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slovenského investigatívneho novinára  
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R O Z H O V O R

Tomáš Zdechovský:  
Už v minulosti sa objavili 

„systematické nezrovnalosti“

Český europoslanec Tomáš Zdechovský [EP]
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Hlavný dôvod návštevy euro-
poslancov nie je vražda, ale 
podozrenie z  defraudácie eu-

rópskych fondov, hovorí český eu-
roposlanec TOMÁŠ ZDECHOVSKÝ. 
Pripravoval príchod misie Európskeho 
parlamentu na Slovensku.

Tomáš Zdechovský je členom Kres-
ťanskej a  demokratickej únie – Česko-
slovenskej strany ľudovej (KDÚ-ČSL), 
v  Európskom parlamente je súčasťou 
frakcie Európskej ľudovej strany (EĽS). 
Je členom výboru pre kontrolu rozpočtu, 
a  z  tohto titulu pripravil misiu Európ-
skeho parlamentu na Slovensku. 

Hoci samotnej misie europoslan-
cov na Slovensku sa zrejme nezú-
častníte, od začiatku ste zapojený 
do jej prípravy. Aká je- presne vaša 
úloha?

Dodal som všetky kontakty a  in-
formácie o ľuďoch, s ktorými sa môžu 
europoslanci stretnúť. Dodával som 
informácie o  prípade, ako aj o  po-
žiari daňového úradu v  Košiciach 
a  ďalších veciach, ktoré s  prípadom 
môžu súvisieť. Europoslanci sa chcú 
stretnúť formálne aj neformálne s čo 
najvyšším počtom ľudí.

Sám zrejme na Slovensko nepo-
cestujem. Keďže však vo výbore pre 
kontrolu rozpočtu ako jediný rozu-
miem po slovensky, budem sa tomu-
to prípadu aj vyšetrovaniu rôznych 
sprenevier venovať počas ďalšieho 
poldruha roka.

Budete to riešiť až do konca man-
dátu súčasného Európskeho parla-
mentu?

Určite áno. Ak existuje podozre-
nie na zneužívanie európskych peňa-
zí, výbor pre kontrolu rozpočtu musí 
reagovať. Európsky parlament bude 
prerokúvať kauzu Čapího hnízda, 
kauzu osvetlenia v  prípade príbuz-
ného maďarského premiéra Viktora 
Orbána. Slovenská vec je taká citlivá, 
že budeme žiadať informácie o  prie-
behu vyšetrovania.

Prečo ste sa rozhodli tejto úlohy 
zhostiť?

Tieto kauzy jednoducho treba vy-
šetrovať. Euroskepticizmus v  Česku 
začal vtedy, keď politici dostatočne 
nereagovali na niektoré kauzy. Re-
gionálny operačný program „seve-

rozápad“ bol v  Česku rozkradnutý. 
Politici dostatočne nereagovali a  ľu-
dia začali byť veľmi skeptickí. Ak sú 
niektoré európske fondy systematic-
ky rozkrádané, ako mi to hovorili slo-
venskí novinári, nesmieme pred tým 
zatvárať oči. Musíme sa pýtať Európ-
skej komisie, či prebehol audit, a  ak 
áno, tak ako.

Chcete teda ukázať, že v  krízových 
situáciách je Únia tu a rieši problé-
my, ktoré najviac trápia ľudí?

Áno, ale ide aj o štandardnú pro-
cedúru. Určite si od premiéra Rober-
ta Fica (Smer-SD) vypočujeme, že je to 
neštandardné. Český premiér Andrej 
Babiš ma pred dvoma mesiacmi na-
zval najväčším udavačom v  Bruseli 
a  pri rôznych vystúpeniach začal do 
mňa verejne kopať. Predpokladám, 
že to isté   sa stane aj na Slovensku 
po tom, ako prejavia záujem euro-
poslanci. My sa na to však sloven-
ských politikov musíme pýtať, ide 
o naše spoločné peniaze.

Europoslanec Ivan Štefanec (KDH, 
EĽS) sa  vyjadril  v  tom zmysle, že 
socialisti v  Európskom parlamente 
o misii diskutovali viac ako iné sku-
piny, a tým zdržovali jej odchod.

Určite tu bola diskusia. Robert 
Fico (Smer-SD) patrí do socialistic-
kej frakcie. Ale bola tu zhoda, že eu-
roposlanci musia čo najskôr na Slo-
vensko prísť a  čo najskôr zistiť stav 
ohľadne eurofondov. Tých sa totiž 
kauzy, ktoré pokrýval aj zavraždený 
novinár, týkali.

GAŠPAROVE VYJADRENIA 
SÚ PODOZRIVÉ

Verejnosť a médiá vkladajú do tejto 
parlamentnej misie veľ ké nádeje. 
Čo reálne môžu europoslanci zistiť?

Misia má ukázať záujem Európ-
skej únie o  vyšetrenie prípadu. Eu-
rópsky parlament bude reprezen-
tovať aj ďalšie európske inštitúcie. 
Dnes je už verejným tajomstvom, že 
situáciu začína preverovať Európsky 
úrad pre boj proti podvodom (OLAF). 
Experti z  Europolu spolupracujú na 
vyšetrovaní so slovenskou políciou. 
Navyše je tu spolupráca s  ďalšími 
členskými štátmi, či už s Českom ale-
bo Talianskom.

Budete zastupovať aj OLAF?

Nie, OLAF pôjde po vlastnej línii. 
My reprezentujeme politickú snahu. 
Chceme nezávislé vyšetrovanie vraž-
dy. Odmietame rýchle súdy a  pre-
zentovanie rôznych verzií vraždy zo 
strany policajného prezidenta Tibora 
Gašpara. Hovoril napríklad o faloš-
nej stope ľudí s  drogovou minulos-
ťou. Každý, kto dlhodobo sleduje ur-
čité politické vyjadrenia, a  vie, ako 
prebieha vyšetrovanie vo zvlášť cit-
livých kauzách, musí považovať Gaš-
parove vyjadrenia za nanajvýš podo-
zrivé a dosť neštandardné.

PODOZRENIA 
Z ROZKRÁDANIA  
NIE SÚ NOVÉ

Vo svojich vyjadreniach o  vražde 
zjavne narážate na tú verziu, podľa 
ktorej súvisí s jeho článkami o  ta-
lianskej mafii na východe Sloven-
ska. Čo ak sa ukáže, že toto nebol 
motív vraždy?

Hlavný dôvod návštevy nie je 
vražda, ale podozrenie z defraudácie 
európskych fondov.

Sú pre vás podozrenia z rozkrádania 
poľnohospodárskych eurofondov na 
východe Slovenska novou informá-
ciou?

Nie je to nová informácia. Ale 
nikdy nebola tak silná. V  auditoch 
výdavkov sme zistili chyby v projek-
toch a  boli tam korekcie. Nikdy sme 
však nečelili takej silnej informácii, 
že je to spojené s mafiou. Až posledné 
články vyjasnili kontúry prepojenia 
medzi chybami (v  čerpaní eurofon-
dov) a činnosťou organizovanej sku-
piny. Tieto podozrenia sa začali pre-
verovať.

Ak hovoríte o  korekciách v  minu-
losti, o akom type porušení pravidiel 
hovoríme? Išlo o administratívne 
nezrovnalosti alebo o vážne poruše-
nia komunitárnych pravidiel?

Hovoríme o  systematických ne-
zrovnalostiach vo vykazovaní a uplat-
ňovaní niektorých žiadostí o  dotácie 
z eurofondov.

https://www.facebook.com/ivanstefanec.eu/?hc_ref=ARSqXvHeWZUoW1QNiOEQXwgtRK0PlZUldtuu338AxDDgvd6QxL7apXT25KcYcY-SA0Q
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Prečo to potom Európsky parlament 
a Európska komisia neriešili skôr?

My to riešime. Zbierame materiá-
ly. Aj v minulosti prišli od ľudí zo Slo-
venska anonymy. Išlo o systematické 
upozornenia na problematické čerpa-
nie európskych dotácií zo strany nie-
ktorých skupín. Vražda ešte umocni-
la potrebu objasnenia.

Muselo naozaj dôjsť až k vražde Jána 
Kuciaka, aby sa tomu začali naplno 
venovať?

My sme sa tomu venovali. Ale 
vražda je tak silný motív, že treba 
urobiť výjazd, ktorý dá veci systema-
ticky do súvislostí. Aj keby sa zistilo, 
že vražda nesúvisí s  čerpaním dotá-
cií, aj tak treba informácie z  Kucia-
kovho posledného článku minimál-
ne preveriť. Kuciak aj ďalší slovenskí 
novinári prišli s  mnohými novými 
informáciami. Nie ste prvý novinár, 
s ktorým v posledných týždňoch ho-
vorím. Ešte pred Kuciakovou vraždou 
som bol niekoľkokrát upozornený na 
nezrovnalosti, ktoré mali panovať pri 
čerpaní eurofondov na východe Slo-
venska. Ak však nemáte relevantné 
dôkazy, nemôžete nikoho obviniť. 
Platí prezumpcia neviny. Najskôr tre-
ba vyzvať kontrolné úrady, aby situá-
ciu preverili.

