosným  ideologickým  jadrom  bolo  od za iatku  proklamovanie 
nadradenosti judaizmu nad  kres anstvom, lebo majú spolo né korene a  miesto svojho zrodu. 
Preto e  kres anstvo vzniklo v lone judaizmu, je iba vetvou,  prijímate om a pokra ovate om  
Desatoro Bo ích  prikázaní a  teda  desa  nábo ensko-etických  príkazov  a  zákazov,  ktoré  
pod a  Biblie dal  Boh  prostredníctvom  Moj i a  idom, a  ktoré  prevzalo v modifikovanej 
forme  kres anstvo  a  aj  islam.   

Úzka skupina  takzvaných  politikov z  KDH  (mimo cirkví)  hlásala  od  jeho  vzniku  trvalú  
podriadenos   kres anstva   vyvoleným  idom. 
Pod a  tejto  ideológie  bol  zostavovaný  aj  aparát  KDH,  kde idia  dostali  vyvolené  
postavenie  v  strane  a  v  tátnych  funkciách. 
Komu  to bolo  na  prospech,  e  sú asní  e tebáci  z  HZDS,  SNS  a  Smeru  vyrukovali  na  
pôde  parlamentu  s  tým,  e  Daniel  Lip ic  je  pôvodom  id,  ktorého  pod a  Me iara  splodil  
Lipstein,  pri om  jeho  skuto ný  otec  nosí  priezvisko  Schubert,  no  vychovali  ho v  rodine  
pána  Lip ica,  ktorého  konfesiu  nepoznáme. Ak  bol  Daniel  pokrstený,  kde  je problém?  
Komu  je  na  prospech

 

utajovanie priezviska otca Vladimíra Palka, ktorým je pán urek, 
vychoval  ho v ak  pán  Palko, po  ktorom  priezvisko  nadobudol  aj  Vladimír.  
Aká  konfesijná  iarlivos  sa  prebudila  a  vyra ila  u  Vladimíra  Palka,  ktorý  zaúto il  na 
kardinála   Korca   po  prijatí  luteránskeho  premiéra  Roberta  Fica?  
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Na o bolo dobré  taji  pôvod  bývalého  kandidáta  KDH  na  prezidenta  pána  Neuwirtha,  e 
bol  id, ve  sa  úspe ne  podarilo  kooptova

 
 jeho  dcéru  do  europarlamentu.  

A komu je to neprijate né, ak  pán Bauer, pôvodom id, konvertoval na katolícku vieru? Azda iba 
tým, ktorí mu závidia, e sa dostal ako poslanec do NR SR  a do  funkcie  upana KSK.  Podobný  
poh ad  sa  tu  roky upiera  na  idovského  najdúcha  uba  Romana,  ktorý   sa  zhodou  
okolností  dopracoval  prostredníctvom  KDH  na  funkciu  ministra  kultúry,  presko ením  k  
Ruskovi  uspel  aj  na  poste  upana  BSK  a  e te  stihol  aj  sprivatizova  domy Leberfingera.   

Ak je nie o  pozoruhodné  na nomináciách  KDH, tak najmä to, e za  viceguvernéra  NBS  bol 
dosadený  id  Martin  Barto, vy tudovaný  chemik, na  ktorého  bolo u  podané  trestné  
oznámenie  P SP  Rapid, na  základe  preukázania  fal ovania  verejných  listín  pri  nezákonnom 
ude ovaní  licencií  subjektom, ktoré evidentne nesplnili podmienky  podnikania na finan nom 
trhu, ím  podporil  vznik  al ích  nebankových  subjektov.  

Ján arnogurský

 

sa takticky stiahol z  politického diania, podobne ako Me iar aj za ú elom 
prechodu  do advokácie a zriadenia súkromnej Bratislavskej vysokej koly práva. K zriadeniu 
BV P mu poskytla kapitál aj  ruská  idovská  societa  cez  firmu Global. Aj v BV P majú 
vyvolené  postavenie  idia, prvým   rektorom koly sa stal  Matherna,  ktorého dcéra zastupuje 
SR  v  Bruseli  a  al í  ako  Samuel  Bre ka  na  BV P  u ia.  Zriadeniu  koly  pomohol   aj  
Jaroslav  Ivor,  bývalý  riadite   SVaKE  na   MV  SR,  svokor   Martina  Kuruca,   dnes  
poslanca  NR SR.  

O  tomto  sa  oslavne  vyjadril  Jozef Baná

 

v  ním vydanej knihe Idioti v  politike. Na stranách 
103 a 104 v  kapitolke V.3. Napoleon, Churchill, in inier Kuruc

 

vyzýva aby sme sa zbavili 
komplexov a  nahlas sa prihlásili k  národným velikánom, akým je aj in inier Martin Kuruc. 
Napriek svojim 32 rokom stíhal vykonáva funkcie poslanca m. . Ru inov, poslanca MZ 
Bratislava, poslanca VÚC BSK a poslanca   NR   SR.   Okrem   toho   bol   predsedom   
miestneho   zväzu   SDKÚ,   podpredsedom Predstavenstva  OLO  a  popritom  vykonával aj 
prednostu Obvodného úradu v  Bratislave. Sedem funkcií. O jednu viac ako mal Napoleon. Ke e 
Napoleon  bol  e te  aj   akademikom,  Martin  mu  parádne  zakontroval  a  za al  tudova

 

 druhú  
vysokú  kolu, právnickú fakultu na BV P u  svojho  svokra  Jaroslava  Ivora a  
spoluzria ovate a  BV P   práva   Jána  arnogurského.  Dnes  sa  mo no  V P  u   blí i  svojou  
úrov ou  najvychýrenej ím  svetovým  univerzitám, lebo tudentom tejto koly  bol  aj  Peter 

ura ka (teraz väznený v  Hrn iarovciach n. Parnou), ten oplzlo vynadal  policajtom, ktorí ho  
opitého zadr ali  v  mieste  bydliska  a  drzo  im  odporu il  aby  mu vycucali jeho ctený k.... . 

e by  práve  tento  predmet  u il  ura ku  na  BV P   bývalý  policajt  Jaroslav  Ivor ?  

Agent tB,  ni ieho rangu,  alebo iba  KTS  Jozef Baná  sa  s  Pavlom Ruskom  v as rozi iel, 
av ak  na  tradíciu dop ania kádrov do bezpe nostných  zlo iek  tátu  bol  na alej  vhodný. 
Preto  bol  za  Slovensko  dosadený  za  lena  parlamentného  zhroma denia  v  NATO.  
V  knihe  Idioti  v  politike  dôverne   popísal  význam  zastávania tejto funkcie v  NATO. 
Tvrdí, e nielen  zástupca  Slovenska,  ale  aj al í  z  krajín postsocialistického  bloku  plnia 
funkciu niemandov (nikto ov), bez akéhoko vek mo ného vplyvu na rozhodovanie. Je to iba 
dobre honorovaná trafika za ml anie, a ke e sa Ka ický  v  rozkrádaní  rozpo tovej  kapitoly  
MO SR  osved il,  dostal  ju  tie  za odmenu.  

Analógia vlasteneckej slu by policajtov udu tejto krajiny je v  mnohých al ích prípadoch, ako 
napríklad u  bývalého vy etrovate a PZ Va oka, ktorého bývalý minister vnútra L. Hudek tak 
kopol  do  gúl,  e  dostal  od  Ivana  Lexu  pusu  na  elo  a  zrejme  vyvolal  zmenu  orientácie 
vy etrovate a  Va oka, ktorý  odi iel  z  policajného  zboru  do advokácie, kde  u  ako  svedok  
sa  predposral  a  v   procesoch  Ivana  Lexu  neosved il  jeho  nezákonné  konanie.   
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Privatizácia po Me iarovsky bola celá v ré ii mnohých idov svetového ve kokapitálu a 
domácich  idov,  ktorí  sa  ujali  jej  riadenia,  hne

  
po arnogurského  zru ení  centrálneho 

riadenia   národného  hospodárstva.

  
Hlavným  re isérom

  
bol druhý najvy í zástupca KGB na Slovensku po algovi ovi, id 

Vladimír

 
Lexa

  
a  jeho syn Ivan. To boli tí, ktorí zrejme presadili okradnutie obyvate ov s  

al ími idmi Babi ovcami (e te d a 16.11.1989 vyu ívali e tebáci Andrej aj Alexander 
kon pira ný byt na Dunajskej ul.), Lajosom  Pósom  (Belar Group),  Petrom Vajdom  (PSIS, 
Majetkový  holding), Jo om  Majským  (Sipox holding),  Jurajom irokým, Alexandrom 
Rozinom (KGB), A. Be jajevom (KGB, s  M. Lazarom  zlikvidovali Steinhübela- alu a a  
zmocnili  sa  aj  Vagónky  Poprad), ale  aj  Franti kom  Zvr kovcom  a...  

Na FNM mal výsostné postavenie id tub a, na Najvy om kontrolnom úrade bol 
východniarskym  idom  Jozefom  Olejom - predsedom,  za riadite a Odboru kontroly 
privatizácie  dosadený detviansky id Peter Odzgan

 

a  za ridite a  sekcie  hospodárstva  syn  
e tebáka  Miroslav  Vavrina,  ktorý  robil slú ku Ivanovi Lexovi pri úteku a  pobyte v  
Juhoafrickej  republike. Dodnes  nie  je známe,  pre o  Ivan  Lexa  u iel,  ke  ni

  

zlého 
nevykonal,  absolvoval  odtu ovaciu  kúru (za  ie  peniaze?)  a  potom  sa  na  náklady  tátu 
nechal  priviez

  

k  ockovi. Na  magistráte  hl. mesta  Bratislavy  úspe ne  rozkrádali  mestský  
majetok   Jozef  Kojda, budúci  prezident  FNM  s viceprimátormi Jánom Odzganom, 
arogantnými  Romanom Vavríkom,  Pavlom  Minárikom  a  Kotulom.

  

Do roku 1989 pracoval Ján Odzgan ako námestník v  n. p. Slovenská kniha, kde bol riadite om 
Alexander Rozin. Po úspe nom rozkrádaní na magistráte pokra oval  Ján Odzgan na S HR SR. 
Na NKÚ  SR  brat  Jána, Peter, kontroloval  transparentnos  privatizácie  majetku  tak  precízne, 
e nena iel ani jediný prípad poru enia zákona, o ho posmelilo nato ko, e sám so svojim 

bratom, synom Romanom a aj Miroslavom Vavrinom sprivatizovali viac podnikov a  zalo ili 
nieko ko akciových spolo ností s  mnohomiliónovým základným imaním. Tak napríklad: HBS 
Invest na Zámo níckej 8, Chempik, a.s. na Hviezdoslavovom námestí . 20 (výkri ná cena 62 mil. 
Sk), Ústav lekárskej kozmetiky na Kozej ul. . 17 (ZI 23, 5 mil. Sk), Pulse Medical, a.s., Kozia 17  
(ZI 83 mil. Sk), Globreal Partners 1949, a.s., na Tolstého 9 (ZI 82 mil. Sk), Microplast 
technology, a.s., Rajská 15 (ZI 190 mil. Sk).  

