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BRATISLAVA – Silný vietor v nížinách i na horách a snehové jazyky a záveje. Uvedené nepriazne počasia už 
v piatok súžia Slovensko. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pred nimi vydal prvostupňové výstrahy. 
Cez víkend sa však situácia upokojí a denné teploty budú pripomínať jar. 
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Aké počasie panuje vo vašom regióne, zistíte na Predpovede.sk. 
Piatok 
Zo Severného mora a Nemecka postúpi na východ až juhovýchod frontálny systém spojený s hlbokou 

tlakovou nížou so stredom nad Nórskym morom. 
Rátajte s premenlivou oblačnosťou, cez deň však bude oblakov pribúdať. V priebehu dňa sa na mnohých 

miestach vyskytne sneženie alebo snehové prehánky. Dážď alebo mrholenie potrápi najmä juhozápad krajiny. V 
horských oblastiach sa budú ojedinele tvoriť snehové jazyky. 

Zdroj: Predpovede.sk 
Do rána sa ochladí na 2 až -3 stupne, údoliach miestami na -3 až -8 stupňov. Počas dňa najvyššia teplota 

dovŕši 0 až 5, v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska okolo 7 stupňov. Fúkať bude 
slabý premenlivý, cez deň od západu postupne západný až severozápadný vietor rýchlosťou 20 až 45 km/h, v 
nárazoch miestami okolo 70 km/h. Nad pásmom lesa sa cez deň preženie víchrica. 

Výstraha pre vetrom 
V regiónoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, 

Partizánske, Trenčín, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Dunajská Streda, 
Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava sa od 07:00 do 18:00 miestami očakáva výskyt vetra, 
ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 45 až 60 km/h, alebo v nárazoch rýchlosť 65 - 85 km/h. 

Zdroj: SHMÚ 
„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v 

danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ zdôraznil SHMÚ. 
Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi 
Od 06:00 do 20:00 sa okresoch Banská Bystrica, Brezno, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad, 

Stará Ľubovňa, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, 
Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina v polohách nad cca 600 m ojedinele očakáva tvorba snehových 
jazykov. 

Zdroj: SHMÚ 
„Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových 

jazykov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ pripomenul 
hydrometeorologický ústav. 

Výstraha pred vetrom na horách 
Od 08:00 do 20:00 sa v horských oblastiach v regiónoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, 

Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Čadca v polohách nad cca 1500 m miestami 
očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 - 135 km/h. 

Zdroj: SHMÚ 
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne 

nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ varoval SHMÚ. 
Sobota 
Za studeným frontom frontálneho systému bude do našej oblasti od juhozápadu prechodne zasahovať okraj 

tlakovej výše. 
Bude polojasno až oblačno, v noci prechodne aj jasno. Ojedinele, na severe miestami, treba počítať so 

slabým snežením, v nižších polohách aj s dažďom alebo mrholením. 
Zdroj: Predpovede.sk 
Najnižšia nočná teplota poklesne na 0 až -5, v údoliach miestami na -6 až -10 stupňov. Maximálna denná 

teplota dosiahne 3 až 8, v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska miestami okolo 10 stupňov. 
Fúkať bude juhozápadný, v noci spočiatku ešte severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h, v nárazoch do 55 
km/h. Nad pásmom lesa sa neskôr rozfúka víchrica. 

Nedeľa 
Do našej oblasti postúpi od severozápadu frontálny systém spojený s tlakovou nížou so stredom nad 

Škandináviou. 
Počasie bude oblačné až zamračené a na mnohých miestach sa vyskytnú prehánky alebo dážď, vo vyšších 

polohách sneženie. Meteorológovia hlásia veterno a teplo. 
Zdroj: Predpovede.sk 
Najnižšia nočná teplota poklesne na 6 až 0 stupňov. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 4 až 9, v južnej 

polovici územia miestami na približne 11 stupňov. 
[Späť na obsah] 
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Ministerstvo vyhovelo pripomienkam. 
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Skládka pri Spišskej Novej Vsi Kúdelník II. 

(5 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Skládku odpadov Kúdelník II pri Spišskej Novej Vsi čaká pravdepodobne rozšírenie. 

Hoci spoločnosť Brantner Nova, ktorá skládku prevádzkuje, podala žiadosť o jej rozšírenie v rámci štvrtej a 
piatej etapy, Ministerstvo životného prostredia SR, nateraz povolilo iba štvrtú etapu. 