Európska komisia sa podľa našich 
zistení snažila vysvetliť si celú situ-
áciu najskôr so slovenskou vládou. 
Dúfajme, že vláda uplatňovala všetky 
kontrolné mechanizmy. Európske in-
štitúcie musia teraz zistiť, či to naozaj 
tak bolo.

ÚRADNÍCI A POLICAJTI 
POTREBUJÚ PODPORU

Aký typ dokumentov si budú euro-
poslanci pýtať a od koho?

Nejde o dokumenty, ale o stretnu-
tia s ľuďmi. Na programe sú stretnu-
tia s asi 15 ľuďmi  – s novinármi, pred-
staviteľmi inštitúcií, s  vyšetrovateľ-
mi. Podobne ako v  prípade maltskej 
novinárky Daphne Caruany Galizio-
vej máme eminentný záujem na náj-
dení vrahov. Je dôležité, aby policajti 
nezávislým spôsobom celú vec pre-
šetrili. Je snahou stretnúť sa s čo naj-
viac ľuďmi, ktorí majú k  prípadu čo 
povedať.

Nebojíte sa, že misia vzbudí nere-
álne očakávania? Spomenuli ste 
parlamentnú misiu na Malte. Tam 
niektorí ľudia na stretnutia s  euro-
poslancami neprišli alebo iba prečí-
tali pripravené stanovisko.

Demokratická politika je väčšinu 
času o stretnutiach a vytváraní si ná-
zoru. Naozaj treba prísť na Slovensko, 
vycítiť atmosféru. Mnohí ľudia, na-
príklad úradníci, sa boja hovoriť, pre-
to sa musíme skúsiť s nimi stretnúť.

Nebojíte sa, že dostanú politický po-
kyn nič dôležité vám nepovedať?

Môže sa to stať. Ale aj to by bol pre 
nás dôležitý signál.

Cítite zo strany slovenských úradov 
ústretovosť pri príprave misie?

Misia sa nám pripravuje veľmi 
dobre. Ani slovenské úrady jej nijako 
nebránia, ani nič nezatajujú. Ktokoľ-
vek bol požiadaný o  stretnutie, ne-
odmietol ho. Zatiaľ cítim, že podpora 
misie tu je. Ona nemá Slovensku vy-
nadať, má sa zoznámiť so situáciou.

Komu budú určené závery misie?

Vypracujeme závery pre Európsky 
parlament, Európsku komisiu a Radu 
EÚ.

Je možné, že misia sa zopakuje, ak 
budete potrebovať viac informácií? 
Tak to bolo aj na Malte.

Určite. Navyše sa môžeme kedy-
koľvek spojiť s jednotlivými aktérmi. 
Ešte raz zdôrazňujem, že nechceme 
akokoľvek zasahovať do práce polície 
a  vyšetrovacích orgánov. Chceme sa 
uistiť, že vyšetrovanie ide správnym 
smerom.

KALIŇÁKA MUSIA RIEŠIŤ 
SLOVENSKÍ POLITICI

Ako sa chcete uistiť, že vyšetrovanie 
ide správnym smerom a je nezávislé?

Z rozhovorov s ľuďmi, ktorí sa po-
dieľajú na vyšetrovaní. Často sa stre-
távam s policajtmi. Vždy mi hovoria, 
že potrebujú politickú podporu, pre-
tože v  mnohých prípadoch objavujú 
súvislosti, ktoré môžu ohroziť politi-
kov, a majú strach sa do nich pustiť.

Európsky parlament teda prichádza 
aj s psychologickou podporou.

Určite áno. Preto tu Európska únia 
je. Keby sa niečo podobné stalo v Čes-
ku alebo Nemecku, bolo by dobré, keby 
sa taká misia uskutočnila aj tam.

Môže byť vyšetrovanie nezávislé, ak 
je ministrom vnútra Robert Kaliňák 
(Smer-SD)? Kuciak sa venoval jeho 
politickej strane.  

Verím, že áno. Ale na túto otáz-
ku musia odpovedať slovenskí poli-
tici. Z  môjho, českého pohľadu môže 
veľký konflikt politika a  novinára 
vyvolávať pochybnosti a  otázky (o 
vyšetrovaní vraždy novinára – pozn. 
red.). Určite by som však z toho hneď 
nevyvodzoval, že vyšetrovanie nebu-
de nezávislé. Potrebujeme urobiť ma-
ximum pre to, aby minister vnútra 
– ak sa ukáže, že nitky vedú k nemu, 
čo sa zatiaľ neukázalo – musí byť od 
vyšetrovania odstavený. Je zodpoved-
nosťou ministra Kaliňáka, koalície 
a opozície vedieť, či má pokračovať na 
čele rezortu, ak sa ho v istom momen-
te začne vyšetrovanie dotýkať. Toto je 
však slovenská záležitosť, v ktorej ne-
môžu radiť európske inštitúcie.

Cítite záujem iných kolegov z Európ-
skeho parlamentu o situáciu na Slo-
vensku?

Určite áno. Situácia na Malte vy-
volala veľa otázok. Zavraždená novi-
nárka písala aj o maltskom premiéro-
vi, a tým bola tamojšia situácia o dosť 
závažnejšia.

Kuciak písal o slovenskom premié-
rovi.

Preto tam vidím istú paralelu. 
Obaja sú mimochodom socialisti. 
Celá situácia a budúcnosť kauzy bude 
európske inštitúcie a susedné krajiny 
veľmi zaujímať.

Môže situácia na Slovensku ovplyv-
niť rokovania o  viacročnom finanč-
nom rámci, teda sedemročnom 
európskom rozpočte? Môže klesnúť 
ochota čistých prispievateľov pod-
porovať čistých prijímateľov?

Situácia na Slovensku zrejme 
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už neovplyvní súčasné rokovania 
o  viacročnom finančnom rámci. Po-
tvrdzuje však, čo sme hovorili dlhodo-
bo: Musíme obmedziť dotácie pre sú-
kromné subjekty a  zaviesť dôkladnú 
kontrolu tých, ktorí dotácie dostávajú. 
Európske inštitúcie musia nájsť me-
chanizmy, ako zabrániť rozkrádaniu 
eurofondov alebo obchádzaniu pravi-
diel. Musia jednoznačne stanoviť väč-
šie sankcie, ak k tomu dochádza.

ZBAVIŤ SA ORBÁNA JE 
JEDNODUCHÉ

Členom vašej politickej skupiny 
EĽS je aj maďarský premiér Vik-
tor Orbán. Ten priviedol Maďarsko 
na európske dno Svetového rebríč-
ka slobody tlače (71. miesto v  roku 
2017), ktorý vypracúvajú Reportéri 
bez hraníc. Nie je aj toto problém?

Určite áno. Asi viete, že Maďarsko 
sme veľakrát preberali.

Áno, ale Orbánova strana Fidesz je 
stále členom európskych ľudovcov.

Veľakrát sme o tom v EĽS diskuto-
vali. Orbán prišiel a  celú vec vysvet-
lil. U Orbána je známe, že iné hovorí 
doma a  iné v  Bruseli. Vo frakcii eu-
rópskych ľudovcov zožal veľkú kriti-
ku za to, že chcel referendum o treste 
smrti. Na základe kritiky potom túto 
referendovú otázku stiahol.

V Maďarsku funguje veľmi málo ne-
závislých médií. Verejnoprávne mé-
diá ovláda priamo vláda, súkromné 
skupujú oligarchovia blízki Orbáno-
vi. Nie je toto pre EĽS dôvod vylúčiť 
zo svojich radov Fidesz?

Človek je vždy súčasťou nejakej ro-
diny. Zbaviť sa ho je vždy veľmi jedno-
duché. Niekedy je lepšie mať ho tam 
a  viesť s  ním intenzívny dialóg. Vik-
tor Orbán je človek, ktorý s nami ve-
die pomerne silný dialóg. Nie je v jeho 
prospech, ani v  neprospech. Zo stra-
ny EĽS je dialóg neutrálny. V Bruseli 
si vždy vypočuje kritiku. Ja však nie 
som predstaviteľom EĽS, musí sa vy-
jadriť Manfred Weber (šéf frakcie EĽS 
v Európskom parlamente).

Aký je váš osobný názor?

Som veľmi smutný zo situácie 
v  Maďarsku a  Poľsku. Vyšehradská 
skupina by mala ukázať svoju demo-
kratickosť a to lepšie v nás.

Politické skupiny nemajú nástroje 
zmeniť správanie svojich členov?