Takto sa národný majetok dostal do rúk len vopred ur eným osobám bez sú a í, vytvorila sa kasta 
nad udí,   podobne  ako  prebehli   podobné  koristnícke  akcie  a  zábor  od  polovice  19. storo ia  
v Anglicku, USA, predtým e te v  Monaku  Monte Carlo (rodina Grimaldi), len s tým rozdielom, 
e v tom ase sa zlodeji dopracovali k  majetkom so zbra ou v  ruke, naproti tomu na i zlodeji 

primitívnym zastra ovaním a terorizovaním obyvate stva, úradnou, administratívnou zlodejinou 
organizovanou  tátnymi  orgánmi.  

Najvä í  finan ní raloci J&T, Penta Group (Lorenc), Lexovci, Slavia Capital dnes oficiálne 
zastre ujú  výpalníkov, grázlov, ktorí sa  vygenerovali v  holandských dra bách malej 
privatizácie, platia a  zamestnávajú nad tandardne vyzbrojenú armádu e tebákov a  bývalých 
policajtov,  ktorí  zabezpe ujú  ich ochranu a  trvalú  nemennos ich nových majetkových 
pomerov a vlastníckych práv k  nakradnutému národnému majetku v  rozvojovej krajine 
Slovensko, s odvolávaním  sa  na  platné  európske  konvencie  a  neplatnú  európsku  ústavu.  

V ojedinelých prípadoch, ke napríklad v  roku 1995 vyhral  (výberové konanie) Ralen, s.r.o. pri 
privatizácii elektrotechnického podniku EZ Elektrosytémy, splnením v etkých vtedy stanovených 
podmienok, minister privatizácie Bisák a  prezident FNM Gavorník prevzali úplatok po 2 milióny 
Sk  od  mana érov  EZ,  ktorým  ho  ako  porazeným  odovzdali.  Napriek  tomu,  e  polícia  tieto   
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skuto nosti  dokázala, generálny prokurátor Dobroslav Trnka  zabránil  do etreniu  trestnej  
innosti  a  vec  odlo il.  Pre o asi ?  

Zvrhlos me iarovskej privatizácie

 
bola sprevádzaná takými extrémami, na ktoré sa nesmie 

zabudnú a ktoré sa budú musie v blízkej budúcnosti radikálne zmeni a  napravi právnou 
cestou. Výsmech  Ficovi  zo strany Ústavného súdu o  neprimeranosti zasahovania do 
vlastníckych práv  pri  preukazovní  pôvodu  majetku sved í o  absencii  právneho  tátu,  lebo  
bez  pripustenia  retroaktivity,  to  nebude mo né  nikdy  preukáza a  platí, e  vrah  bude  v dy  
u  len  vrahom  a  zlodej  zlodejom

 

i  ke svoj trestný in spáchal v  minulosti. Ficovi 
rozhodnutie Ústavného súdu mo no vyhovuje, lebo tým získal alibi, e rozkrádanie národného 
majetku chcel úprimne zastavi a rie i ,  takto sa vyhol nedorozumeniu a  pádu koalície.   

Róbert Fico aj so svojou man elkou Svetlanou, najmenej 13 rokov úzko spolupracovali s 
Aaronom Kedarom (Fridrichom Kardo om) na rôznych ve kých developerských aktivitách na 
celom Slovensku. Aaron Kedar sám stihol do smrti (jese 2007) vyviez viac ako 30 miliárd Sk 
zo Slovenska. Aký  profit  získali  man elia  Ficovci,  ke

  

sa  opová i  Robert  Fico verejne  
doslovne  vykrikova , e  Miklo  je  jeden  z  najbohat ích  udí.   

Ko ko ivotov má  na svedomí, taký e tebák Jozef Majský, ktorý okrem iných podnikov, 
sprivatizoval aj TAZ Trnava a Tatra Bánovce n. Bebravou aj so zamestnancami, ktorí bývali a 
bývajú v  bývalých podnikových bytoch, na ktoré si tento gauner robil nárok a nedbal  by  ich  
vys ahova ,  alebo  im  byty  preda  za  trhovú  hodnotu, ke ich vyhodil na dla bu. Viac ako 
desa ro ie bránili tátne orgány a  aj sám generálny prokurátor Trnka záujmy tohoto lotra a roky 
upierali elementárne práva bývalých zamestnancov bývajúcich v týchto podnikových bytoch. 
Nakoniec sa  tento  hyenizmus Majskému a  jeho diabolským posluhova om nepodaril.   

Nav dy  si  budeme  pripomína  kauzy, v  ktorých:   

Napríklad me iarovský gauner Pavel upka sprivatizoval Mäsopriemysel Zvolen

 

za 200 tisíc 
korún, na rekon trukciu ktorého bolo v rokoch 1987-88 vynalo ených 180 miliónov K s, dnes 
minimálne 1, 8 mld. Sk.  

Karol Konárik sprivatizoval a tri pivovary v Martine, Byt i a Ilave, dokonca na dávkovaciu linku 
plechovkového  piva  dostal  z   FNM  80 mil.  Sk,  ktoré  nikdy   nesplatil.   Predajom   pivovarov  
nachaboril  kapitál,  ktorého as pou il na rekon trukciu sprivatizovaného rekrea ného 
zariadenia SAD B.B., z  ktorého vybudoval  hotel  Kaskády a  rekrea né stredisko pre svoju 
rodinu  v  Chorvátsku,  ktoré  tedro  poskytuje  e tebákom  z  rozvojovej   krajiny  Slovensko.    

udovít ernák

  

sa  pre svoj  Sitno holding  zmocnil aj strojární PPS Detva, no za tyri roky 
nevidí dôvod  vysporiada

 

sa  so 40  miliónovým  dlhom  na  platoch  robotníkom, a  ke e  je 
neschopný   nájs  výrobnú   nápl ,  za ína   ich  aj   prepú a .  

E te  výhodnej ie  sprivatizoval  Výskumný  ústav  zvára ský  Pavol  Ham ík  so svojou 
skupinou,  ke  ho  napriek  odporu zamestnancov, kúpil za 30 mil. Sk tak, e po jeho zmocnení 
sa  bolo  na  ú te  VÚZ  e te  51 miliónov  Sk.  Za túto zvrhlos potrestal R. Fico  P. Ham íka  
tak,  e ho  posiela  ako  zástupcu  Slovenskej  republiky  na  Ukrajinu, ím  ostentatívne  poh da.  

V  lete  sme sa v SME do ítali, e vlastníkom jedného z naj peciálnej ích podnikov bývalého 
VHJ Tatrasklo v  Trnave, Skloplastu, a.s., premenovaného na Glasplast, a. s. je Warren Buffett, 
tretí, i  tvrtý  najbohat í  ameri an  a  údajne  najvä í  investor  na  svete. Dozvieme sa, od 
koho podnik kúpil, kedy  a  za  o? Výrobným  produktom  podniku  boli  aj  optické  káble. Nie 
sú to tie optokáble,  ktoré  v  sú asnosti  zabudováva  (aj  Rehákov)  Orange  na  sie  Fiber  Net ? 
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udovít Hudek nakopal vy etrovate a do gúl, za o dostal od Ivana Lexu pusu na elo a  post 

viceprezidenta vo VÚB,  z   ktorej  s  prezidentom  L. Va kovi om  vykradli  2,5 mld. Sk, a tie   
u  prepiera  . Hudek  aj  so  svojím  synom   a  firmou  FINEP  na  výstavbe  polyfunk ných 
objektov  na  Jégeho aleji.  
U v etkých developérmi stavaných komplexov sa realizuje zdieranie pri predaji podnikate ských  
priestorov  a  bytov s  500 a 700 % - ným  ziskom, bez akejko vek regulácie a so tátnym 
súhlasom. Z jednoduchého  porovnania spred roku 1989,  pri  predaji  dru stevného  bytu od 20 
do 30  tis. Sk,  ktorého  výstavba so tátnou dotáciou stála vtedy priemerne 120-150 tis. K s 
vidno, e  byty  sa  dnes  predávajú  trhovo a  trhavo za dvesto a tristo násobok, ím  prekonali  
aj idovskú, lichvársku  pa ravos .   

Najlep í konzervárenský  podnik  na  Slovensku  Novofrukt  Nové  Zámky  zlikvidoval  V. Vicen, 
ktorý  si  ho  zobral, udí vyhodil na dla bu a  predal ho al iemu  komunistickému a 
e tebáckemu  privatizérovi  Jozefovi  Snohovi  zo  Slovliku  Nové mesto nad Váhom, ktorý 
taktie  rozkradli  a  zlikvidovali.  

V etky kúpele na  Slovensku boli podobne rozkradnuté  a  sú asní majitelia stup ujú cenovú 
pirálu, ím zni ujú ich dostupnos najmä pre tých, ktorí kúpe nú lie bu skuto ne potrebujú. 

   
Prijatie ANO do vládnej koalície bolo podmienené nástupom arogantného Rudolfa  Zajaca  
(Zwerg)   za   ministra   zdravotníctva,   ktorého  reformami   do lo  k  jeho  rozsiahlej   degradácii  
a  masívnou   komercionalizáciou  jeho  sú astí   k  zní eniu  dostupnosti  lie by.   
Prezident Slovenskej lekárskej komory Milan Dragula komentoval pôsobenie Zajaca za najvä iu 
degradáciu zdravotníctva v  jeho histórii a  vyjadril  sa,  e  náprava  jeho excesov potrvá 
najmenej 15 rokov.  
R. Zajac zaviedol absolútnu liberalizáciu vlastníctva  lekární, o viedlo k tomu, e náklady na 
lieky stúpajú.  
Ponáh al sa upevni privátne zdravotné pois ovníctvo, na princípe vertikálneho vlastníctva 
zdravotníckych zariadení, ke vlastník pois ovne vlastní nielen nemocnice, biochemické 
laboratóriá, ale  aj lekárne a ambulancie. Tento svetový unikát

 

funguje ako systém, ktorý sám 
lieky  predpisuje, vydáva,  prepláca  a  aj  sa  sám  kontroluje.    

Zajacove ekonomické  pokusy o odstránenie degresívnej mar e a zavedenie tvr ro nej 
kategorizácie  liekov, mo no otvorene pova ova za excesy, ktorými zdegradoval zdravotníctvo 
na dlhé  roky  tak, ako to uvádza  Milan  Dragula.  
Zajac, nie zadarmo vytvoril  monopolné  postavenie lekární  pre  Pentu,  privátne záchranné 
slu by  najmä  pre Pentu, ktorým  platby  za výkony  zo  zákona  stanovil s  takým 
nad tandardom, e  sú  pau álne  honorované  viac  ako  najdôle itej ie  lekárske odbory, 
nezávisle  od  toho, i  majú, alebo  nemajú  výjazd  za  pacientom.  
Zajac zbohatol vynútením si pô i ky zo Svetovej Banky na vykrytie dl ôb Verite ovi, na 
financovaní  propagácie  nezmyselných  tzv. reforiem.   