Pri tej sa počíta s kapacitou šesťstotisíc ton komunálneho odpadu. 
Rozšírenie skládky, ktorá je v blízkosti susednej obce Lieskovany, sa však nepozdáva miestnym aktivistom. 
Tí adresovali ministerstvu svoje pripomienky, ktorým nateraz vyhovelo. 
Skládka pre štvrť milióna ľudí 
Skládka odpadov Kúdelník II bola navrhnutá a vybudovaná v súlade s Programom odpadového hospodárstva 

mesta Spišská Nová Ves a príslušného okresu ako regionálna skládka. 
Okrem Spišskej Novej Vsi slúži aj pre obyvateľov okresov Levoča, Gelnica a čiastočne okresu Poprad, teda 

na skládkovanie komunálnych odpadov približne pre 260 000 obyvateľov. 
Prevádzkovateľ skládky požiadal ministerstvo o jej rozšírenie zhruba pred troma rokmi. 
Žiadosť prešla procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Ten trval zhruba rok a pol. 
V hre je rozšírenie o štvrtú aj piatu etapu 
Na sklonu roku 2019 bol daný súhlas na rozšírenie skládky o 4. etapu. 
Tretia etapa, ktorá v súčasnosti na skládke prebieha, má kapacitu ešte na tri či štyri roky. 
((piano)) 
Štvrtá by mala byť zhruba na 10 rokov, v závislosti od objemu vyvezeného odpadu. 
„Kapacita skládky je teraz na nejakých 14 rokov. Povedal by som, že je najvyšší čas, aby sa začalo mesto 

strategicky zaujímať o to, akým spôsobom bude likvidovať odpad, hlavne komunálny po týchto rokoch. Ale 
zároveň je potrebné povedať, že zákon zaväzuje samosprávy od roku 2021, aby odpad, ktorý ukladajú na 
skládky, prešiel triedením, zhodnocovaním,“ zdôraznil primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik (SNS). 

Mesto má v spoločnosti, ktorá prevádzkuje skládku, osempercentný podiel. 
V meste sa skloňuje aj potreba spaľovne odpadu. Ide však o investíciu, ktorú samospráva nie je schopná 

uniesť. 
„Budeme očakávať, akým spôsobom tí veľkí, nadnárodní hráči, budú v tejto oblasti investovať. Viem, že 

viacero spoločností má záujem,“ doplnil primátor. 
Spaľovanie odpadu však nie je populárne medzi bežným obyvateľstvom mesta či okresu. 
„Dnes už existujú skutočne moderné technológie spaľovní škandinávskeho či nemeckého typu. Osobne som 

sa bol pozrieť v takej prevádzke v Plzni. Popolček bol zachytený do posledného gramu a následne sa využíval 
ako prímes do betónových výrobkov. Všetko je o osvete. Všetci sme pôvodcami odpadu a je potrebné s tým niečo 
robiť. Ďalšie skládky sa už nebudú povoľovať. Musíme myslieť strategicky,“ dodal primátor. 

Aktivisti z Lieskovian chcú zdravé podmienky 
Martin Pačnár je jedným z aktivistov z obce Lieskovany, ktorí sa snažia o zachovanie kvality životného 

prostredia i života v obci, v ktorej blízkosti sa skládka nachádza. 
Spolu s ďalšími ôsmimi členmi komisie obhajuje záujmy občanov obce. 
„Naším hlavným cieľom je ustrážiť tento projekt v medziach zákona, v rámci medzí kvality životného 

prostredia, aby sa kvalita neznižovala, nezhoršovala. Aby bolo dodržané ochranné pásmo skládky, teda päťsto 
metrov, ktoré definuje zákon, od plánovaného územného celku. To momentálne nie je dodržané . A zamedzenie 
šírenia odpadov, s tým súvisí aj plánované navýšenie násypu skládky o 18 metrov, nad najvyšší bod spojovacej 
cesty medzi Spišskou Novou Vsou a Markušovcami,“ spresnil aktivista. 