Keď ho vylúčite, do akej skupiny 
pôjde? Dostať týchto ľudí na okraj by 
bolo horšie. Máte nejaký kruh, nie-
kto je bližšie k stredu a niekto ďalej od 
neho. Otázka je, kedy kruh opustíte. 
Orbán sa dokáže krásne pohybovať na 
hrane toho kruhu.

Keď sa pozriete na rebríček slobody 
tlače, nemáte pocit, že Orbán je ďale-
ko za hranou?

Treba to zvážiť v kontexte. A to je 
otázka na predstaviteľov EĽS, ktorí sa 
s  ním stretávajú a  poznajú kontext. 
Nikdy som sa na Maďarsko nešpecia-
lizoval, nepoznám tamojšie mediálne 
vlastnícke vzťahy. Na Slovensku ich 
poznám veľmi dobre. n
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Č L Á N O K

Benedek Jávor:  
Máme otázky  

aj na Tibora Gašpara

Člen monitorovacej misie, maďarský europoslanec Benedek Jávor  
[antikorrupcio.hu]

A u t o r i :  P a v o l  S z a l a i  a   Z u z a n a  G a b r i ž o v á  |  E U R A C T I V. s k
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Na Slovensko pricestuje moni-
torovacia misia zložená z po-
predných europoslancov. Jej 

člen Benedek Jávor hovorí, že je šoku-
júce, že slovenské orgány nevyšetrili 
roky známe informácie o finančných 
podvodoch.

Zoznam poslancov Európskeho 
parlamentu, ktorí pricestujú na Slo-
vensko v  rámci mimoriadnej moni-
torovacej misie, je už známy. Delegá-
cia prichádza v nadväznosti na vraž-
du novinára Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej ako aj v reakcii na Kucia-
kove odhalenia.

PRÍDE AJ FUNKCIE 
ZBAVENÝ PODPREDSEDA 
EP
Zverejnené mená doplnili vplyv-

ná liberálna poslankyňa z Holandska 
Sophie in‘t Veld   a europoslanec za 
poľskú stranu Právo a  spravodlivosť 
Ryszard Czarnecki (Európski konzer-
vatívci a  reformisti), ktorý nahradí 
Richarda Sulíka.

Czarneckého vo februári   2018 
zbavil Európsky parlament postu 
podpredsedu za ostrú urážku kolegy-
ne Róze Thun (Občianska platforma), 
ktorú Czarnecki prirovnal k nacistic-
kým kolaborantom.

Misiu bude viesť Ingeborg Gräßle-
ová (Európska ľudová strana, Nemec-
ko) ako predsedníčka výboru pre 
kontrolu rozpočtu a  Claude Moraes 
(Socialisti a  demokrati, Veľká Britá-
nia) ako predseda výboru pre občian-
ske slobody, spravodlivosť a  vnútor-
né veci.

Každá politická skupina v Európ-
skom parlamente má právo nomino-
vať do misie svojho člena. Musí však 
byť členom jedného zo spomínaných 
dvoch výborov.

Za skupinu Európsky konzerva-
tívcov a reformistov bol pôvodne no-
minovaný líder SaS Richard Sulík. 
Ten včera oznámil, že sa účasti na 
misii vzdáva, aby nebol „zdrojom po-
chybností o objektívnosti vyšetrova-
nia či zbytočného rozmazávania si-
tuácie.“

Europoslanec z  Maďarska a  člen 
delegácie za skupinu Zelených Bene-
dek Jávor pre EURACTIV Slovensko 
hovorí, že o tom, či je dobré mať v de-
legácii poslancov z monitorovanej 
krajiny sa v  tomto prípade nedisku-
tovalo. „Je to na skupine európskych 

konzervatívcov, kto ich reprezentuje 
a  je to aj osobné rozhodnutie. To, čo 
Sulík hovorí, je rozumný argument.“

VEĽA STRETNUTÍ  
ZA KRÁTKY ČAS
Podľa predbežného programu de-

legácie boli ich plány na stretnutia 
pomerne ambiciózne. Počas necelých 
dvoch dní zahŕňal schôdzku s  pre-
miérom Robertom Ficom, 5 ministra-
mi, generálnym prokurátorom, po-
četnými mimovládkami a médiami.

Jávor potvrdil, že v pláne je 
stretnúť sa v piatok ráno aj s policaj-
ným prezidentom  Tiborom Gašpa-
rom. „Dúfam, že sa to podarí, lebo 
máme niekoľko otázok, ktoré by mo-
hol zodpovedať práve policajný prezi-
dent,“ hovorí člen delegácie.

Nevedel potvrdiť stretnutie eu-
roposlancov s organizátormi piatko-
vých pochodov „Postavme sa za sluš-
né Slovensko!“, o ktoré títo požiadali.

„Zatiaľ (v stredu ráno, pozn. red.) to 
nie je v  programe. Členovia delegá-
cie sa ale môžu stretnúť s kým chcú, 
v súkromí, mimo oficiálneho progra-
mu,“ vysvetľuje Jávor.

V  piatok v  čase pochodu už dele-
gácia europoslancov v Bratislave ne-
bude.

NEMIEŠAŤ DOMNIENKY S 
FAKTAMI
Jávor hovorí, že misia si musí dá-

vať pozor na to, aby „sme nemiešali 
obvinenia a domnienky s faktami.“

Hlavným cieľom je získať lepší 
vhľad do situácie a  mať kvalitné in-
formácie.

Jemu osobne záleží najmä na téme 
slobody médií.

„Nad rámec kriminálnych činov 
je tu aj situácia nezávislých médií 
a okolnosti, v ktorých pracujú inves-
tigatívni novinári, Nie je to len slo-
venská záležitosť.“

SYSTEMATICKÝ PROBLÉM 
INVESTIGATÍVNEJ 
ŽURNALISTIKY
Myslí si, že vražda Jána Kuciaka 

ako aj vražda maltskej novinárky 
Daphne Caruana Galizie poukazu-
je na systematický problém investi-
gatívnej žurnalistiky v EÚ a potrebu 
lepšej ochrany investigatívnych no-
vinárov aj z európskej úrovne.

„Nie len ich právna ochrana a 
ochrana ich zdrojov ale  myslím, že 

treba zvážiť, či je možné a želateľné 
zo strany EÚ zabezpečiť aj finančné 
zdroje podporu investigatívnej žur-
nalistiky.“

Z  dosiaľ medializovaných infor-
mácií maďarského europoslanca naj-
viac šokuje, že podvodné aktivity, 
ktoré sa diali roky neboli slovenský-
mi orgánmi vyšetrené, ale boli to no-
vinári, ktorí tieto veci odhalili.

„Kontrola použitia fondov v  EÚ 
v  členských štátoch má veľké nedo-
statky. Mali by sme sa na to pozrieť 
systematicky, prečo to tak je.“

Udalosti na Slovensku podľa neho 
ukazujú aj na to, že je potrebná lepšia 
spolupráca policajných a  vyšetrova-
cích orgánov. „Vidíme, že organizo-
vaný zločin nepozná hranice,“ dodá-
va europoslanec. n
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Európsky parlament má čoraz 
silnejšie zuby, hovorí ANA 
GOMESOVÁ. Viedla misiu eu-

roposlancov na Malte po vražde novi-
nárky Daphne Caruany Galiziovej.

Portugalská europoslankyňa Ana 
Gomesová je členkou frakcie Socialisti 
a demokrati (S&D). Po vypuknutí škan-

dálu Panama Papers sa stala podpred-
sedníčkou vyšetrovacieho výboru Európ-
skeho parlamentu, po vražde novinárky 
Daphne Caruany Galiziovej viedla mi-
siu europoslancov na Maltu. Je členkou 
výboru pre občianske slobody, spravod-
livosť a  vnútorné záležitosti. V Európ-
skom parlamente zasadá od roku 2004, 
patrí medzi najrešpektovanejších členov 
socialistickej frakcie.

Po vražde novinárky Daphne Caru-
any Galiziovej ste viedli misiu euro-
poslancov na Malte. Vidíte paralely 
s vraždou Jána Kuciaka?

Vidím veľa paralel. Po prvé, 
v dvoch krajinách Európskej únie boli 
zavraždení dvaja novinári preto, čo 
písali. Obaja odhaľovali korupciu na 

R O Z H O V O R

Anna Gomesová:  
Mám pochybnosti,  

či Fico patrí k európskym 
socialistom

Portugalská europoslankyňa Ana Gomesová [EP/Emilie Gomezová]

A u t o r :  P a v o l  S z a l a i  |  E U R A C T I V. s k
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vysokých miestach a únos štátu or-
ganizovaným zločinom.

Paralelu vidím aj v  indíciách, že 
vraždu spáchali profesionáli, mafi-
áni. Poukazujú na to prvé zadržania 
na Slovensku. Na Malte boli tiež za-
držaní traja ľudia prepojení na ma-
fiu. Nestačí však vedieť, kto spáchal 
vraždu. Kľúčové je vedieť, kto si tieto 
atentáty objednal.