Zajac je al ím, ktorý  sa  vykradnutím verejných  zdrojov  stal  miliardárom  za  necelé  tri  roky  
vo funkcii.  Zru il  ubytov u  pre stredný  zdravotnícky  personál na Bazovej ul. v  Bratislave a  
na tom mieste  u  ako  developer  stavia  obytný  polyfunk ný  komplex,  na  ktorom  prepiera  
vykradnuté  verejné  prostriedky.  

Dnes u vypisuje najmä v  asopise ·tý de , ktorého je spolumajite om, o  neschopnosti 
zabezpe i  dostavbu  univerzitného medicínskeho centra na  Razsochách, ktoré  malo  by  
prepojené  s  Cyklotrónovým  centrom  na  zabezpe ovanie  urgentnej  medicíny,  no  ke  bol vo 
funkcii a  nepodarilo  sa  mu ho  preda , nechal  ho  zakonzervova  a  chátra .   
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V etkým obyvate om  Slovenska  dávame do  pozornosti, e u je  pripravený  scenár  
privatizácie  zdravotníctva pod a modelu v  echách,

 
na ktorom participujú okrem Rudolfa 

Zajaca aj viacerí   politici  koalície a  opozície. Systém  absorbcie v etkých pe a ných 
prostriedkov  zákonného  zdravotného  poistenia do privátnych rúk vytvárajú, predseda 
parlamentu Pavol Pa ka, bývalý predseda SLK Eduard Ková (v minulosti odporca R. Zajaca, 
dnes výkonný riadite ZZP, ktorej  lenmi sú  Apollo, Union  a  Dôvera), Viliam Novotný, Zelník, 
Penta  a  al í.  
Tomá Chrenek, ktorý  skorumpoval  eskú  vládu,   ako majite  súkromnej  zdravotnej 
pois ovne Apollo je najvýznamnej ou postavou, ktorá vytvára systém vykradnutia v etkých 
pe a ných  prostriedkov  zdravotníctva,  akumulovaných  zákonom  stanovených  odvodov  aj  na  
Slovensku. 
Tento systém na Slovensku je analógiou tunelu, ktorý v echách zorganizoval Tomá Chrenek s 
vládnymi inite mi prostredníctvom holdingu Agel, prezentovaný na internetovom portále   
Britských  listov,   ku    ktorému   je   vo ný   prístup   na    www.blisty.cz  s  dátumom  21.5.2008  
pod  názvom  Jak ovládnout  220 miliard  K  v  eském  zdravotníctví.   
U je rozbehnutý a pripravený systém vykradnutia v etkých prostriedkov slovenského 
zdravotníctva. Pod a informácií, ktoré uviedla SME 17.10.2008 -  tátna zdravotná pois ov a 
(VZP?)

 

sa  zbavila  starých dodávate ov liekov a  uprednostnila  firmu Martek Medical, ktorá 
patrí pod eskú finan nú skupinu Agel. U je pripravená aj privatizácia jednej z najlep ie 
vybavených nemocníc na Slovensku - Leteckej vojenskej nemocnici v  Ko iciach, ktorá bude v 
krátkom ase pretransformovaná na akciovú spolo nos . Zakomponovaný do systému je aj R. 
Kali ák s ministrom obrany, práve v sú asnosti vytvorili predpoklady pre zlú enie dvoch 
rezortných nemocníc do  jednej  akciovej  spolo nosti. Agel  Tomá a  Chreneka  kúpil za 42,8 
mil. Sk, (zatia o druhý uchádza ponúkal 108 mil. Sk) nemocnicu v Levo i. Tieto kroky 
potvrdzujú, e Tomá  Chrenek  u  skorumpoval  aj sú asnú  Slovenskú vládu a vytvárajú  sa  
s a ené podmienky  pre  poskytovanie  zdravotnej  starostlivosti  a  nedostupnos do  budúcna  
v etkým obyvate om,  podobne  ako v  echách.   

V  duchu systému absorbcie  v etkých  finan ných  prostriedkov  zdravotníctva  bol  vymenený  
aj  Ivan  Valentovi  za  východniara  Richarda Ra iho, ktorý v príhodnom ase splní úlohy 
svojho  tútora  P. Pa ku.  Nezmení  Richard  Ra i svoje výroky?  V HN zo d a  3.11.2008  toti  
tvrdí : 
Nedá  sa  odignorova  fakt,  e  v etky   zdravotné   pois ovne  sú  subjektmi   verejnej  správy  v   
zmysle  zákona o rozpo tových     pravidlách    a    vláda   je   zodpovedná    za    zostavenie    
súhrnného   rozpo tu zdravotných pois ovní. Jedného d a v ak vyhlási, e privátne zdravotné 
pois ovne sú  pod a  pravidiel  EÚ,  právne  samostatné  hospodárske  subjekty  a  nie  je mo né  
ich  hospodárenie regulova  tátom,  a  preto  musia  by  odpojené  od  riadenia  centrálnou  
vládou. A  to sa  bude  vz ahova  aj  na   a. s.  SZP  s  poistencami  polície  a  obrany.  

Akoby  záhadne  najviac  poistencov,  a  58  tisíc,  pre lo  tento  rok  do  Apolla.  

Nenormálna  situácia v  Bratislave sa rozvinula okolo portu a výstavby portových zariadení, 
ke sa za takmer 20 rokov nedokázali portové organizácie vysporiada s e tebákmi vo 
funkciách, Laurinec v SFZ, Chmelár v SOV a al í, ktorí  ovplyv ujú  likvidáciu  a výstavbu  
portovísk:  Kmotrík, . ernák,  Lôn ík,  iroký... 

CHZJD  boli  za záhadných okolností predané za 230 mil. Sk Andrejovi Babi ovi, pri om rozloha  
a situovanie priestoru by sta ilo na vybudovanie najmenej dvoch v e portových areálov 
podobných  Vtá iemu  hniezdu,  alebo  Madison  Square  Garden.  
Nenormálny tlak sa vyvíja na zru ení ihriska Interu, cyklistického tadióna, koly na 
Kalin iakovej,  kúpaliska  Tehelné  pole, namiesto  ich  úprav  a  revitalizácie.    

http://www.blisty.cz
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Dokonca  olympijský  ví az  v  printe  Anton Tká

  
sa  nechá  vmanévrova  do  úlohy  bieleho 

ko a,  ke  sa  vyjadril, " e sme  odpredali  cyklistický  tadión  a  máme  prís ub  postavi  
náhradu  v  Lama i".   
V  symbióze  s  e tebákmi   postupujú  v etky  zastupite stvá  mestských  astí, mesta  a  VÚC  aj  
s  urkovským  a  Bajanom  ako  jedna  dobre  fungujúca  mafia.   
Na rekon trukciu Z Ondreja Nepelu a výstavbu nového v  Petr alke a teraz bolo zadané 
vypracovanie  projektov, o  sved í  o  tom, e  na  MS  2011  v  hokeji   im  vôbec  nezále í. Ide  
im iba o to, aby tát zrekon truoval Z O. Nepelu a  odovzdal  ho následne do vlastníctva  
e tebákom  Maro ovi   Kraj imu   a  Jurovi  irokému.  O  tomto  to  v etko  je.  

Zdá  sa,  e  idovskému  kverulantstvu  nebude  nikdy  koniec.   
V  súvislosti  s  útokmi Vladimíra  Me iara  a  tefana  Harabina  na  Daniela  Lip ica  sa  v  SME  
d a  6.9.2008  prezentoval  Fedor Gál  v nechutných  dehonestáciách  katolicizmu  a  kres anstva  
a  viackrát  aj  v ·tý dni . Tvrdí,  e  do  o í  mu  nikto  nikdy  nepovedal  Ty,  idák   nepatrí  
do  politiky.  
Nemám  rád  v eobecné  kecy,  preto  poviem,  e  to  bol  arcibiskup  Sokol,  ktorý  namietal 
proti  tomu,  e  by  som   mohol   by  riadite om  STV  gestom,  kde  obkreslil  môj  ve ký  nos.  

Zrejme sa na ním vyfabulované a vymyslené gesto Sokola tak roztrp il, e ho Ronald S. Lauder, 
predseda  Svetového idovského kongresu (WJC)  vyslal  na  4  mesiace  do  Anglicka  na  stá , 
na  ktorej  ho  pripravoval  zalo i  privátnu  televíziu v  postsocialistickej  krajine.  Po  návrate  
zo  stá e  zalo ili  dvaja  idia  zo  Slovenska  Fedor  Gál,  Peter  Kr ák a  dvaja idia  z  iech 
Ján  elezný  a  Vávra  súkromnú  televíziu NOVA. Ich nena ranos vyústila  vyobcovaním 
Vávru  z  televízie  a  vyvolaniu  vyhrotenej  situácie o  akomsi  nezákonnom  vytvorení  preká ok 
zahrani nému  investorovi  CME.  

eská   republika  rozhodnutím  arbitrá e  zaplatila  po kodenému  investorovi  neuverite ných  
10 mld. K . Fedor  Gál   urýchlene  predal  svoj   podiel  v  Nove Lauderovej  CME  údajne  za  
40 mil. K ,  o  mu sta ilo na kúpu celého in iaku na Vinohradoch (aký je to v  Praze levný), 
kde  býva  a  prevádzkuje  aj  re tauráciu  a  chvastá  sa, e  vydáva  knihy.  

Predseda  Svetového  idovského  kongresu    Ronald    S.  Lauder,   majite    CME    vlastní     
komer né    televízie    vo  viacerých  východoeurópskych   krajinách,   ktorému  predal  Markízu 
aj Pavol Rusko. Tomuto sa v  istom ase vyhrá al Vladimír Palko odobratím licencie. 
Rozhodujúci  mediálny  priestor  iech  a  Slovenska  je  u  v  cudzích  rukách.   

Po roku 1990, ke sa sformovali najvä ie finan né skupiny v idovských rukách, dochádza k 
tomu,  e  vo by  a  parlamentná   demokracia  sa  stávajú   fra kou,  z   ktorej  sa  dalo  predvída 
zlo enie vlád  a  strán v  parlamente. Od  toho asu boli zlo ené bábkové vlády  z  moci 
finan ných  skupín  tak, ako to opísal  doc. Peter  Stan k  v  extra  plus  a  al ích  lánkoch.  

Situácia v táte sa napriek vstupu do EÚ a  NATO  e te zdramatizovala, zvý ila sa nevra ivos , 
závis a  aj nenávis . Neustále dochádza k  manipuláciám vo vykazovaní po tu nezamestnaných, 
ktorých je reálne nad 10% (slovenská tatistika neuvádza po et nezamestnaných, ktorí nemajú 
povinnos ,  hlási   sa  na úradoch práce).   

