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Mafiu dostal. Politikov nie. Tí mu dali zelenú
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Putin hrozí zastavením dodávok plynu
O možnom pozastavení dodávok ruské-
ho plynu cez Ukrajinu na Slovensko vče-
ra informoval premiér Robert Fico gene-
rálneho tajomníka NATO Andersa Fogha 
Rasmussena. „Viaceré členské štáty EÚ 
vrátane Slovenska boli informované pre-
zidentom Vladimirom Putinom, že od 1. 
júna, pokiaľ nebude Ukrajina platiť za 
plyn, nebude dodávaný do európskeho 
priestoru,“ vyhlásil Fico. Ruský prezi-
dent včera vyzval predstaviteľov Európ-
skej únie na aktívnejšiu pomoc Ukrajine 
s cieľom umožniť jej vymaniť sa zo sú-
časnej hospodárskej krízy.

EUROFONDY 

Kritika z Bruselu má personálnu dohru 
Minister financií Peter Kažimír včera in-
formoval poslancov Radoslava Procház-
ku a Miroslava Beblavého o personál-
nom opatrení na úseku interného auditu. 
Poslanci na ministerstve vykonali posla-
necký prieskum v súvislosti so správou 
európskych audítorov, ktorá konštatuje 
zlyhania v slovenskom systéme kontroly 
čerpania eurofondov. Podľa tlačového od-
boru bol pred mesiacom odvolaný gene-
rálny riaditeľ sekcie auditu a jej vedením 
bola poverená bývalá generálna riaditeľ-
ka, počas pôsobenia ktorej bol systém 
kontroly hodnotený komisiou pozitívne.

ČÍSLO DŇA

44,8
percenta sudcov považuje za najvhodnejšieho kandidáta 
na predsedu Najvyššieho súdu Zuzanu Ďurišovú. Vyplýva to 
z prieskumu, ktorý v prvej polovici mája pre združenie VIA IURIS 
uskutočnila agentúra FOCUS. Janu Bajánkovú by podporilo 25,3 
percenta sudcov zapojených do prieskumu, Štefana Harabina 
9,7 percenta. Agentúra rozoslala dotazník na e-mailové adresy 
1 370 slovenských sudcov, do prieskumu sa zapojilo 154 z nich.

Riešil najväčšie politické, mafiánske a ekonomické kauzy. Bol prvým 
špeciálnym prokurátorom. A Dušan Kováčik ním bude aj ďalších 7 rokov. 
Poslanci parlamentu ho opäť zvolili. Prinášame vám prehľad najdôležitejších 
rozhodnutí, ktoré tento muž doteraz urobil. 

Zastavení olejári
Prípad rozsiahlych nelegálnych obchodov s vy-
kurovacími olejmi. Kováčik zastavil stíhanie 
dvoch hlavných obvinených. A to napriek nesú-
hlasu dozorujúceho prokurátora i vyšetrovateľa. 
Vtedajší generálny prokurátor Dobroslav Trnka to-
to rozhodnutie zrušil a Kováčik mal rozhodovať 
znova. Trestné stíhanie však opätovne zastavil 
s tým, že skutočnosti, ktoré mu vyčítal Trnka, sa 
nepotvrdili.

Milióny v Slavkove
Skutočná cena – 49,8 milióna eur. Nakoniec pre-
dané – za 432-tisíc eur. A to firme blízkej Vladi-
mírovi Mečiarovi. Takto dopadol predaj pozemkov 
pri Veľkom Slavkove pod dohľadom Slovenského 
pozemkového fondu. Špeciálna prokuratúra však 
zastavila stíhanie voči bývalej námestníčke fon-
du. Podľa Kováčika skutok, ktorý mala spáchať, 
nie je trestný čin.

Údajný Ficov hlas ani 
nepreverili
V roku 2010 sa objavila nahrávka, na ktorej mal 
hlas podobný súčasnému premiérovi Robertovi 
Ficovi hovoriť o financovaní strany. Tieto peniaze 
však neboli reálne priznané v účtovníctve. Proku-
ratúra však pod vedením Kováčika znemožnila, 
aby nahrávku preverili experti. Nemali existovať 
žiadny dôkaz, ktorý by hovoril, že bol porušený 
zákon.

Vytunelovaná banka. 
A obrovské škody
Za Slovenskou kreditnou bankou zostal tieň 
dvoch miliárd korún. Taká mala byť škoda za to, 
že jej predstavitelia mali v rokoch 1998 a 1999 
rozdávať úvery aj firmám, ktoré mali jeden prob-
lém. Bolo jasné, že ich nesplatia. Polícia ich obvi-
nila z tunelovania. Kováčikov postoj bol iný. Exis-
tujú zákonné dôvody na zastavenie trestného stí-
hania – odôvodnil, prečo stíhanie zastavil.

Mafiáni za mrežami
Sýkorovci a piťovci boli jedny z najznámejších 
mafiánskych skupín na Slovensku. Hoci sa ich dl-
hodobo nedarilo dostať za mreže, nakoniec pri-
šla zmena. Údajný šéf sýkorovcov dostal 24 ro-
kov väzenia, vysoké tresty dostali aj piťovci. Ich 
odsúdenie sa podarilo práve prokurátorom na 
Špecializovanom trestnom súde a časť známych 
mafiánov skončila za mrežami.

Kráľ Zemplína padol
Mikuláš Vareha bol jeden z najznámejších podni-
kateľov na východnom Slovensku. Preslávil sa 
ako pestovateľ, stavbár či chovateľ lykožrútov. 
Ukázalo sa, že jeho biznis nebol čistý. Na jeho 
fiktívnych obchodoch mal štát prísť na daniach o 
58 miliónov eur. Od Špecializovaného trestného 
súdu dostal 11 rokov za mrežami a pokutu 
100-tisíc eur.

Falošní predajcovia 
Transpetrolu
V roku 2002 sa predával štátny podiel v spoloč-
nosti Transpetrol. A na scéne sa objavili dvaja 
muži, ktorí tvrdili, že môžu konať za Transpetrol. 
Avšak len tvrdili, pravda bola iná. V praxi tak hro-
zilo, že štát príde o 25,7 milióna eur. Prokurátor 
Špeciálnej prokuratúry podal nakoniec na oboch 
obžaloby. Prípad ešte nie je uzavretý, podnikateľ 
Ignác I. podal ústavnú sťažnosť.

Majský, Mojžiš 
a nebankovky
Pád nebankových subjektov pripravil ľudí dokopy 
o 7,89 milióna eur. Podpísali sa pod to BMG In-
vest, Horizont Slovakia a Drukos. Nakoniec v ro-
ku 2007 Špecializovaný súd odsúdil ich predsta-
viteľov Dávida Brtvu aj Jozefa Majského na 12 
a Patrika Pachingera na 10 rokov. Kauzu neskôr 
vrátil na začiatok Najvyšší súd. Šéf Drukosu Fran-
tišek Mojžiš dostal 8,5 roka väzenia.