Ďalšiu paralelu vidím v  tom, že 
obaja premiéri neočakávane ponúkli 
milión eur za informácie o vrahoch. 
Napriek tomu, že Galiziovú zavraždi-
li vlani v októbri, ani dnes ešte nemá-
me žiadne indície o objednávateľoch.

Obávate sa, že nastane paralela aj 
v tomto prípade? Že ani po polroku 
nebudeme poznať objednávateľov 
Kuciakovej vraždy?

Neviem, je príliš skoro na takéto 
vyjadrenia. Malta požiadala zahra-
ničie o  pomoc. Do tamojšieho vyšet-
rovania sa zapojili Europol, FBI a ho-
landské zložky. Aj Slovensko požia-
dalo o zahraničnú pomoc, čo má uis-
tiť ľudí o  profesionálnom vyšetrova-
ní. Zdá sa, že ľudia na Slovensku, ani 
na Malte neveria svojej polícii. Ani 
napriek účasti zahraničných policaj-
ných expertov však stále nepoznáme 
objednávateľov Galiziovej vraždy.

Ďalšou paralelou je, že obaja pre-
miéri sú socialisti, členovia vašej 
politickej skupiny.

To je pravda. Zároveň je to pre 
mňa o  jeden dôvod navyše, prečo 
treba všetko objasniť. Ako socialist-
ka si nezakrývam oči pred niekým z 
takzvanej „rodiny“. Poviem vám, že 
pri pohľade na politiku Roberta Fica 
mám veľa pochybností o tom, či patrí 
do našej rodiny.

Napríklad?

Migrácia. Jeho politika nemá nič 
spoločné so sociálnou demokraciou. 
Nanešťastie je stále členom rodiny.

Na druhej strane máme o  dôvod 
viac klásť naňho vyššie nároky. Ako 
socialistka som viedla misiu na Mal-
te. Aj napriek tomu, že išlo o  socia-
listickú vládu, som urobila, čo bolo 
treba. Kládla som sa správne otázky 
a trvala na nich, spísala som naše zis-
tenia. Vyšetrovanie Európskeho par-
lamentu na Malte sa ešte neskončilo.

Jednu správu ste už zverejnili.

Áno, ale pokračujeme. Správa 
nebola len o  vražde Galiziovej. Bola 
o  tom, čo vražda a  ďalšie informá-
cie, ktoré sme zistili, znamenajú pre 
právny štát. Hovorím o  nedostatoč-
nej reakcii na zverejnenie Panama 
Papers. Tie ako aj Daphne Caruana 
Galiziová priniesli jasné odhalenia 
o  dvoch členoch kabinetu premié-
ra Josepha Muscata. Mali offshoro-
vé účty a naznačovali rôzne typy ko-
rupčných vzťahov. Napriek tomu sú 
dodnes obaja vo vláde. Toto je asi naj-
viac do očí bijúca skutočnosť, na kto-
rú sme sa pýtali. Ako socialistka som 
principiálnu otázku „prečo“ nepre-
stala klásť.

Jedna vysokopostavená predstavi-
teľ ka socialistov v  Európskom par-
lamente sa  dištancovala od vašich 
vyjadrení s tým, že ide o váš osobný 
názor a  nie o  názor vašej politickej 
skupiny.

Bola to slovinská europoslanky-
ňa Tanja Fajonová, ktorá sa vyjadrila 
ako podpredsedníčka frakcie. Nikdy 
svoju príslušnosť k  socialistom ne-
skrývam. Som veľmi hrdá portugal-
ská socialistka, a preto som súčasťou 
tejto skupiny v Parlamente.

Misiu na Malte som neviedla ako 
zástupkyňa socialistickej skupiny, 
ale ako podpredsedníčka vyšetrova-
cieho výboru pre Panama Papers. So-
cialistickú skupinu zastupovali iní 
členovia misie. Konala som ako euro-
poslankyňa, ktorá chce pravdu.

Ale zostala som socialistkou a ni-
kdy ňou neprestanem byť. Na ľudí 
z  mojej politickej skupiny mám vyš-
šie etické nároky ako na ľudí z iných 
skupín. A  preto absolútne nesúhla-
sím s vyhláseniami, ktoré moju sku-
pinu dištancujú od mojich krokov. 
Socialistickej a  sociálnodemokra-
tickej veci som urobila dobrú službu 
tým, že som hľadala pravdu a odpo-
vede na znepokojivé otázky.

V  maltskej vláde sú dvaja ľudia, 
u ktorých korupciu odhalili Panama 
Papers, Galiziová a dokonca maltská 
finančná polícia, stále nie sú obžalo-
vaní a odsúdení. Mali by rezignovať, 
premiér by ich mal odvolať.

Prípad slovenského ministra vnút-
ra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) je 

podobný. Aký by mal byť podľa vás 
presný dôvod rezignácie ľudí na 
Malte, o  ktorých hovoríte? Mali by 
rezignovať preto, lebo o nich zavraž-
dená Galiziová písala alebo preto, že 
sú podozriví z korupcie?

Nemali by rezignovať preto, že 
o  nich písala novinárka. Nebola to 
len jedna novinárka, bolo to mediál-
ne konzorcium zriadené za účelom 
skúmania Panama Papers. Máme 
vážne dôkazy. Disponujem doku-
mentmi, ktoré podpísali maltský mi-
nister a  šéf premiérovej kancelárie 
za účelom zriadenia účtov v Paname 
a  zmocnenia spoločnosti na Novom 
Zélande pre kontrolou týchto úč-
tov. Spravili tak tesne pred tým, ako 
sa ujali svojich funkcií. Kópie doku-
mentov sa k nám dostali v rámci vy-
šetrovania Panama Papers, ešte pred 
vraždou Galiziovej. Na Maltu sme sa 
vrátili v  misii venovanej právnemu 
štátu – v  kontexte vraždy, obvinení 
z  prania špinavých peňazí a  slabom 
boji proti nemu.

Na stretnutí s  maltským premié-
rom som sa ho opýtala, prečo sú títo 
dvaja ľudia stále vo funkciách, prečo 
nesedia vo väzení. Povedal: Vyhrali 
sme voľby a  oni zostávajú, lebo si to 
želám. Je to veľmi znepokojivé.

Tiež bolo veľmi znepokojivé zis-
tiť, že bývalý maltský eurokomisár 
Joseph Dalli, ktorý rezignoval po ob-
vinení z korupcie zo strany Európ-
skeho úradu pre boj proti podvodom 
a maltskej finančnej polície, nebol na 
Malte vyšetrovaný. Navyše sa stal po-
radcom premiéra, nebol pritom ani 
v  jeho strane. To vzbudzuje veľa ďal-
ších otázok.

Sama ste povedali, že premiér Fico 
nie je skutočným sociálnym demo-
kratom. Sledujete dianie na Slo-
vensku. Budete ako rešpektovaná 
europoslankyňa v  socialistickej 
skupine iniciovať nejaký postup 
proti Smeru-SD alebo inak vyvíjať 
tlak na slovenské úrady?

Podporujem misiu Európskeho 
parlamentu na Slovensku. Bude dô-
ležité, s  akými informáciami prídu. 
Ale áno, nejaká práca čaká aj našu 
politickú stranu. Môj názor na politi-
ky premiéra Fica, napríklad migrač-
nú, nie je nový. Rovnaký názor majú 



5. – 14. MAREC 2018 | ŠPECIÁL |SLOVENSKO POD LUPOU EP12

mnohí iní členovia našej skupiny. 
Pripomínam, že Fico bol predvolaný, 
aby svoje vyjadrenia vysvetlil.

Ficova rétorika sa vyostruje. Na-
značil, že proti Slovensku konšpi-
ruje americký finančník a filantrop 
George Soros spolu so slovenským 
prezidentom Andrejom Kiskom.

To som nevedela (rozhovor sa ko-
nal v utorok 6. marca, kedy Fico prvý-
krát naznačil konšpiráciu – pozn. 
red.). To znamená, že používa rovna-
ké argumenty ako maďarský premiér 
Viktor Orbán či rumunská premiér-
ka Viorica Dăncilová (tiež socialist-
ka – pozn. red.). Tá má obvinila, že 
som Sorosovým pešiakom. Pouká-
zala som totiž, že justičná reforma 
v  Rumunsku slúži na obmedzenie 
vyšetrovania korupcie. Fakt, že čle-
novia mojej politickej rodiny použí-
vajú rovnaké argumenty ako xeno-
fóbny pravicový populista Viktor Or-
bán alebo ruský prezident Vladimir 
Putin, ma len utvrdzujú v presvedče-
ní, že nemajú nič spoločné s témami 
socialistov a sociálnych demokratov. 
My by sme mali v prvom rade bojovať 
za ľudské práva a proti korupcii.

Mala by vaša strana prijať nejaké 
opatrenia?

Mala. Toto v prvom rade nie je ve-
cou politickej príslušnosti, ale osob-
nej integrity a etiky akejkoľvek poli-
tickej rodiny.