Pod a prepo tov In titútu zamestnanosti stojí tát ka dý  jeden  nezamestnaný 10 tisíc korún, 
pri om v  týchto  nákladoch  sú zahrnuté  mzdy  a  ostatné  náklady  pracovníkov  úradov  práce.  
Nevie sa, ako by sa tát vysporiadal s návratom tých  cca  500  tisíc mladých,  kvalifikovaných 
udí  (ako uvádza autor), ktorí  ijú  v  zahrani í, a  pre ktorých  tu nie je mo nos uplatnenia.  

Títo vy tudovaní  a  kvalifikovaní  mladí udia  boli  de facto  donútení  vycestova  za  prácou  a 
novými skúsenos ami, podobne ako mnohí obyvatelia zo Slovenska v  30-tych rokoch 
dvadsiateho storo ia, po as ve kej  svetovej  hospodárskej   krízy. Zo Slovenska  odchádza  najmä  
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mladá  kvalifikovaná  generácia  od  23  do 33  rokov, v najlep om  produktívnom a 
reproduk nom  veku.  
Týmto  populácia  u  nás starne  a  zahrani ie  profituje  získaním hotových  mladých  udí, na 
ktorých  rast  a  kvalifikáciu  tát  vynalo il  obrovské  prostriedky.   

al ie  státisíce   pracujúcich  za  minimálnu  mzdu   sú   trestaní  vládnou  mocou, ktorá  
dopustila ich  poni ovanie  a  degradáciu  u  len  tým, e  ich  príjmy  im  nedovo ujú  dôstojne  
pre i .  
Táto skupina  je  diskriminovaná  dokonca  aj  v  porovnaní s väz ami, na  ktorých  tát  
vynakladá  ro ne  priemerne 230 000,- Sk. Táto  postihnutá  skupina  nemá  ani  polovicu  
ro ného  príjmu  zo  tatisticky  vykázaných   nákladov   vynakladaných  na  väz a.  
Najmenej  jeden a  pol milióna udí, vrátane opatrovate ov, je diskriminovaných, 
po kodzovaných a  vytesnených z  reálneho ivota, lebo nemajú  ani  také  zabezpe enie  ako  
lotri  umiestnení  vo  väzobných  zariadeniach.  

tát si neplní základnú funkciu starostlivosti a zachovania dôstojného ivota svojich obyvate ov,  
pri om  priemerné náklady na  jedného  väz a  musia  by  dolným limitom

  

na zabezpe enie 
ivota  ka dého  nezamestnaného,  prepusteného  nie  z  jeho  viny, i u z dôvodov 

nadbyto nosti,  re trukturalizácie,  úspor  nákladov  a  iných  diskrimina ných  faktorov  zo  
strany   privatizérov.   

A  ak  tát  odmieta  zabezpe i dôstojný ivot  svojim  ob anom, podie a sa na ich likvidácii, 
vyhladzovaní   a  genocíde  v  mierových   podmienkach.   

Mafia  pri  moci  a   jej   platení  sympatizanti  sa  vyjadrujú  o  ú asnej  vymo enosti  slobody, 
ktorá  sa   po  majetkovom   prevrate   v   r.  1989   vraj   dostala   v etkým  ob anom.  
Najmenej  2  milióny  obyvate ov  nemá  tandard  väznených  gaunerov  a   preto  ijú  v  
neslobode,  aj   ke   nie   sú   internovaní.  

Po  roku  1990  rozpútala  idovská  societa na  Slovensku  nenávis vo i pôvodnému 
obyvate stvu,

  

idovské   kverulantstvo  a  fóbie  majú  neustály  narastajúci  trend.   

V sú asnosti po 18-tich rokoch disponujú idia viac ako jednou tretinou hospodárskeho 
potenciálu Slovenskej republiky, ktorého sa  zmocnili  predov etkým  v  období  Me iarovej  
privatizácie.  
Majetok  pri ahuje  súkme ovcov  tejto  rasy  z  celého  sveta

  

a  u  je  ich  tu  usídlených  vy e 
700  tisíc  v  Bratislave,  najmä  v  teritóriu  Západoslovenského  kraja,  na  území  Burgendlandu, 
smerom  na   sever  a   po  Brno  a   od   Györu   na   severozápad.  Vzh adom   na   to,  e   idia  
zh ajú peniaze celého sveta, nie je problém, aby si kupovali tie najdrah ie a najlukratívnej ie 
byty,  vytvárajú  si  uzatvorené  osady  rodinných  domov  aj  v  okolí  Bratislavy. 
Aj  ke  vä ina  z   nich  sem  dochádza  zo  zahrani ia  a   trvale  nebýva,  po ur itom  ase  
získajú  tatút  obyvate ov   Slovenskej   republiky  a  nadobudnú   ob ianske   práva.   

Automaticky nadobudnú volebné právo a  o  nejakých 10 rokov budú pri tomto trende tvori 
najmenej miliónovú  komunitu, a jednu tretinu ob anov tátu, za predpokladu, e vlády budú 
pokra ova  v  genocíde  pôvodného  obyvate stva  Slovákov. Slovensko má  najni iu  
pôrodnos  a  reprodukciu (1,25)  v  Európe.  
Scenár  Kosova   sa  zrealizuje   aj  na  Slovensku  a  vytvorí   sa  náhradný  priestor  pre   Izrael   
II  a  jeho  semitských  obyvate ov,  ktorým  hrozí  vymýtenie  na  Blízkom  východe. Rabín

 

Baruch Myers

 

pri iel na Slovensko s dvomi e mi a u ich má 11, nav tevujú zahrani né koly. 
Dovolíme  si  poznamena ,  e ani v tomto prípade  nejde o vyvolávanie strachu, fóbie z  
mo ného  prílivu  idov  na  Slovensku, ale  len  o  reálnu  prognózu  budúcnosti,  s  ktorou sa 
bude  musie   vysporiada  slovenský  národ  v  záujme  svojho pre itia. 
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O tom, e sa v sú asnosti nevytvárajú priaznivé podmienky pre ivot Slovákov na Slovensku 
sved ia  údaje  Národnej  banky  Slovenska  z  minulého  roku,  ke :   

Pod a Výro ných správ Národnej banky Slovenska

 
ku koncu roku 1998 SR evidovala devízové 

rezervy 5,7 mld. USD a zahrani ný dlh 11,9 mld. USD. Ku koncu roku 2006 sa devízové rezervy 
NBS zvý ili na 13,4 mld. USD, ale zahrani ný dlh na 32,2 mld. USD!! Z neho sa musia, 
pravda e, ka doro ne plati úroky (dlhová slu ba), o pri predpokladanej priemernej úrokovej 
sadzbe 6-6,5 % sa  blí i  k sume 2 mld. USD/rok. Pri sú asnom  menovom kurze (roku 2007) je to  
ekvivalent zhruba 50 60 mld. Sk/rok. Ak sa nám to aj podarí zaplati , dlh sa nezmen í! Za 8 
rokov dvoch mandátových období predsedu vlády SR Mikulá a Dzurindu (rokov 1998-2002-
2006) vzrástla zahrani ná zadl enos SR 2,7-násobne (!) o sumu  (32,2-11,9) = 20,3 mld. USD!! 
Vzrast vnútorného dlhu (vzrast zahrani ného dlhu mínus vzrast bankových rezerv) Dzurindových 
vlád bol nasledovný: 
(32,2-11,9)  (13,4-5,7) = 20,3  7,7  =  12,6 mld. USD (okolo 315 mld. Sk).  
Pritom príjmy Dzurindových vlád z privatizácie zlatých nosníc slovenskej ekonomiky    
reprezentujú (pod a vyjadrení sú asného predsedu vlády SR R. Fica ) vy e 300 mld. Sk.   
Výsostne dôvodná je tu otázka, na ktorú Mikulá Dzurinda nikdy

 

neodpovedal: Kam sa tie 
financie (okolo 315 mld. Sk zo zvý enia dlhu + vy e 300 mld. Sk z divokej privatizácie), t. j. 
spolu zhruba 600 a 700 miliárd Sk, za 8 rokov jeho vládnutia podeli? Ako je mo né, e sa u 
vy e roka o tom rozhostilo "a bolestivé ticho"? iadneho poslanca, ekonóma, politika, 
politológa,  iadnu  stranu  toto ba ovanie a  o obra ovanie ob anov  nezaujíma?  

K stru nému preh adu NBS je nutné dopoveda , e Ficova vláda s úbila zni ovanie celkového 
dlhu a  tým odstránenie závislosti tátu na svetových bankách. Isté je len jedno, e Ficovej vláde 
zrejme

 

nezostáva ni iné ako utajova bilancie zadl enosti SR

 

napriek neustálemu rastu HDP, 
ktorý percentuálne predbieha rast zadl enosti tátu, o mu umo uje vyhlasova , e SR dodr uje 
limit záväzného maastrichtského kritéria. V absolútnom vyjadrení dlh tátu lineárne narastá 
a preto nebude ani garnitúrou e tebákov a  nomenklatúrnych komunistov nikdy zlikvidovaný, o 
mô e znamena  pokra ujúci  úpadok  celej  spolo nosti  bez  akejko vek  perspektívy.  

Ernest Valko, poú a v etkých gójov v lánku Strata charakteru tátu alebo zdravého rozumu? 
(SME 10.9.2008). Prija zákon o preukazovaní  pôvodu  majetku  ako  ústavný  zákon  znamená  
aj  zmenu  charakteru  ústavy  a  tým  aj  tátu.   
Retroaktivita  a  prezumpcia  viny

  

sú  skôr  piliere  policajného  ako  právneho  tátu. Týmto 
Valko  iba potvrdil, e neústavné rozkrádanie národného majetku bolo legálne a správne a  
odobra  ho  zlodejom  je  bezprávie. Takto  chráni  nielen  idovských,  ale  aj  ne idovských  
miliardárov,  ktorí   sa   tu  doslova   kotili  za  18  rokov  raného  kapitalizmu.   

Skorumpovaná polícia, prokuratúra  a  justícia  tak  chránia  podvodníkov  a  zlodejov  a  
uplat ujú  represiu  vo i  ostatným obyvate om,  a  to sú  charakteristiky  policajného  tátu  ako  
vy ité,  Ernest  Valko. i nie ? 
Podobnú  staros  a  strach  o  majetky  zlodejov  dojemne  vyjavuje  Franti ek  ebej

  

v  ·tý dni 
( . 39 z  22.9.2008)  v ·kritickej  prílohe  lánku O  ústave a  slobode , kde v  modifikovanej  
podobe  deklaruje   to  isté,  o Ernest  Valko:  neprípustnos   nápravy   neústavnej  rabova ky. 
A  takto sa  vyk ul  zo  sociológa  Franti ka  ebeja  al í  odborník  svetového  formátu  na  
ústavné   právo.  

