
Rozhovor s Petrom Bárdym: Od Mečiara na slobode po odsúdeného
Kočnera

Šéfredaktor Peter Bárdy zo spravodajského portálu aktuality.sk vo svojich článkoch tvrdo
komentuje aktuálnu politickú situáciu na Slovensku. V rozhovore sa dočítate, ako vníma
politické vládnutie od Mečiara, až k opätovnému pojednávaniu súdu v Pezinku ohľadom
vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Súhlasíte s výrokom bývalého prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, že

Slovensko je mafiánsky štát?

Priznám sa, že keď to povedal bol som dosť kritický k tomu, že sa takto vyjadruje prezident.

Dnes viem s určitosťou povedať, že sa vyjadrením vôbec nemýlil a štát hlavne v rokoch 2012

až 2020 bol riadený a manažovaný ľuďmi, ktorých práca sa dá v mnohom prirovnať k

činnosti organizovanej zločineckej skupiny, teda akého si riadenia mafiánskeho štátu.

Ktorá vláda napáchala viac škôd a škandálov: vláda Vladimíra Mečiara alebo vláda

Róberta Fica?

Toto sú dva odlišné svety vládnutia, ktoré majú toho veľa spoločného. Spoločné veci majú v

súvislosti veľkých ekonomických škôd pre štát, kým v prípade mečiarových vlád to boli

privatizácie jemu blízkych ľudí alebo koaličným partnerom Slotovi a Jánovi Luptákovi.

Pri Ficovi už nešlo o privatizáciu, ale o zjavné zvýhodňovanie ľudí z jeho okolia na to, aby

získavali financie zo štátneho rozpočtu. Ďalšou vecou je zneužívanie bezpečnostných zložiek,

kým v prípade Mečiara je podozrenie, že štát bol priamo zainteresovaný do prípadu únosu

prezidentovho syna Michala Kováča.

V prípade Fica to dlho nebolo, až dnes sa ukazuje vyšetrovaním, že aj režim, ktorý riadil Fico

mohol využívať bezpečnostné zložky na diskreditáciu, či už politickej konkurencie alebo na

vypaľovanie podnikateľov, a tým pádom na zarábanie veľkých peňazí.

Porovnávať ich dvoch je dosť komplikované, boli od seba odlišní ale Fica môžeme

považovať za výrazne lepšie vylepšeného Mečiara.



Má podľa vás Fico alebo ľudia jemu blízki šancu, aby sa znova stali lídrami, ktorí by

celkovú situáciu Slovenska držali dosť dlho v patovej situácii (tzv. bezvýchodiskovom

postavení)?

Nemyslím si, že Robert Fico má dnes taký potenciál, aby mohol riadiť štát z akejkoľvek

funkcie, ktorá by mu umožňovala komplikovať ľuďom život.

Ako dlho tu bude Ficov SMER a Pellegriniho HLAS – finálna prognóza bude v znamení

optimizmu alebo pesimizmu?

To práve neviem, podľa mňa sa to ukáže v najbližších mesiacoch, pokiaľ budú mať orgány v

trestnom konaní dôkazy na to, aby mohli podstúpiť vyšetrovanie korupčných káuz aj smerom

k predsedovi Smeru a Hlasu, ktorí sa začali vo výpovediach ako tí ľudia, ktorí mali byť

priamo zainteresovaní do niektorých korupčných schém, čiže ak oni dvaja budú čeliť

trestnému stíhaniu, a to trestné stíhanie ich usvedčí z trestných činov, tak tie politické strany

zaniknú veľmi rýchlo.

Ak takéto stíhanie nastane a budú oslobodení, tak to môže naopak obom výrazne pomôcť,

čiže tipovať dnes aká je budúcnosť Smeru a Hlasu je veľmi trúfalá.

Vieme, že vážne korupčné kauzy sa najviac vyplavili po vražde Jána Kuciaka vášho

kolegu z investigatívneho tímu Aktuality.sk a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Ostávajú podľa vás ešte viaceré kauzy nevypovedané, resp. ku ktorým kauzám máte

veľa nezodpovedaných otázok?

Všetky kauzy sa nejako postupne odkrývajú našou prácou, a aj prácou polície. Dnes už má

polícia rozviazané ruky a prokuratúra je čoraz viacej aktívnejšia ako za čias Čižnára s

Kováčikom, takže si myslím, že tých odpovedí na naše otázky je stále menej a sme radi, že si

orgány v trestnom konaní robia svoju robotu.

Marián Kočner je obvinený vo viacerých kauzách: vo vražde Jána Kuciaka a jeho

snúbenice, sfalšovaných zmeniek v Markíze, objednávok vrážd Žilinku, Šufliarskeho a

Lipšica pri týchto prípadoch mu podľa vás hrozí doživotný trest odňatia slobody?



Áno. Už dnes je veľmi pravdepodobné tým, že bude usvedčený z ďalších a ďalších činov, tak

sa mu trestná sadzba bude zvyšovať. Nakoniec je veľmi pravdepodobné, že Marián Kočner

môže skončiť s doživotným trestom.

Ako opäť vyhodnotí súd v Pezinku vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice?

Nedokážem si to predstaviť, ale od senátu najvyššieho súdu má jasne zadefinované, ako má

prihliadať na niektoré dôkazy, ako je napr. komunikácia cez šifrované aplikácie, takže verím,

že už v nasledujúcom verdikte senátu trestného súdu v Pezinku nebudú na komunikáciu

medzi Zsuzsovou a Kočnerom v Threeme prihliadať ako na exaktné informácie.

Bude mať súd už veľa dôkazov, resp. nemôže sa stať to, že Mariána Kočnera a Alenu

Zsuzsovú súd opäť označí za nevinných?

Môže sa to pokojne stať, teda nevylučujem to.

Na druhej strane, pokiaľ sa to stane, už by si minimálne mal tento senát dať pozor na to, ako

bude argumentovať tento rozsudok, aby to nebolo také amatérske a neprofesionálne a v

niektorých prípadoch až úmyselne zle spravené, aby to verejnosť zbytočne nefrustrovalo.

Musí už súd prihliadať aj na dôkazy a šifrované správy z aplikácie Threema, ktoré v

minulom pojednávaní označil za nedostačujúce?

Áno, musí na to už súd prihliadať a navyše mu to hovoril senát najvyššieho súdu a zároveň aj

expertná skupina, ktorá vznikla z vedcov Univerzity Komenského, ktorí jednoznačne

povedali, že komunikácia medzi Kočnerom a Zsuzsovou je šifrovaná komunikácia – a je

potrebné na to takto prihliadať.