Mala by Strana európskych socialis-
tov pozastaviť členstvo Smeru-SD?

Musíme o Smere-SD aspoň disku-
tovať. V  tejto chvíli nežiadam žiad-
ne konkrétne opatrenia. Hovorím 
len, že si nemôžeme zakrývať oči, ak 
čelíme veľmi pochybnému správa-
niu v  rozpore s  princípmi demokra-
cie. Nestačí odsúdiť ho, ak prichádza 
z  pravicovej rodiny, od premiéra Or-
bána, a byť prvými, kto Európsku ľu-
dovú stranu kritizuje za jeho ochra-
nu. Nesmieme zatvárať oči pred tým, 
čo sa deje v našej vlastnej rodine. Ja to 
neurobím.

Mali by európski socialisti disku-
tovať o  pozastavení členstva Sme-
ru-SD?

Nevolám po žiadnom konkrét-
nom opatrení. Len hovorím, že naša 

skupina Socialistov a  demokratov 
v  Európskom parlamente a  Strana 
európskych socialistov nesmú zatvá-
rať oči, a správať sa tak, ako si Európ-
ska ľudová strana zakrýva oči pred 
Orbánom, pretože je jej členom. Náš 
klub má svoje hodnoty a  tie treba 
rešpektovať. Neprekáža mi, že upú-
tam pozornosť iných členov. Konám 
podľa vlastných etických hodnôt a zo 
zmyslu pre povinnosť voči našim vo-
ličom.

Zaujíma ma, aké výsledky môže 
misia europoslancov na Slovensku 
dosiahnuť, ak zvážime skúsenosť 
z  maltskej misie. Niektorí ľudia, 
ktorých ste predvolali, na stretnutie 
neprišli. Iní čítali napísané stano-
visko. Sama ste po druhej návšteve 
Malty povedali, že bola ešte horšia 
ako prvá návšteva. Nie je mandát 
Európskeho parlamentu veľmi ob-
medzený, ak úrady na mieste od-
mietnu spolupracovať?

Európsky parlament má čoraz 
ostrejšie zuby. Keď sa objavil škandál 
LuxLeaks, v Parlamente sa strhol boj 
ohľadom  zriadenia vyšetrovacieho 
výboru. Mnohí europoslanci vráta-
ne socialistov ho odmietali. Napokon 
sa nám podarilo zriadiť ho. Aj ja som 
zaň bojovala. Vyšetrovací výbor pre 
LuxLeaks vypracoval dve veľmi dôle-
žité správy, na základe ktorých dnes 
Európska komisia prijíma opatrenia. 
Patrí medzi ne aj rozhodnutie, aby si 
Írsko vyžiadalo naspať dane od Apple 
a ďalších spoločností.

Potom prišiel škandál Panama 
Papers. Keďže už sme mali prece-
dens z LuxLeaks, nebolo zložité zria-
diť ďalší vyšetrovací výbor. Stala som 
sa jeho podpredsedníčkou a  spravil 
neuveriteľnú robotu. Pravda, v  nie-
ktorých prípadoch sme sa nedočkali 
spolupráce, ktorú sme žiadali. Praco-
vali sme však ďalej. Vďaka tomu sme 
po vražde Galiziovej a Kuciaka mohli 
vytvoriť špeciálne misie. A  navyše 
smerujeme k  zriadeniu ďalšieho vy-
šetrovacieho výboru o  Paradise Pa-
pers. Dúfam, že slovenská misia odo-
vzdá svoju správu výboru Parlamen-
tu pre občianske slobody aj novému 
vyšetrovaciemu výboru.

Pravda, na Malte sme sa nemohli 
stretnúť so všetkými, s ktorými sme 
chceli. Ale videli sme mnoho ľudí, 
ktorí nám veľa povedali. Na našu 

správu zaútočila maltská vláda, ne-
dokázala však nájsť jednu faktogra-
fickú chybu, ktorá by spochybnila 
našu interpretáciu. Keď sme vypra-
covali túto správu, prišli za nami s in-
formáciami mnohí ďalší ľudia.

A  preto pokračujeme. Informá-
cie spracúvame, plánujeme vypočú-
vanie ľudí. Absolvovali sme už vi-
deokonferenciu s  whistleblowerom 
a ďalšími zdrojmi. Je to dôveryhodný 
proces a plníme si svoje úlohy.

Nekritizovala by som Parlament. 
Robí, čo môže. Buduje si nové právo-
moci tam, kde žiadne nemal. Pred 
LuxLeaks nemal v  tejto oblasti žiad-
ne kompetencie. Mandát vyšetrova-
cieho výboru pre Paradise Papers je 
silnejší ako mandát predošlých výbo-
rov. Ďalším prostriedkom, ako zistiť 
pravdu, sú misie ako tá na Malte a na 
Slovensku. Nečakajte však, že misia 
vyjasní veci za jeden deň.

Náš tlak (na národné a  európske 
inštitúcie) a podpora ohrozených no-
vinárov sú veci dôležité samé osebe.

Čo očakávate od slovenskej vlády?

Plnú spoluprácu s  Európskym 
parlamentom, orgánmi národnej 
a medzinárodnej spravodlivosti, kto-
ré majú dolapiť vrahov, absolútnu 
transparentnosť pri vyšetrovaní.

Očakávate od slovenskej vlády, že 
vyvodí aj politické dôsledky?  

V  tejto chvíli potrebujeme fakty. 
Úrady robia všetko pre to, aby odha-
lili pravdu, páchateľov a  objednáva-
teľov zločinu, ako aj všetky korupčné 
prepojenia, o  ktorých Kuciak písal. 
Preto je dôsledný dohľad Parlamentu 
tak dôležitý. n



5. – 14. MAREC 2018 | ŠPECIÁL | SLOVENSKO POD LUPOU EP 13

Vedúci misie Európskeho parla-
mentu na Slovensku naznačili, 
že európske inštitúcie sa budú 

musieť bližšie pozrieť na tunajšie čer-
panie eurofondov. Podporili tiež celoeu-
rópske opatrenia na ochranu novinárov.

„Existujú vážne problémy, pokiaľ 
ide o dôveru a vnímanie (štátnych 
inštitúcií),“ uviedol na záver svojej 
návštevy na Slovensku britský euro-

poslanec Claude Moraes (S&D). Vláda 
podľa neho „musí konať a bojovať pro-
ti korupcii.“

Moraes bol súčasťou šesťčlennej 
delegácie Európskeho parlamentu, 
ktorá pricestovala v  súvislosti s  vraž-
dou investigatívneho novinára Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kuš-
nírovej. O predbežných zisteniach mi-
sie informoval so spolupredsedníčkou 
delegácie, nemeckou europoslanky-
ňou Ingeborgou Gräßleovou (EĽS).

Tá naznačila, že Európskej komi-

siu europoslanci požiadajú, aby viac 
sledovala korupciu eurofondov na Slo-
vensku, o ktorej Kuciak písal. Navrhla 
dokonca, aby Komisia o Slovensku vy-
pracovávala každoročnú správu.

Moraes sa tiež vyslovil za ochranu 
novinárov na celoeurópskej úrovni.

KONTROLA KAŽDÝCH ŠESŤ 
MESIACOV
Šiesti europoslanci pod vedením 

Moraesa a Gräßleovej teraz napíšu 

Č L Á N O K

Europoslanci:  
Vnímame nedôveru 

slovenskej verejnosti k štátu

Ingeborg Gräßleová a Claude Moraes [TASR/Dano Veselský]

A u t o r :  P a v o l  S z a l a i  |  E U R A C T I V. s k
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správu, ktorú predložia Európskemu 
parlamentu. Ten ju po schválení po-
sunie Európskej komisii. Obsahovať 
by mala odporúčania, aké opatrenia 
má Komisia voči Slovensku prijať.

Europoslanci zdôraznili, že v tejto 
chvíli nechcú predbiehať obsah sprá-
vy.

S  vypracovaním a  schválením 
správy pre Komisiu sa však ich práca 
nekončí. „Musíme si overiť situáciu 
každých šesť mesiacov, naša práca po-
kračuje,“ uviedla Gräßleová.

PROBLÉM S DÔVEROU V 
ŠTÁT
Nemecká europoslankyňa vní-

ma, že „táto krajina je veľmi rozdele-
ná, takmer traumatizovaná vraždou 
(Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej).“

„Inštitúcie krajiny majú problém 
s  dôverou, orgány činné v  trestnom 
konaní nemajú dôveru ľudí,“ pove-
dala doslova Gräßleová. Pripomenu-
la, že Kuciak sa venoval podozreniam 
ohľadom zneužívania eurofondov, 
čo mohlo byť dôvodom jeho vraždy. 
Gräßleová si uvedomuje, že vyšetro-
vanie je pod verejným tlakom nároč-
né. Vyzvala však na nezávislé vyšet-
rovanie.