Najvä iu  zásluhu  na  zru ení  bipolarity  sveta  a  jeho  ovládnutí  z  jedného centra má 
Zbigniew Brzezinsky, pôvodom po ský id, pova ovaný za vedúcu osobnos idovského 
ovládnutia  sveta.  
Z. Brzezinsky  je  najvýznamnej ím lenom idovskej organizácie Trilateral Commission , 
ktorej  lenmi  sú  v etky  najvýznamnej ie  osobnosti  ekonómie,   politiky,  spolo enských  vied  
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vrátane dr ite ov  Nobelových  cien, napríklad  Francis  Fukuyama,  Fareed  Zakaria,  lenovia  
Illuminati   Conspiracy   Archive  David  a   John  D. Rockefellerovci,  Henry  A.  Kissinger,  
Paul Volfowitz,  ale aj eskí  idia ako Madelaine K. Albrightová, Vladimír Dlouhý, Prince 
Charles  of  Schwarzenberg,  minister  zahrani ných  vecí  eskej  republiky.  

Riadenie sveta z  jedného  centra   je zabezpe ované  po  zru ení  bipolarity  a  tzv.  studenej 
vojny novým svetovým poriadkom NEW WORLD ORDER, s  vrcholovým ogánom 
ILLUMINATI, pod ktorý spadá es skupín BANKING & MONEY GROUP, SECRET 
SOCIETY GROUP, EDUCATION GROUP, INTELIGENCE GROUP, RELIGIUS GROUP, 
POLITICAL GROUP.  

al ie idovské zoskupenie pod názvom BILDERBERG, prezentuje potajomky svoju 
antihumánnu innos 

 

moc  jedinej  svetovej  vlády. Ide  zrejme o  to, aby  kone ným cie om 
bola premena Zeme na väzenskú planétu tým, e tu bude len jediný globalizovaný trh, 
kontrolovaný celosvetovou  vládou,  kde  bude  poriadok  udr iava  armáda  zjednoteného  sveta  
a  ktorý  bude finan ne regulova Svetová banka. ivotné potreby sa zredukujú len na 
materializmus,  pre itie  a  manipuláciu  loveka  tak,  aby  bol  nastavený   trend  k  jeho  
úplnému  zotro eniu.   
Ide  v  sú asnosti  o  dilemu: sloboda,   alebo  globálny  policajný  tát.  Bu tu bude nový temný 
vek, alebo zostaneme slobodnými udskými bytos ami. Nikdy nemô eme nájs správne 
odpovede,  ke  nekladieme  správne  otázky.  

Popri  uvedených  nad asových skuto nostiach  a  úvahách, obrá me pozornos na aktuálne 
dianie  na  slovenskej  politickej  a  hospodárskej  scéne.  

V  roku 2009  tomu  bude u 20 rokov, o sa po prevrate v  roku 1989 politická generalita 
sú asných parlamentných strán chopila moci a za ala rabova nielen tát, ale okráda aj 
obyvate ov  pochádzajúcich  zo  Slovenska,  ijúcich  trvale  v  zahrani í.   

V etkým u om  Slovenskej  republiky,  ktorí majú prístup k  internetu,  je   umo nené  
dozvedie sa to na adrese www.diamantovabana.sk, na ktorej je zdokumentovaný zlo inecký 
systém spolupráce idov, tB  s  najvy ími  vládnymi  inite mi   hne  po  roku  1990,  o  
dokazuje, e  na  to  boli  v  predstihu  pripravení.  

Slovenská informa ná slu ba (SIS) pôsobí aj na alej ako politická polícia

 

pri zmenených 
podmienkach, i ke nie je sú as ou ministerstva vnútra ako za socializmu, ale plní identické 
úlohy, slú i  k  prenasledovaniu  vnútorného a  vonkaj ieho  nepriate a.  
Vnútorným  nepriate om  vlád  po roku 1990 sa stali obyvatelia  Slovenska, ktorých SIS 
monitoruje,  sleduje  a  prenasleduje  tých,  ktorí  sú   proti   rozkrádaniu   národného   majetku   a   
zneu ívaniu  bezpe nostných  orgánov  tátu.  SIS  je  vládnymi  inite mi,  permanentne  
zneu ívaná,  vyu ívaním  získaných  informácií  na  svoje  ciele, vi  skupinka...  SIS  ochra uje  
v  spolupráci  s  políciou,  súdmi  a  prokuratúrou  zlodejov,  vrahov,  teda  vytvára  strach  u  
obyvate ov   tátu,   popierajúc  ú el,  za  ktorým  bola  vytvorená  a  zriadená.   

K  zriadeniu  SIS  bola  zabezpe ená   kontinuita   prechodu   e tebákov  a  lenov  VKR do  
nových organizácií a novozriadených orgánov tátu, (vi Blanárik NBÚ), hne od po iatku 
Lexom, Mitrom,  Pittnerom,  poverovaním  funkciami  (Sv chota, iak... a  de mi  bývalých  
e tebákov),  ím  je  personálne  a  úkolovaním  toto ná  s  predchodky ou  tB.   

Napríklad taký Mitro, e tebák vyhovujúci do roku 1989, potom námestník ministra vnútra u 
Me iara, potom opakovane riadite SIS, dnes advokát zneu ívajúci informácie zo SIS, 
ochra ujúci  ukrajinského  podvodníka  a  vraha.   

http://www.diamantovabana.sk


31 
Ak sa podarilo uskuto ni MIMIKRY, kontinuitu a prevtelenie zla do systému tátu, tak 
jednozna ne  v  spravodajských   slu bách   tátu. 
Prechod bývalých lenov politickej polície tB a vojenskej kontrarozviedky do tzv. 
Demokratických spravodajských slu ieb tátu, bolo zabezpe ované v etkými ponovembrovými 
vládami  bezrozdielu.  
O tom, e  aj  sú asná  vláda  je  s  týmto  stavom  vysporiadaná  sved í  nieko ko  príkladov:  

Bývalý  aktívny  agent  tB Slavomír Magál,  man el here ky Kamily Magálovej bol medzi 
prvými  privatizérmi,  ktorému  bolo  umo nené  zmocni  sa  celého areálu koly  v  iernej 
vode, kde  zriadil  hotel, zmocnil sa najvä ieho reb ína na Slovensku v Mote iciach.  
Kapitál na  rekon trukcie získal  okrádaním obyvate stva,  ako  len  skupiny  v  BMG  Invest  s  
Frunim.  
To mu umo nilo neslýchaný  rast  jeho  podnikate ských  aktivít  a  do  tej miery, e  doteraz 
zalo il  9  spolo ností  a  zneu íva  aj  Alma mater  UCM  v  Trnave,  kde  sa nechal vymenova 
za  mimoriadneho  profesora,  predsedu  akademického senátu  FMK.  
Svoje  aktivity  na  univerzite  v  Trnave rozvinul  v spolupráci s al ím  bývalým  e tebákom  
doc. Samuelom  Bre kom (vyu uje aj  na  arnogurského  BV P), s ktorým  zorganizovali  
mediálnu  show

  

pre  tudentov  univerzity. tudentov fakulty zapojil do svojich obchodných 
aktivít, vlastných spolo ností, na o  vyu íva  v etky  technické prostriedky univerzity  a 
tudentov,   ako  lacnú  pracovnú  silu. 

Na univerzite rozbehol projekt,  anketu,  pre  tudentov,  ktorí  hlasovaním ur ili najob úbenej ích  
u ite ov  univerzity. Bezkonkuren ne  sa umiestnil  na  prvom  mieste  Slavomír  Magál  pred  
jeho  bývalým  e tebáckym   kolegom  Samuelom  Bre kom. 
Magál zneu íva  svoju  minulos  (zastra ovacieho panáka) aj  v  úlohe  kádrováka univerzity, 
ke

 

 má  rozhodujúce  slovo  vo  výbere  u ite ov  a  zamestnancov  na  v etky  funkcie.   

Tak ako neboli po roku 1989 vyradené z verejného spolo enského ivota nomenklatúrne 
komunistické kádre, aj v etci bývalí lenovia tB pohodlne pre li do privátnych spolo ností, 
v etkých  orgánov  tátu  a  novovzniknutých  spravodajských  slu ieb  SIS  a  Vojenskej 
kontrarozviedky a rozviedky pod novými názvami, Vojenská spravodajská slu ba 

 

VSS a 
Vojenské  obranné  spravodajstvo-VOS   a   do  privátnych  spolo ností  J&T,  Penta... 
O  tomto  sved í  prerastenie  a  splynutie  bývalých  pracovníkov  politickej  polície  tB  a  
VKR,  s  tými  netotalitnými   po  roku  1989.  

Uká ku status  quo  potvrdil  Seminár o spravodajských slu bách, ktorý sa konal na 
arnogurského BV P d a  25.11.2008. Aby  bývalí  pracovníci  tátnej  bezpe nosti  budili  

dojem    demokratickej    spravodajskej   slu by   tátu,    oddanosti   a   vlastenectva,   pozvali   na  
seminár aj dvoch signatárov  CHARTY 77  Jana Schneidera, ktorý pôsobil po roku 1990 v 
kontrarozviedke    R   a    RNDr.   Petra    Zemana,    ktorý    tie    pracoval    po   roku   1989   v 
kontrarozviedke a venoval sa aj problematike transformácie spravodajských truktúr v 
postkomunistických   krajinách.  

Na  seminári  vystúpil  aj  Milan itný, jeden z  najvä ích  bojovníkov  za  udské  práva. 
Seminár  spoluorganizovala,  najvä ia  vlastenka  a  bojovní ka  za  udské  práva  na  Slovensku 

uba Lesná.   

Pôsobivo  vystúpil  PhDr. Igor Cibula,  v  rokoch  1968-70  rozvied ik  FMV,  ktorého  priate

  

Ján  arnogurský  zaanga oval  do disentu  a  po  revolúcii  zariadil  jeho  rehabilitáciu  na  FMV, 
ktoré  riadil   triumvirátom  s  alfom  a  Komárkom.  
Igor Cibula  v  sú asnosti  predná a na UMB v Banskej Bystrici. V  jeho  vystúpení  boli  v  
prítomnosti  Pavla  Prokopovi a,  predsedu   osobitného   kontrolného  výboru   NR  SR  na 
kontrolu  innosti  SIS,  vznesené   kritické  poh ady   na   podce ovanie   kvality  spravodajských  



32 
slu ieb  tátu,  v etkými  doteraj ími  vládami. Za  úplné nepochopenie  vlád  pova uje  
nenasadzovanie  najoddanej ích  na zahrani né  výsadky, o je vo svete  úplnou  samozrejmos ou.  

S príspevkom k  metodológii  spravodajských  slu ieb  vystúpil  aj  doc. Jozef  Stieranka, ktorý 
aktívne pracoval pre tátnu bezpe nos , nesplnil  kritéria personálnej bezpe nosti NBÚ, a preto 
musel  odís

 
 z  funkcie  riadite a  Úradu  finan nej  polície.  