Výbor pre kontrolu rozpočtu, kto-
rému predsedá, podľa nej na Sloven-
sku v  posledných rokoch pozoroval 
zlepšenie manažmentu európskych 
fondov ako aj snahu o  zdokonalenie 
legislatívy. „Preto sa Slovensko nedo-
stalo do našej pozornosti,“ vysvetlila 
Gräßleová.

OTÁZKA PRANIA 
ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ
Europoslanci sa stretli so zástup-

cami protikorupčných mimovládok, 
médií a  štátnej správy vrátane pre-
miéra, ministra vnútra, ministerky 
pôdohospodárstva, Pozemkového 
fondu a Poľnohospodárskej platobnej 
agentúry.

„Zaoberali sme sa aj praním špina-
vých peňazí a  korupciou,“ spresnila 
nemecká europoslankyňa.

„Videli sme aj dosť nezvyčajné 

veci. Vláda by sa mala podrobnejšie 
pozrieť na tvrdenia o  (svojich) blíz-
kych vzťahoch k  organizovanému 
zločinu. Asistenti a  osoby, ktoré sú-
viseli s  týmito tvrdeniami, odstúpi-
li,“ pripomenula Gräßleová s  odka-
zom na premiérovu asistentku Máriu 
Troškovú a tajomníka Bezpečnostnej 
rady Viliama Jasaňa. „Musíme však 
pokračovať v  ďalšom skúmaní,“ zdô-
raznila europoslankyňa.

EUROFONDY NIE SÚ 
ODMENA
Okrem každoročnej správy o  ko-

rupcii na Slovensku Gräßleová žia-
dala bližšie skúmanie Pozemkového 
fondu a Poľnohospodárskej platobnej 
agentúry.

„Treba mať prístup k európskym 
fondom bez ohľadu na politickú prí-
slušnosť, nesmú byť odmenou,“ pod-
čiarkla europoslankyňa.

Gräßleová dala misiu europoslan-
cov do súvislosti s vlaňajšou správou 
Európskeho úradu pre boj proti pod-
vodom. Tá v  máji 2017 konštatovala, 
že v rokoch 2013 – 2016 malo Sloven-
sko najväčšiu chybovosť v  čerpaní 
európskych prostriedkov spomedzi 
všetkých členských štátov. „Krokov 
(slovenskej) polície bolo oveľa menej,“ 
dodala šéfka výboru pre kontrolu roz-
počtu.

OCHRANA NOVINÁROV 
AKO PRIORITA
Úlohou europoslancov je podľa 

Moraesa „pochopiť, či to, čo sa stalo 
na Slovensku, nesúvisí s  nízkou dô-
verou v  inštitúcie v  dôsledku štátnej 
korupcie.“

„Nebola táto dôvera endemická?“ 
opýtal sa šéf výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné zá-
ležitosti. Zároveň povedal, že euro-
poslanci budú pravdepodobne odpo-
rúčať „vytvorenie spoločného vyšet-
rovacieho tímu s Europolom.“

Ochrana novinárov je pre euro-
poslancov priorita, zdôraznil Mo-
raes.  „Sme otvorení tomu, aby sme sa 

pozreli, aké legislatívne úpravy treba 
prijať na ochranu novinárov, slobodu 
slova a cezhraničnú ochranu noviná-
rov,“ informoval.

SLOVENSKO AKO „DRSNÉ 
MIESTO“
Britský labouristický poslanec zá-

roveň odmietol odpovedať na otázku, 
či má Smer-SD zostať členom Strany 
európskych socialistov. V pochyb-
nostiach hovorila pre portál eurac-
tiv.sk portugalská socialistická euro-
poslankyňa Ana Gomesová.

Súčasťou delegácie boli aj Po-
liak Ryszard Czarnecki (ECR), Ta-
lian Macro Valli (EFDD), Holanďanka 
Sophia in’t Veldová (ALDE) a  Maďar 
Benedek Jávor (Zelení). Ten vo štvrtok 
na Twitteri napísal, že po stretnutí 
s premiérom Robertom Ficom (Smer-
SD) má „vážne obavy, kam až môže 
zájsť politická kríza.“

„Slovensko sa môže zmeniť na drs-
né miesto,“ napísal europoslanec za 
Zelených.

ÚLOHA PRE EURÓPSKU 
PROKURATÚRU?
Vražda slovenského investigatív-

neho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice môže byť symbolickým 
prípadom pre vznikajúcu Európsku 
prokuratúru, tvrdí eurokomisár-
ka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a 
rodovú rovnosť Věra Jourová. Musí 
sa však potvrdiť, že v tomto prípade 
skutočne došlo k zneužitiu eurofon-
dov, uviedla Jourová v piatok podľa 
agentúry DPA v Bruseli, kde sa kona-
lo stretnutie ministrov spravodlivos-
ti EÚ.

Podobný názor má aj rakúsky mi-
nister spravodlivosti Josef Moser. 
„Bol by to dobrý symbolický prípad, 
keby už Európska prokuratúra bola 
zriadená,“ konštatoval.

Jourová spresnila, že Európska 
prokuratúra, ktorú podporuje 20 
členských štátov EÚ, začne fungovať 
až v roku 2020 a jej pôsobenie nebude 
retroaktívne. n
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Europoslancom za SMER-SD dá-
vali kolegovia z iných politických 
skupín v debate o Kuciakovi a si-

tuácii na Slovensku doplňujúce otázky.

Európski poslanci dnes popolud-
ní diskutovali o situácii na Slovensku 
v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka 
a Martiny Kušnírovej. Z debaty vyply-
nulo, že väčšina vystupujúcich kon-
text diania na Slovensku pozná, resp. 

sa zoznámila s  obsahom zhrnutia 
rozhovorov, ktoré na Slovensku vied-
la delegácia delegácia europoslancov.

Takmer jednohlasne zaznel apel 
na nezávislé vyšetrenie vrážd zo stra-
ny slovenských orgánov, časté boli 
ja výzvy na medzinárodné vyšetro-
vanie. Zaznievalo tiež, že aj zistenia 
Jána Kuciaka ukazujú, že EÚ naozaj 
potrebuje európskeho prokurátora.

V debate vystúpili všetci členovia 
delegácie, ktorí navštívili Slovensko.

NEUNÁHLIME SA
Nemecká europoslankyňa Inge-

borg Gräßle pripomenula, že nateraz 
nevieme, prečo boli Kuciak a  Kušní-
rová zavraždení. „Neunáhlime sa, 
umožnime polícii a prokuratúre, aby 
tento prípad prešetrili. Nemôžeme 
naznačovať, to by bola chyba.“

Treba ale podľa nej poukázať na 
systematické problémy na Slovensku. 
„Hovorí sa o prepojení s mafiou, čo je 

Č L Á N O K

Europoslanci:  
Sme na strane znechutených 

ľudí v uliciach

Spomienkové zhromaždenie za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú.  
[AP Photo/Thibault Camus]

A u t o r :  Z u z a n a  G a b r i ž o v á  |  E U R A C T I V. s k
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neprijateľné.“
„Máme problémy pri agrodotáci-

ách, malo by sa to prešetriť bez pred-
sudkov,“ povedala. Eurokomisárovi 
Julianovi Kingovi pripomenula, že 
by bolo dobré, aby Európska komisia 
pokračovala vo vydávaní správ o boji 
proti proti korupcii v členských štáto-
toch.

Claude Moraes (S&D) hovorí, že 
si v delegácii jasne uvedomovali, že 
to čo sa stalo otriaslo celou krajinou. 
„Chceli sme pochopiť, čo sa stalo a čo 
sa deje“, vysvetlil zmysel misie. „Uml-
čanie novinára je existenčnou hroz-
bou pre danú krajinu aj pre celu EÚ“.

Odporúčania vyplývajúce z  misie 
budú v správe, na ktorej europoslanci 
práve pracujú.

STÁŽ S MENOM JÁNA 
KUCIAKA
V  rozprave vystúpili mnohí slo-

venskí europoslanci. Ivan Štefanec 
(KDH, EĽS) v mene Európskej ľudovej 
strany povedal, že z úrovne EÚ by sa 
mali odkryť schémy o ktorých Kuciak 
písal a posilniť ochrana novinárov.

Navrhol, aby sa stáž pre novinárov 
v Európskom parlamente pomenova-
la po Jánovi Kuciakovi.

Branislav Škripek (OĽaNO, ECR) 
pripomenul nezvestných slovenských 
novinárov Pavla Rýpala a  Miroslava 
Pejka. József Nagy (Most-Híd, EĽS) po-
vedal, že rezolúcia EP by mala požado-
vať aj došetrenie týchto prípadov.

Opoziční europoslanci Štefanec, 
Škripek aj Nagy hovorili tom, ako 
vražda vytrhla slovenskú spoločnosť 
z  letargie. Miroslav Mikolášik (KDH) 
prehlásil, že na Slovensku musí prísť 
k zásadným politickým zmenám.