Aby  nebol  vyhodený  na  dla bu, ako státisíce pracujúcich z privatizovaných  tátnych  
podnikov, bol umiestnený  do Akadémie  PZ,  kde  je  u  podpredsedom  akademického  senátu  
a  vyu uje  aj  na  arnogurského BV P. Nikomu v  tomto táte nevadí, e APZ  produkuje 
"druhoradých  právnikov", lebo ministri  spravodlivosti  za  KDH  a  aj  Harabín  viacerých  
protiprávne  umiestnili  na  funkcie  exekútorov  a  do  iných  orgánov  tátnej  správy,  kam  sa  
plnohodnotní  právnici,  napr. absolventi   právnickej  fakulty  UK  nemô u  dosta .  

Kolorit  seminára  dotvorili  Jaroslav  Ivor,  Peter  Tóth, Juraj  Kohutiar...   

Ú as  na  seminári  bola  verejná,  preto  je  udné, e  nikto  z   prítomných  nenavodil  diskusiu 
o zneu ívaní spravodajských slu ieb ka dou vládou po roku 1990, a tie pre o agenti-
spravodajcovia  nemohli  odmietnu  plni príkazy a úkolovanie napríklad pri zavra dení 
Remiá a, i  únose mladého  Ková a. Tieto  témy  sú  stále ivé  a  budú  sa musie  v  budúcnosti  
dorie i , i  sa  to  takým  zr dam  ako  Me iar,  Lexa, i  arnogurský  bude  pá i , alebo  nie.   

Jednozna ne  sa  to  o akávalo od  prítomných  uby  Lesnej,   Milana  itného a Petra Tótha, 
ím  by  prepojenie  a  prerastenie  s  bývalými  komunistickými  bezpe nostnými  zlo kami  tátu  

definitívne  vyvrátili.  

O najzáva nej ej problematike, neústavnej privatizácii národného majetku a jeho rozkradnutí 
nebola  vznesená  ani  zmienka,  o  len  dokazuje,  e  spravodajské  slu by  tátu  sa  na  tejto  
rabova ke  priamo zú ast ovali,  tak  ako  Slavomír  Magál  a  tátni  funkcionári.   

Nako ko  na  Slovensku  nebol  prijatý  federálny  lustra ný  zákon,  prechod  e tebákov  do  
nových   spravodajských   slu ieb   SIS,  VSS,  VOS   a  tátnych  orgánov  bol   bezproblémový.  

SIS  je  evidentne  sú as ou   MAFIE  v  Slovenskej   republike.

   

Riadite  SIS  J. Magala  je  
synom  e tebáka,  tým   je   kontinuita   najmenej   do   parlamentných   volieb   zabezpe ená.   
   
V "·tý dni" ( . 45  z  3.11.2008)  Martin   Moj i   pí e  o  R. Ficovi  toto:  "Len  idiot   si  mô e   
myslie ,  e  lovek,  ktorý   chcel  by dôstojníkom  tátnej  bezpe nosti, nebol  v  novembri 
roku   1989    posraný   a

  

 za   u ami,   ke

 

   videl,  ako  sa  mu   jeho   svet   rúca   pred  o ami. 
Ale  to  mal  nahlas  poveda ?"  Toto  má  by

  

vysvetlením,  pre o  si  Fico  nev imol   
November   89.   

E tebáci  a  nomenklatúrni   komunisti

  

sú  tak  zakuklení,  bohatí  a zabetónovaní, e nemienia  
na  takéto  extrémne  vyhlásenia  ani  len  reagova , ijú  v  presved ení, e  im  blahobyt  a  
nakradnuté  majetky  zostanú   nav dy.   

Excesy Jána Po iatka

 

nie sú iadnym prekvapením, ve je synom e tebáka Izidora, bývalého 
ve vyslanca, s  ktorým  spolo ne  po  roku 1990  vekslovali  tovary  cez  hranice. Po  rokoch  
sop avý  vekslák  J. Po iatek vymenil  komplica  otca, za  R. Kali áka  a  jeho vykradnutím  . p. 
Zberné suroviny - kovo rot   na  Jarabinkovej  ul.,  pozemok   predali   na  výstavbu  bizniccentra 
a  získali  kapitál  na  al ie  podobné  aktivity  vykrádania  tátu.  
Tak ako arnogurskí, idovskí  privandrovalci z Po ska, tak aj Kali ákovci sú idovskí  
privandrovalci  z  Bulharska,  ktorí  sa   tie

   

usala ili  na  východe   Slovenska. 
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Zrejme  preto R. Kali ák uspel  práve  v  SMER-e, lebo  aj  sám R. Fico  pochádza  z  Topol ian, 
mesta, o  ktorom  dobové  dokumenty  dokladajú,  e Topol any  boli  naj idovskej ím  mestom  
v celom Uhorsku, kde  semiti tvorili a  82 % obyvate ov. Po vojne sa tento stav ich 
vys ahovaním  upravil  tak, e  sú asné  tatistiky  popisujú iba 30 %-né zastúpenie idov v 
meste. Ko kí  vo  vojnovom období  konvertovali  do  iných cirkví,  dosia nikto doteraz 
nezdokumentoval. 
R. Kali ák osved il  svoj  pôvod tým, e  zru il  pôvodného dodávate a na  Shengenskú hranicu 
vybraného V. Palkom  a bez  výberového  konania  uztvoril  novú  zmluvu  (za  príslu ný bak i ) 
s tým istým dodávate om monitorovacej techniky na východnú hranicu. Okrem iného v 
poddodávkach objednal aj nefunk né systémy "Epofat", ktoré umo nili opätovne rozbehnú 
obchod  s cigaretami, pohonnými  hmotami  a  bielym  mäsom  pôvodným  "Pitrovým skupinám" 
s  Ukrajinou.  

Za Slovenského tátu mali idia svoju politickú stranu, dnes ich identické záujmy vo vä om 
rozsahu   zabezpe uje   Ob ianska   konzervatívna   strana,  s  najvä ou   koncentráciou   idov  a  
luteránov  na  Slovensku. idia  aj  preto nadobudli  takú  obrovskú  masu  národného majetku, 
lebo ich najviac  podporovali  po celé roky  KDH  a Demokratická  strana, prostredníctvom  
ktorých  sa  v dy  infiltrovali  do  parlamentov  a   vlád,  a  na   ich   kandidátkach. Aj  ke je 
OKS   marginálna   strana,  doteraz   v dy   na li   cestu,   ako  svojich   idov   zakomponova  do  
zastupite stiev  mestských  astí, mesta, ale  aj  VÚC, kde sa  na alej zmoc ujú  verejného  
majetku.  Palkova  KDS,  strana  odpadlíkov  z  KDH,   u  ohlásila   spoluprácu  s  OKS.  

Na  webovom  portále  INEKO, (ktorého zakladate om bol aj Eugen Jurzyca, bývalý len 
bankovej  rady  NBS)  je  pou enie  od  Friedricha  Augusta  von  Hayek:  
Systém  súkromného  vlastníctva je najdôle itej ou garanciou slobody, nielen pre tých o 

vlastnia  majetok,  ale o  ni  menej  pre  tých,  o  ho  nevlastnia .  
Toto  pou enie  potvrdzuje, e tát  je  najhor í  vlastník,  pri om  práve  teraz  pri  druhej  
svetovej  kríze,  dochádza  v  najvyspelej ích  tátoch  k  zo tát ovaniu  aj  obrých  bánk,    
záchrane  ich nena raných  mana érov, al iemu  okrádaniu  a  likvidácii  drobných  vkladate ov.   

V  na ich   podmienkach   tým   najhor ím   vlastníkom   sú   politické   strany  a  politici,  ktorí  si 
sprivatizovali  tát,  tátne  podniky,  ale  aj   parlament  a  ústredné  orgány  tátnej  správy.   

Opä sa dostávame  k  tomu, e  marginálna  men ina,  ktorá  vykradla  a  vykradáva  národný  
majetok,  je  tátna  mafiia,  na  ele  ktorej  sú  NR SR  a  vláda  SR.

  

Navy e sme svedkami  ich 
nekone nej drzosti, spupnosti a  pa ravosti, ktorá doteraz bránila vstupu al iemu politickému 
subjektu do parlamentu, aby sa mohli vytvori reálne podmienky  pluralitnej  parlamentnej 
demokracie. Vzorom  sú  im  totalitné  re imy  v  bývalých  sovietskych  republikách.  

V  Regionálnych novinách  . 40  a  41  z  tohoto  roku 

 

v prílohe "oby ajní udia", vychádzajúce 
v náklade 1,5 milióna  kusov, popísal  Igor Matovi

 

pútavo a kvalifikovane spôsob 
permanentného okrádania  v etkých  obyvate ov  na imi zástupcami  udu .  
Zadal piatim profesionálnym ekonómom (vysoko kolský profesor, zamestnanec NBS, 
zamestnanec MF SR, súdny  znalec a  ekonomický  analytik)  aby  odhadli  vý ku  kôd,  ktoré 
nám  ro ne  spôsobujú  politici svojou neschopnos ou a  rozkrádaním verejných zdrojov. 
Výsledok okoval  nielen  jeho, ale ka dého rozumného itate a, ktorý sa k týmto íslam 
regionálnych  novín  dostal  (v dvoch vydaniach 3 milióny kusov).  
Z  dodaných  výsledkov  zadaní  mu  vy iel  priemer 

 

neskuto ných  107 miliárd Sk!  Suma, o  
ktorú  nás na i zástupcovia udu ro ne oberú. Uvedená  suma 107  miliárd  Sk  je suma 
pribli ne  rovná  sú tu daní z  príjmu v etkých  zamestnancov, v etkých  ivnostníkov  a  
v etkých   firiem  na   Slovensku.  tát  ije  len  z  toho,   o   vyzbiera   od   udí  a   firiem.  Ke    
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v ak  papalá i  (ako pekne  tých  e tebáckych  zlodejov  nazýva) z  toho rozkradnú  a  preflákajú  
107 miliárd  korún, nikto sa  u  nemô e  udova ,  e  stále  nie sú  peniaze  na  u ito né  a  
dôle ité  veci. 
Pozoruhodné  je  aj  al ie  vysvetlenie  I. Matovi a,  na  o v etko  by  sa  dali  rozkradnuté  
peniaze pou i . Za 107 miliárd  mô eme  postavi

 
 320  km  dia nic,  ak by sme  ich  mali  pou i  

na vy ie  platy,  ka dý  zamestnanec  na  Slovensku  by  mohol  ma mesa ne o 4  tisíc korún 
viac,  suma  by  sta ila  aj  na  to,  aby  v etci  dôchodcovia  mali  dôchodok  vy í  o 9 tisíc 
korún.   

To v ak  nevie  Igor  Matovi ,  e  na  konferencii  Jednoty  dôchodcov  Slovenska  za iatkom 
októbra t.r., bývalý  zástupca  odborov  kolstva  Kamil  Vajnorský, dnes predseda JDS, 
ministerka  V. Tomanová,  e tebácky  papagáj  a  privatizér  Du an  Mu ko

  

a  prezident  KOZ  
Miroslav Gazdík,  dôchodcom z  celého Slovenska  vysvet ovali,  pre o vláda  nemô e zvý i 
dôchodky  na  úrove  elementarného  pre itia.   