BUDE VYŠETROVANIE 
NESTRANNÉ?
Liberálka z Holandska Sophie In t́ 

Veld (ALDE) sa dostala do názorovej 
výmeny s Monikou Beňovou (Smer-
SD), ktorej sa pýtala, ako môže byť vy-
šetrovanie nestranné, kedže nad vy-
šetrovateľmi sú ľudia, o ktorých Ján 
Kuciak písal a či jej strana umožní za-
pojenie Europolu do vyšetrovania.

„Nevidím cestu v tom, že budeme 
obviňovať členov vlády, že partici-
povala na vražde, to predsa nemôžeš 
myslieť vážne“, reagovala Beňová s 
tým, že každému na Slovensku záleží 
na vyšetrení udalostí.

Beňová sa prihovorila za vzájom-

ný rešpekt medzi novinármi a poli-
tikmi, rozšírenie právomocí európ-
skej prokuratúry.

EURÓPSKE PENIAZE NA 
INVESTIGATÍVU
Za skupinu Zelených vyzval Be-

nedek Jávor na ochranu investigatív-
nych novinárov aj ich informátorov. 
Prihovára sa aj na vyčlenenie financií 
z európskeho rozpočtu pre posilnenie 
a rozvoj investigatívnej žurnalistiky.

Pýta sa ako je možné,   zločiny 
a  podvody o  ktorých písal Kuciak 
a diali sa pod našim nosom nedokáza-
li vyšetriť európske inštitúcie ale mu-
sia to robiť investigatívni novinári.

Česká komunistická europoslan-
kyňa Kateřina Konečná kolegom 
odkázala, aby nerobili zo Sloven-
ska   krajinu okupovanú mafiánmi. 
„Nie je to čas na zbieranie politických 
bodov. Nechajme slovenské orgány 
pracovať.

„Poväzujem za drzosť, že Manfred 
Weber  (líder EĽS)  školí premiéra Fica 
a tom, koho má vyhodiť z vlády.“

MAFIU NA VÝCHODE 
NEMÁME
Slovenská europoslankyňa Moni-

ka Smolková (Smer-SD) hvorila o tom, 
že ľudia cítia strach, neistotu bezná-
dej, že sa páchatelia nenájdu. „Ne-
chcem si túto nádej nechať vziať,“ po-
vedala.

Rétoricky sa kolegov pýtala, či 
v EÚ „robíme maximum, aby sme po-
dobné prípady prípady ako na Malte 
a  na Slovensku nemali“. Treba podľa 
nej dobudovať európsku prokuratúru 
a bojovať proti daňovým podvodom a 
daňovým rajom v EÚ.

Český europoslanec Tomáš Zde-
chovský (KDÚ-ČSL, EĽS) sa jej opý-
tal ako vníma, čo Kuciak popisoval 
v  článkoch, keďže je z  východné-
ho Slovenska, ako vníma, že žiadal 
o  policajnú ochranu   a  nedostal ju 
a ako hodnotí prácu polície z pozície 
poslankyne za vládnu stranu.

Smolková odpovedala, žiadnu 
mafiu na východnom Slovensku ne-
máme a  pozvala poslancov, aby sa 
prišli pozrieť. „Mám prehlaď ako pod-
nikajú farmári, okrem talianskych 
máme aj nemeckých a holandských 
farmárov,“ ktorí podľa jej slov, kým sa 
slovenskí zorientovali už dávno vede-
li, ako majú čerpať dotácie.

„Je načase pozrieť sa na spoločnú 
poľnohospodársku politiku a na dotá-

cie,“ povedala Smolková.
Vladimír Maňka (SMER-SD) sa vo 

svojom vystúpní sa snažil vyvrátiť 
informáciu, s ktorou pracoval Zde-
chovský, že Kuciak žiadal o policajnú 
ochranu a nedostal ju.

Kuciak nežiadal ochranu ale po-
dal trestné oznámenie na Mariána 
Kočnera, za to, že sa mu vyhrážal. Po-
lícia vo veci nekonala.

SME NA STRANE ĽUDÍ V 
ULICIACH
Viackrát v diskusii rezonovali aj 

protesty, ktoré sa konali v mnohých 
slovenských mestách aj v  metropo-
lách vo svete. Zelený europoslanec z 
Nemecka Sven Giegold vyhlásil, že 
„musíme stáť na strane tých, ktorí 
protestujú v uliciach a sú za ochranu 
európskych hodnôt.“

„Som na strane rodín zavražde-
ných na strane Slovákov, ktorí vy-
jadrujú svoje znechutenie,“ povedala 
Francúzska Eva Joly (Zelení).

Viacerí pripomenuli výroky Ro-
berta Fica na adresu novinárov, čes-
ký europoslanec povedal, že mohli le-
gitimizovať násilie voči novinárom. 
Zaznela aj výzva skupine Socialistov 
a demokratov, aby sa od slovenského 
premiéra dištancovali.

Eurokomisár Julian King na záver 
debaty prislúbil poslancom, že Eu-
rópska komisia príde s legislatívnym 
návrhom na posilnenie postavenia 
oznamovateľov, ktorí sú často aj zdro-
jom informácii pre novinárov. n
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Europoslankyňa Ingeborg Gräßle-
ová sa na Slovensku pýtala, prečo 
sa od roku 2015 zdvojnásobil 

počet prijímateľov s agrodotáciami nad 
100 tisíc eur ročne.

Europoslanci minulý týždeň zažili 
iné Slovensko, než na aké sú zvyknutí.

Ingeborg Gräßleová (EĽS) po 
stretnutí s protikorupčnými mi-
movládkami „vyjadrila veľké obavy z 

obvinení, ktoré sú v ostrom kontraste 
s perspektívou z Bruselu, kde Sloven-
sko jednoducho unikalo pozornosti, 
čím vznikol dojem, že neexistuje dô-
vod pre obavy.“

Píše sa to v správe z návštevy dele-
gácie Európskeho parlamentu na Slo-
vensku, ktorú viedla Gräßleová ako 
šéfka výboru pre kontrolu rozpočtu a 
Claude Moraes (S&D) ako šéf výboru 
pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútro. Správu zverejnil Parlament 
v utorok 13. marca.

Je zápisom zo stretnutí s novinár-
mi, mimovládkami, predstaviteľmi 
vlády, polície a prokuratúry. Zhŕňa 
však aj názory šiestich europoslancov, 
ktorí na Slovensku strávili dva dni.

SLOVENSKO A EURÓPSKY 
PROKURÁTOR
Europoslanci „vyjadrujú obavy 

ohľadom výsledkov boja proti ko-
rupcii, keďže doteraz boli vyšetrené 
len menšie korupčné prípady.“ Me-

Zneužívanie eurofondov na 
Slovensku si nevšimla ani Komisia, 
upozorňuje správa europoslancov

Nápis ‘#allforjan’ na stole jedného z europoslancov počas stredajšej 
rozpravy o ochrane novinárov a zneužívaní fondov EÚ.  

[EPA-EFE/PATRICK SEEGER]

A u t o r :  P a v o l  S z a l a i  |  E U R A C T I V. s k
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dzi „kľúčové zistenia“ zaradili euro-
poslanci „vysokú nedôveru v inštitú-
cie.“

Správa naznačuje, že nedôvera 
verejnosti v súdnictvo, políciu a pro-
kuratúru môže skomplikovať slo-
venskú účasť na vznikajúcom Úrade 
európskeho prokurátora, konkrétne 
pre slovenské nominácie do novej in-
štitúcie.

Ministerka spravodlivosti Lu-
cia Žitňanská (Most-Híd) chce pri-
tom predložiť zákon o výbere sloven-
ských nominantov na medzirezortné 
pripomienkovanie už o týždeň či dva, 
uvádza správa europoslancov.

Európsky prokurátor má vyšetro-
vať podvody na eurofondoch, s DPH a 
cezhraničné podvody.

NEISTÁ SPOLUPRÁCA S 
EUROPOLOM
Nejednoznačne sa správa vyjad-

ruje o úlohe Europolu na vyšetrovaní 
vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kuš-
nírovej.

Hoci Europol už dnes zohráva 
„podpornú úlohu“, sporná je možnosť 
vytvorenia „spoločného vyšetrovacie-
ho tímu“. Podľa Europolu musí jeho 
vznik umožniť národná legislatíva.

„Zdá sa však, že Slovensko takú-
to legislatívu nemá,“ uvádza správa 
europoslancov. A vyšetrovaniu Ku-
ciakovej vraždy by podľa ministra 
vnútra ani nepomohlo, keby ju teraz 
schválilo. „V trestnom práve sa uplat-
ňujú zákony platné v čase trestného 
činu, takže (zmena legislatívy, ktorá 
by umožnila spoločné vyšetrovacie 
tímy) by nám teraz nepomohla,“ citu-
je správa vyjadrenie Roberta Kaliňá-
ka (Smer-SD) pre portál Aktuality.sk.

Hoci správa zdôrazňuje, že euro-
poslanci sa zasadzovali za vytvorenie 
takéhoto tímu, Kaliňákovo vyjadre-
nie nespochybňuje.

NA VÝCHODE „NIČ NIE JE“
Na stretnutí s premiérom Rober-

tom Ficom (Smer-SD) sa europoslanci 
pýtali na pôsobenie mafie na východ-
nom Slovensku, ako aj na „infiltráciu 
Úrady vlády SR, zvlášť cez jeho asis-
tentku“.

Fico im podľa správy odpovedal, 
že „len samotná myšlienka, že ma-
fia by sa mohla zaujímať o východné 
Slovensko, je absurdná, pretože tam 
nič nie je, ale priznal, že možnosť ku-
povať poľnohospodársku pôdu a brať 

priame platby… môže byť pre nieko-
ho zaujímavá.“

Premiér sa tiež zamyslel nad tým, 
či dotácie na neobrábanú pôdu nena-
bádajú k špekuláciám.

O svojej asistentke Márie Troško-
vej povedal, že „nie je zodpovedný za 
to, čo robila pred tým, ako nastúpila 
(na Úrad vlády SR), a že medzitým sa 
vzdala funkcie.“

FICO PONÚKOL SPRÁVU O 
KORUPCII
Premiér Robert Fico (Smer-SD) eu-

roposlancom ponúkol vypracovanie 
„správy, ktorá poskytne komplexný 
prehľad o všetkých opatreniach pre 
boj s korupciou za posledné tri roky.“

Boli informovaní, že vláda „berie 
boj proti korupcii vážne a v posled-
ných rokoch prijala opatrenia, zvlášť 
založila novú jednotku prevencie ko-
rupcie a prijíma zákon o ochrane na-
hlasovateľov korupcie.“

Šéf Národnej kriminálnej agentú-
ry zase europoslancov uistil, že Slo-
vensko má legislatívu na úrovni EÚ.

Podľa Petra Hraška polícia dote-
raz obvinila 419 ľudí z trestných či-
nov poškodzovania finančných záuj-
mov EÚ a stíhanie začala v 404 prípa-
doch s celkovou hodnotou škody 79 
miliónov eur.

HLAVNÝ PROBLÉM JE 
VYNUCOVANIE ZÁKONA
Europoslanci si však všimli, že 

„žiadne prípady korupcie na vyso-
kých miestach sa neskončili odsúde-
ním.“

Správa v „kľúčových zisteniach“ 
konštatuje, že „rôzni responden-
ti podčiarkli, že… existuje obrovská 
priepasť medzi ústavným a legisla-
tívnym nastavením (v súlade so štan-
dardmi EÚ) a realitou v praxi.“

Z ich stretnutí vyplynulo, že 
„hlavný problém“ je vynucovanie zá-
kona.

Zástupcovia mimovládneho sek-
tora podľa správy uviedli, že „ktokoľ-
vek, kto je pri moci, bude kradnúť, a 
zvlášť peniaze EÚ, pretože na Sloven-
sku nie je žiaden iný kapitál.“

AGENTÚRA JE S 
PLATBAMI SPOKOJNÁ
Delegácia sa špeciálne venovala 

chybovosti v čerpaní eurofondov v 
poľnohospodárstve.

Riaditeľ Poľnohospodárskej pla-

tobnej agentúry (PPA) ju informoval 
o audite za rok 2017. Audit „zistil nie-
ktoré nedostatky, zvlášť vo vzťahu k 
nedostatočnej podpore IT, ale celko-
vo sú postupy uspokojivé,“ povedal 
Juraj Kožuch podľa správy. Jedno z 
hlavných zistení – vysokú chybovosť 
v žiadostiach o dotácie – pripisuje 
„nedostatočným poznatkom žiadate-
ľov“ o dotačnom procese.

Kožuch zároveň priznal, že PPA 
prideľuje platby bez toho, aby si moh-
la overiť, kto je skutočným vlastní-
kom pôdy.

Europoslankyňa Gräßleová sa 
opýtala, prečo sa od roku 2015 zdvoj-
násobil počet prijímateľov s dotácia-
mi nad 100 tisíc eur ročne. Odpoveď 
správa europoslancov neuvádza.

VYSOKÁ CHYBOVOSŤ 
PRIAMYCH PLATIEB
Audit, ktorý robil v PPA Najvyš-

ší kontrolný úrad (NKÚ), zistil v ma-
nažmente platieb viacero nedostat-
kov. Podľa správy europoslancov 
označil šéf NKÚ Karol Mitrík chybo-
vosť v priamych platbách na úrovni 
6,7 percent za „neakceptovateľnú“.

Europoslanci však uvádzajú, že 
Európska komisia si nevšimla „žiad-
ne znaky podvodu alebo nekalých 
praktík.“

A hoci NKÚ kritizoval aj rozdeľo-
vanie kohéznych eurofondov, Európ-
ska komisia „je spokojná“ so správa-
mi o čerpaní zo Slovenska.

Podľa europoslancov si chybovosť 
pri priamych platbách ako aj „podo-
zrenia z rozkrádania eurofondov“ za-
slúžia „ďalšie skúmanie“. n
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Členka delegácia europarlamen-
tu, ktorá navštívila Slovensko, 
hovorí, že našli národ, ktorý je 

v šoku, traumatizovaný a nahnevaný.

„Minulý týždeň som stála pred do-
mom, kde žili Ján aKuciak a jeho pria-
teľka Martina Kušnírová,”  napísala 
o dojmoch z návštevy Slovenska libe-
rálna europoslankyňa z Holandska 
Sophie in ‘t Veld (ALDE).

Delegácia Európskeho parlamen-
tu uplynulý týždeň navštívila aj obec 
Veľká Mača, kde si jej členovia uctil 
pamiatku obetí.

“Dvaja novinári boli v EÚ zavražde-
ní, pretože si robili svoju prácu (…) Nemá 
to vplyv len na maltskú alebo slovenskú 
demokraciu, ale na EÚ ako takú,“ píše 
europoslankyňa s tým, že súčasťou prí-
behu sú aj podvody s európskymi poľno-
hospodárskymi dotáciami.

DÔVODY NEDÔVERY
„Naše zistenia sú alarmujúce,“ na-

značuje podpredsedníčka liberálov v EP.
„Hoci je na Slovensku solídny le-

gislatívny rámec, existujú všetky zá-

kladné demokratické štruktúry, mé-
diá a  občianska spoločnosť sú dobre 
rozvinuté, je jasné, že je tam aj pa-
ralelná realita korupcie, podvodov, 
únosu štátu a organizovaného medzi-
národného zločinu.“

V  tomto „temnom svete“ je podľa 
nej ťažké rozlíšiť medzi pravdou, po-
lopravdami, lžami a predstavivosťou. 
„Táto neistota vytvára atmosféru hl-
bokej nedôvery a  frustrácie občanov 
s verejnými inštitúciami. Pre demok-
raciu je to devastačné.“

Ako dodáva, je to tiež veľká pre-
kážka pre spoluprácu v EÚ, najmä pre 
policajnú a justičnú spoluprácu.

NÁROD V ŠOKU, ALE SO 
SCHODNOSŤOU PROTI-
REAKCIE
„Našli sme národ, ktorý je v šoku, 

traumatizovaný a  nahnevaný. Ale je 
to tiež národ, ktorý je odolný. Ľudia 
na Slovensku bojujú a odmietajú pre-
nechať svoju krajinu darebákom.“

Delegácia videla podľa nej znepo-
kojivé veci, ale aj to, sme aj to, že „ti-
síce ľudí vyšli do ulíc, novinárov po-
kračujúcich v práci Jána Kuciaka, ve-

rejných činiteľov s  odhodlaním pre 
transparentnú verejnú správu, ktorá 
skladá účty, politikov, ktorí sa nebo-
ja kritizovať svojich straníckych kole-
gov a mladých ľudí, ktorí žiadajú lep-
šiu budúcnosť pre svoju krajinu.“

Misia Európskeho parlamentu 
mala podľa nej pre politikov niesť od-
kaz, že sa EÚ vývoj Slovensku pozor-
ne sleduje. Občanom mala zase uká-
zať spolupatričnosť v  obrane „zdieľa-
ných hodnôt“.

STREDAJŠIA DISKUSIA
Delegácia europarlamentu by 

mala výsledky svojich pozorovaní 
predložiť konferencii predsedov po-
litických skupín EP a následne všet-
kým poslancom.

Europoslanci budú v  stredu dis-
kutovať aj o bode: „Vyhlásenie Rady a 
Komisie – Ochrana investigatívnych 
novinárov pri ich práci v EÚ – prí-
pad vraždy investigatívneho noviná-
ra Jána Kuciaka a Martiny Kušníro-
vej“. O  uznesení s  odporúčaniami sa 
bude hlasovať na aprílovej plenárnej 
schôdzi. n 
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