Je  tie

  

pravda, e dôchodkový  systém  je rozbitý

  

a  jeho deficit  spôsobilo  vládne  rozhodnutie 
o 50% - tnom odvode (9 z 18% zákonných odvodov)  do  II.  piliera,  ím bola zvýhodnená 
men ia  skupina  sporite ov  a  diskriminovaní  ostatní,   pre  ktorých  vstup  do systému bol 
bezvýznamný. 
Na  rokovaní  pri  stanovovaní  %- tuálnej vý ky odvodov do II. piliera,  pri konzultáciách so 
zástupcami  nemeckého  ministerstva  práce, títo deklarovali, e  Nemecko  nie  je také  bohaté, 
aby  uzákonilo vy í  ako  4%- tný  odvod  do  súkromných  dôchodkovských  spolo ností. 

  

Skupina  udí   na   Slovensku   sa   ultraliberálne   rozhodla,  e  zru í   Bismarcka   a   hotovo.  
Výsledok  je zav ením o ia u  z  výletu  v  Chile. Dnes  u  Argentína  ru í  pilier  privátneho  
dôchodkového  systému.  

alej Igor Matovi pokra uje, e za 107 miliárd by mohla stá v ka dom okresnom meste na 
Slovensku  novu i ká  nemocnica  vybavená  najmodernej ou  technikou.  
Na stranách 24-26 tohoto dokumentu je rozvedené, aká skupina sa chce zmocni v etkých 
odvodov zdravotného poistenia, pri om napríklad PENTA u avizovala postavi 12 men ích 
nemocníc na Slovensku,  do ktorých  v  systéme Tomá a Chreneka,  nebude  ma  be ný ob an  
prístup.  

Na  záver  pán  Igor  Matovi

  

skormútene  kon tatuje:  Ko ko  rozpadnutých  rodín mohlo 
astne i a  ko ko  nenarodených  detí  mohlo  by  tu  s  nami!  Ko ko  chorých  nemuselo  

zomrie  a  ko ko  trápenia  a  krívd  tu  nemuselo by !  Zvolili  sme  si  ich,  aby  nás  
zastupovali,  namiesto  toho  ijú  na  ná  úkor.  

Hne po majetkovom prevrate r. 1989, za al poskytova verejnosti  kvalitné a kvalifikované 
informácie v rôznych  médiách  Gustav Bartovic, ia bývalý redaktor Bratislavských Novín.  
Jeho  zameranie nebolo celorepublikové, ale  priná al  dôkazy  z  územia  hlavného mesta a 
okolia, od  po iatku  malej  privatizácie, o rozkrádaní  a  podvodoch, najmä  po  vzniku  
mestských samosprávnych astí  a o svinstvách, ktorých sa dopú ali starostovia, primátori  a  
najmä  volení  zástupcovia,  poslanci   mestských   astí   a  mestského  zastupite stva.  

Pranierovaním  bezprávia  poskytoval  nezi tne  informácie, ako slu bu verejnosti. Slu ba, ktorá 
by  bola v  reálnom demokratickom  zriadení  nevy íslite ným  prínosom. Bol to skvelý novinár, 
ktorý  naj astej ie  chodil "s  ko ou  na  trh" a  bol  aj  naj astej ie verejnými orgánmi a 
funkcionármi napádaný  a perzekvovaný. Osobne presved il, e  nie sú  v etci  ob ania  
skorumpovate ní.   Ne akane  v ak  zomrel  18.11.2008.  
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Gusto  Bartovic

  
bol  pred  viac  ako  rokom  po iadaný o aktívnu ú as v  skupine,  ktorá  

pripraví a zrealizuje zmenu spolo enského systému. Pochopil  nesmierny  význam  tohoto  
pripravovaného  zámeru, a  pokladal  to za  osobnú, ivotnú  výzvu

  
s  tým,  e  sa  s  plným  

nasadením  pustí  spolo ne  s  predstavenými  osobnos ami  do  jeho  nap ania,  aj  za  cenu  
toho,  e  sa  nav dy  vzdá  novinár iny. 
Ako  najlep í  znalec  problémov  hlavného mesta videl, e rozkradnutie  jeho  majetku  spôsobili 
do  roku   2002   predov etkým  truktúry   KDH,  a   po  nich   dominanciu   nadobudla  SDKÚ,  
s  mafiou  starostu  Ru inova  Kubovi a,  Miku ovcov,  Kuruca... Eliminácia tejto skupiny 
Dzurindom  a   Miklo om   bola   pod a  neho  naprosto  logická.  

Po Kubovi ovi sa stal v Ru inove starostom S. Drozd zo SMER-u, ktorý v netransparentnosti 
pokra uje  a  umo uje  likvidova  zele

 

 a  zhor uje  ivotné  prostredie,  ako  napríklad:   
vydal napriek nieko koro ným protestom obyvate ov,  súhlas pre developera Danicon holding, 
a.s. na  výstavbu  polyfunk ného  objektu  v  mieste  parkoviska  pri  obchodnom  centre  Billa, 
po ta,  Slovenská  porite a  medzi  Palkovi ovou  a  Záhradníckou  ul.  

Zanietenie Gusta Bartovica  do novej  úlohy,  ho vyburcovalo  k  zostavovaniu  rebrí ka jemu 
blízkych neskompromitovaných  osôb, a  príprave  koncepcie  vytvárania  celoslovenských   
truktúr  hnutia  tak,  aby  sa  do  neho  nev údila   ani  jedna  ru ivá  osoba  zo  sú asných  

parlamentných  strán,  i   spravodajských  slu ieb.

 

Taká  bola  jeho predstava  úspechu budúceho politického subjektu, ktorý  by mal získa 
dominantné  postavenie  v  NR SR,   vo  v etkých   orgánoch   tátu  a  regiónoch  Slovenska.   

Bol  plný entuziazmu a nato ko odosobnený,  e  s  humorom  vysvetloval  priam revolu nú

 

situáciu,  pri  náprave  neústavnej  privatizácie,  zákonne donúti

  

v etkých,  ktorí  sa  neústavne  a 
netransparetne  zmocnili  národného  majetku,  doplati

  

rozdiel  medzi  trhovou  a  nadobúdacou  
cenou, alebo odobra im ho, bez oh adu na preklúzie, i preml anie, pod a k tomu asu 
prispôsobených zákonov. Týmto  postupom by  sa  úplne  zlikvidoval  tátny  dlh,  ktorý  
permanentne  narastal,  aj   pri   predajoch  národného  majetku.     

Poslednou perlou Gusta Bartovica bolo vyslovenie tú by dosta do parlamentu úplne novú 
generáciu politikov, ktorí budú donútení zodpovedne spravova tát a úplne zastavia jeho 
vykrádanie. Pod a neho 100 %-ná výmena parlamentu je nemo ná, ale 65-70 %-ná výmena 
politikov  by  znamenala  záchranu  ivota  na  Slovensku  a  jeho  národa. 
V tomto spo íval odkaz v etkým ob anom, ale najmä tým státisícom voli ov, ktorí odmietali 
zú ast ova sa volieb a v etkým nerozhodným, ktorí si nevedeli vybra správny politický subjekt.

  

ia , musíme kon tatova ,

 

e nie sme len otvorená, ale aj odkrytá spolo nos . Vzdanie sa 
sektorov bankového, poistného a rozhodujúcich efektívnych, výrobných podnikov, najmä v 
energetike, u ah ilo  odliv  kapitálu zo Slovenska. Na druhej strane je v nadmernej miere 
prítomná  edá  a  ierna  ekonomika. Na  Slovensku je nieko ko aktívnych skupín mafiánov, 
ktoré  sa  pecializujú  na vykrádaní (vybielovaní) ú tov klientov bánk. Za tu né odmeny 
dodávajú správcovia IT bánk  na CD nosi och napálené údaje, prístupové kódy na ú ty a 
interbanking  solventných  klientov.  
Pod a vyjadrenia bývalého prezidenta policajného zboru Jaroslava Spi iaka  disponuje mafia na 
Slovensku takým objemom pe azí, ktorý sa rovná celému tátnemu rozpo tu. V skuto nosti 
kolujú  informácie, e mafia disponuje objemom  pribli ne  5 HDP, to znamená  najmenej 5 
biliónov  slovenských  korún.  

Autor Gustav Murín napísal  kni ku MAFIA v Bratislave 1989-1999 dekáda  zlo inu a trestu,

 

ktorú  dal  práve  teraz  na  trh.  Popisuje  v  nej  v etky  známe  prípady,  ktoré  sa  v  tom  období    
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udiali  a  je  z  nich  signifikantné, e boli  koordinované  so  tátnymi  orgánmi, ím  aj  on 
potvrdil,  e  tátna  mafia   je  stále  funk ná.   

Jedným z najuznávanej ích intelektuálov ijúcich na Slovensku je Rudolf Chmel,

 
ktorý 

publikoval mno stvo lánkov o nezákonnej privatizácii a doslova rabova ke na území Slovenska. 
Dva   razy  sa   stal   lenom  vlády  SR,  no  nedokázal   zabráni  excesom  Pavla  Ruska  a  Jirka  
Malchárka, ím de facto s nimi súhlasil a stal sa sú as ou tátnej mafie. Od Rudolfa Chmela, 
jedného  z  najkompetentnej ích  znalcov  slovensko 

 
ma arskej  problematiky  sa  právom 

o akávalo, e  sa   najviac  pri iní  o  usporiadanie  a  upokojenie  vz ahov  medzi  oboma  tátmi.   

Z Á V E R  

Obyvatelia  Slovenska  ijú  nedôstojný  ivot novodobého otroka, pri upieraní svojho 
duchovného a udského rozvoja, ke väzni majú komfortnej ie podmienky na pre itie ne 
státisíce ob anov  vytesnených  na  okraj  spolo nosti. Na  Slovensku  nie  je pluralitná 
demokracia  a   ani   právny   tát.  Za  tento  stav  sú  zodpovedné  vlády  a  parlamenty  od  roku 
1990,  ktoré  neunikli   korupcii,  ale ju  roz írili  do v etkých  astí  tátu.  

V   súvislosti  so  svetovou   krízou   dochádza   k   úbytku    kapitálu   aj  u  na ich   zbohatlíkov  
a  zahrani ných   podnikate ov,   takzvaných  investorov,  u  ktorých  narastá  agresia  a  nenávis ,  
oho  priamym   prejavom  je  prepú anie   pracujúcich,   masívne   zni ovanie   miezd   a   

platov   u   najvä ej   skupiny  s  najni ími   príjmami.   

Mozaiku tátnej mafie

 

tvorí skupina privatizérov, politikov, e tebákov, polície, justície, 
prokuratúry, advokácie, výpalníci, miestne mafie, o súhrnnom po te cca 100 tisíc osôb, o 
predstavuje  takmer  2 %  z  celkového  po tu  obyvate ov  Slovenskej  republiky. 
Táto skupina sa  neústavne  zmocnila  nielen  národného  majetku,  ale  privlast uje  si  vytvorenú   
nadhodnotu,  ktorá   patrí  v etkým.  

Útlak  a  poni ovanie  obyvate stva  graduje  a  preto  je  nanajvý  aktuálna  otázka,  i táto 
marginálna  skupina  znivo í  a postupne zlikviduje 98 %-nú vä inu obyvate ov, alebo 
obyvatelia  SR  zlikvidujú  tátnu  mafiu  povolebnou  výmenou  v  parlamente  a  vo  v etkých 
mocenských  orgánoch  tátu.  

Na  Slovensku  je  tie  viac  ako  5 tisíc  súkromných  bezpe nostných slu ieb (SBS),  ktoré 
zalo ili preva ne  bývalí  zamestnanci  polície. Armáda  lenov a zamestnancov SBS je 
ozbrojenou  zlo kou,  ktorá akoby nahradila bývalé udové milície, zá titu  komunistického 
re imu  do  roku  1989.  Akú  úlohu  v ak  zohrá  armáda  ozbrojených  zlo iek  SBS  v   prípade 
porá ky sú asného zlo ineckého re imu na Slovensku, bude ochra ova záujmy v etkých 
ob anov,  alebo  tátnej  mafie ?   

Aj  napriek  tomu  musí  by  východisko  a  rie enie.  
V  poslednom  období   sú   oraz   astej ie   poslanci   parlamentu   prirovnávaní    k  dobytku. 
Predsa   sa  nájdu  výnimky.  

Jednou  z  nich  je  poslanec  Peter Gabura, lovek,  ktorý  vychoval  devä

  

slu ných  detí  a 
vzorných   jedincov,  ktorí  odsudzujú  hedonizmus  a  pô itkársky  ivot. V  samotnom  KDH  
bol zneva ovaný  u  v  roku  2002,  ke  ho  Daniel  Lip ic  odmietal  zaradi  na  pätnáste 
miesto na kandidátku do parlamentných volieb. To ho neodradilo, alej sa vzorne staral 
o stranícku  truktúru  KDH a  jeho financovanie,  a  zrejme z utovaním  sa  zdiskreditovanej  
pi ky  dostal   na  77  miesto  na   kandidátke  v   parlamentných  volbách   v  roku  2006. 
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Základ a  voli ov  KDH  ho  vyhodnotila  ako  zodpovedného  a  správneho  loveka  a  posunula  
ho  do  NR SR.  
Nikdy  sa nedopustil zásadného prehre ku  vo i  KDH, no i  tak  bol  vyobcovaný  z  
poslaneckého klubu KDH,  preto e  spomenul  pred  niekým,  e  Pavol  Hru ovský  sa  nachádza  
na  zverejnenom  zozname  ÚPN  ako  kandidát   tajnej  spolupráce   tB,  o  om  vie  dnes  
ka dý   ob an  na   Slovensku,  ktorý  má  prístup  k  internetu.  
Mo no aj preto bol vyobcovaný z KDH, e jeho videnie sa vymyká z ideologického 
fundamentalizmu  kres anských  demokratov.  Tvrdí,  e  Európa  sa vydáva na ialený 
experiment  novopohanstva,  ke  nastáva  boj  proti  kres anským  kore om  Európy  v  mene 
nového  pohanského  veku  "New Age". 
Peter Gabura

  

je zárukou  a  nádejou  pre  státisíce  udí  na  celom  Slovensku  a  je  u vyvolený 
a  aj  vyzývaný  slovenským  kres anským  spolo enstvom na to, aby  podporil, alebo bol  
spoluzakladate om  hnutia  záchrany  ivota  na  Slovensku,   ktoré  musí  vytvori  protipól  ku  
v etkým  stranám  parlamentu.  

Pri  dobrej organizácii hnutia  záchrany ivota  na Slovensku

  

a  vytvorení celoslovenských 
truktúr, nesmie  by prijatý  do nich nikto,  kto nesp a  kódex , ktorý je sú as ou  

pripravovaných  stanov,  ktoré  vylu ujú  sta

  

sa  lenom   takým  osobám,  ktoré  slú ili  
ervenej   a   aj  modrej   totalite  po  roku  1989,  vrátane  ich   priamych  príbuzných.   

Týmto sú  vyzývaní  estní,  poctiví  ob ania  Slovenska,  ale  aj  katolícka  cirkev,  k  tomu,  aby 
sa  ako  najvä ia  sila  vyplývajúca  z  historickej  podstaty  Slovenska  anga ovala  v  
pripravovanej  zmene  politických   pomerov   v  táte,   s  cie om  zabezpe enia   nového  
legálneho prerozdelenia národného majetku, ktorý si  prisvojili e tebácke, komunistické a 
idovské  ivly  po  roku  1990.  Aby  sa  zní ila,  ba  zastavila  demoralizácia   irokých  vrstiev  

a  vrátila  dôstojnos  ivotu  udí.  

Tento  stav  spolo nosti  by  nebol  taký  katastrofálny,

 

keby  cirkev  bola  vyvíjala  vä iu 
aktivitu.  
Tak ako spolo enský, rodinný a a hospodársky ivot sa atomizoval, podobne sa rozdrobila 
samotná cirkevná organizácia. Z jednej cirkevnej provincie do roku 1995 sa stali dve, v dobrej 
tradícii  pra ského  centralizmu,  ktorý  staval  proti  sebe  východ  a  západ  Slovenska.  
Ak je to na jednej strane pozitívne, na  druhej  strane  musíme  kon tatova , e  týmto  zlo kám 
chýba  jednota, ktorú  tradi ne  steles oval  primas 

 

a  pod a  poslednej  verzie  kanonického 
práva cirkevná oblas (Regio ecclesiastica), ím sa zrejme oslabuje jednota a váha cirkvi v 
spolo nosti,  tak  dovnútra  ako  aj  navonok.  
A zriadenie tretej cirkevnej arcidiecézy so sídlom v hlavnom meste Bratislava, bola nevyu itou 
príle itos ou  pre  takéto  zjednotenie,  ku  ktorému  ia  nedo lo. 
Cirkev otá a so súpisom svojho majetku, ktorý na rozdiel od minulosti, kedy ho len spravovala, 
dnes vlastní. Sú as ou  majetku  cirkvi  sú  aj  nehnute nosti, vrátane  pôdohospodárskych a 
lesných  pozemkov, o  jej  umo uje  podnika  a  s asti  sa  samofinancova .  

S  najvä ou vá nos ou a  prosbou vyzývame hierarchiu katolíckej cirkvi,

 

aby sa stala 
rozhodujúcou silou v  podpore hnutia za záchranu ivota na Slovensku pri nastolení  
spravodlivosti.  
Na  Slovensku  vládne  in titucionalizované  násilie, ktorého  priamym  dôsledkom  je 
prehlbovanie  rozdielov  medzi  zbohatlíkmi  tátnej  mafie  a  nárastom  chudoby,  brutality, 
nenávisti a  strachu  vä iny. Je  potrebné  doda , e za  tejto  situácie  nesta í, aby  katolícka 
cirkev  írila  nekone nú  pokoru  a  vieru  v  spasenie.  
Tu ide o odstránenie útlaku  a zabránenie  genocídy  obyvate stva, o umo ní  iba  spolo enský  
zvrat  na  Slovensku. Samotná  morálna  podpora  nesta í. Je potrebné,  aby sa  katolícka  cirkev 
priamo   zasadila  a  anga ovala   v  podpore   hnutia  za   záchranu  ivota   na  Slovensku,  denne   
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podporovala  jeho  ivotaschopnos s  cie om  návratu  lásky  do  rodín  a  uctievania  Svätej  
Trojice.  

Cirkev  by  mala  prevzia  nielen  úlohy  u ite ky  duchovného, ale  aj  spolo enského a  
hospodárskeho  ivota.  Mala  by   sa  sta  vedúcou   silou   spolo nosti.  

Vyzývame v etkých slu ných a estných ob anov, u ite ov v etkých stup ov a inteligenciu 
Slovenskej    republiky,   aby   s  úplnou   vá nos ou    podporili   vznik  nového  subjektu   hnutia 

 

záchrany ivota na Slovensku, ktorého program bude obsahova zásadné princípy vedúce k  
postupnému   odstráneniu  vykoris ovania,  chudoby  a   poroby  obyvate stva,   úplnej  obnovy  a 
rekon trukcie  tátnych  a  mocenských  orgánov  tátu,  spravodlivého  prerozdelenia  národného  
majetku  a  tátnych  zdrojov.   

Sme  presved ení, a  vykonáme v etko preto, aby sme natrvalo vyrie ili rómsku otázku  a 
postavenie  slovenských  ob anov  ma arskej  národnosti  na  Slovensku.  Sme  presved ení, e 
odstránenie  chudoby  sa  dá  zabezpe i  iba  a  len  na  úkor  zbohatlíkov,  zlodejov  tátnej 
mafie,  ktorí  ju  po  roku  1990  násilím  vyprodukovali.  

Nevyhnutnou  podmienkou  do  budúcnosti  bude  vy atie  chráneného údaja o konfesii,  zo 
zákona  o  ochrane  osobných  údajov,  aby  sa  nav dy  odstránilo  diskrimina né  kritérium  pre 
mo nos  demokratického  zastúpenia   v etkých   ob anov  v   tátnych  a  verejných   funkciách. 
Tieto  garancie   poskytujeme  aj  napriek  o akávanému,  skorému  a   mohutnému   
odsudzovaniu   zo  strany  zbohatlíkov,  médií,  SIS,  demagógov  s ubujúcich  blahobyt, slobodu  
a   vysokú   ivotnú   úrove .  
Rátame  s  nálepkovaním  hnutia  záchrany  ivota  na  Slovensku,

  

ako  klerikalizmus, fa izmus, 
netolerancia, s  pokusmi o  infiltráciu e tebákov,  komunistickej  nomenklatúry  a  lenov  
sú asných   parlamentných   strán   do .   

V etkým  osloveným  dávame  do  pozornosti   kontaktné  adresy  subjektov   a  osôb,  ktoré  
hnutie  v   krátkej   dobe  zalo ia,   za   ú elom   záchrany   ivota  na  Slovensku:

  

Spolo enstvo Kres anské Slovensko, Vazovova 8, 811 07 Bratislava. 
e-mail   spolocenstvosks@centrum.sk  

Peter Gabura, 1. mája 10, 900 21 Svätý Jur. 
e-mailová adresa do NR SR                             peter_gabura@nrsr.sk 
na portál kres anského mesa níka FAKTY    gabura@fakty.sk  

Mgr. Igor Matovi , tudentská 2, 917 01 Trnava 
e-mail                  igor.matovic@obycajniludia.sk       igor@regionpress.sk 
               
Gustav Bartovic, Gorkého ul. 6, 811 01 Bratislava 1 
e-mail                 bartovic@banoviny.sk                     redakcia@banoviny.sk  
                          lattacher@banoviny.sk        
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