Aktivisti sa zapojili do pripomienkového konania posudzovania vplyvov EIA. 
Všetkým požiadavkám nateraz ministerstvo vyhovelo. Avšak definitívne rozhodnutie ešte nepadlo, keďže 

ďalšie zainteresované strany podali rozklad vo veci rozhodnutia. 
O stanovisko sme požiadali aj Ministerstvo životného prostredia SR. 
Zaujímalo nás, v akom štádiu je aktuálne rozšírenie skládky Kúdelník II v dvoch spomínaných etapách. 
„Pri danom rozhodnutí boli podané rozklady. Vec bola postúpená na rozkladovú komisiu. Kým rozkladová 

komisia nerozhodne, ministerstvo nemôže vec bližšie komentovať,“ informoval hovorca Tomáš Ferenčák. 
Starosta Lieskovian je za kompromis 
Starosta obe Lieskovany Pavel Haško (SNS) je za kompromisné riešenie. 
„Sme za to, aby sa skládka dokončila v 4. etape a zakonzervovala. A aby sa v porovnaní s pôvodným plánom 

aj o 5. etapu nerozširovala,“ uviedol starosta. 
Modernú spaľovňu by privítal aj on. Ak by sa totiž mal odpad vyvážať do existujúcej spaľovne v Košiciach, 

výdavky na likvidáciu odpadu by ľuďom neúmerne narástli. 
„Už teraz sme museli zvýšiť poplatok za komunálny odpad z necelých 11 eur, ktoré ľudia platili vlani, na 

takmer 17 eur. Vozenie odpadu do vzdialenej spaľovne by odhadom stálo od 70 do 100 eur a to je pre našich ľudí 
likvidačné,“ dodal Haško. 

„Sme si vedomí toho, že brániť podnikaniu nemôžeme. Ale, keďže tu žijeme a chceme kvalitu života zachovať 
aj pre naše deti, budeme účastníkmi konania až do konca. Dúfame, že v zákonných medziach budú naše 
požiadavky splnené,“ dodal aktivista Pačnár. 

[Späť na obsah] 
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Natáča videá z činkárne, chváli sa, že dal v tlaku na lavičke 170 kg a myslí si, že je veľký chlap. Ale keď je 
konfrontovaný s vlastnými statusmi na Facebooku, je po chlapovi. Zostane iba trápna klamárska atrapa bez 
akejkoľvek chlapskej cti. 

Názorným príkladom je Mazurekove správanie v relácii Braňa Závodského v rádiu Expres. Stačí krátky 
dvojminútový šot a z ukričaného hrdinu kotlebovských tribún, pohotovo chrliaceho primitívne urážky na adresu 
inak zmýšľajúcich, zostane iba trápny, šestákový klamár, ktorý bez váhania zaprie aj nos medzi očami. 

BZ: „Z niektorých vašich výrokov, najmä z toho čo publikujete na sociálnej sieti mi behá až mráz po chrbte. 
Niekto by mohol povedať, že mu je z toho až zle.“ 

MM: „Neviem o čom hovoríte.“ 
BZ: „Môžem vám pripomenúť, napríklad niektoré vaše výroky, ktoré sa týkajú utečencov, ktoré sa týkajú 

chválenia Hitlera a podobne.“ 
MM: „Nič také nie je pravda. Neviem odkiaľ takéto informácie máte?“ 
BZ: „Takže to nie je pravda? To nebol váš výrok?“ 
MM: „Ale veď pozrite sa. Samozrejme, veď to riešila generálna prokuratúra, riešila to okresná kriminálna 

polícia v Prešove.“ 
BZ: „Takže to ste nepísali vy?“ 
MM: „Ale oni priamo vyšli z vyhlásením, že nič také… Ale veď áno, tieto veci sú uzavreté v roku 2016, 

nerozumiem prečo to dnes vyťahujete?“ 
BZ: „Potom sa vás pýtam na vaše vyhlásenia, ktoré sa týkajú utečencov, hovoríte o bielej žene medzi kopou 

opíc…“ 
MM: „Nič také nehovorím.“ 
BZ: „Hovoríte o vlastizradcoch, ktorí sú horší ako hmyz…“ 
MM: „Nič také nehovorím. Neviem pán redaktor odkiaľ to máte…“ 
BZ: „Negramotný čierny debil, pán Mazurek.“ 
MM: „Nič také som nikdy nepovedal. Ja neviem odkiaľ tieto informácie máte, ale jednoducho…“ 
BZ: „Pán Mazurek, z vášho Facebooku, ktoré ste si vymazali.“ 
MM: „Z môjho Facebooku nič také nemáte. Neviem odkiaľ tieto informácie sú. Sú to nejaké nezmyselné …“ 
BZ: „Čiže utečenci nie sú poloopice?“ 
MM: „Samozrejme, že nie sú.“ 
BZ: Migranti nie sú paraziti, pán Mazurek? 
MM: „Pán redaktor, my sme tu dnes kvôli európskym voľbám. Vy mi dávate otázky, ktoré sú úplne zrejmé. 

Samozrejme, že cigáni nie sú paraziti. My vždy kritizujeme iba asociálov. Nikdy nekritizujeme celé skupiny 
obyvateľov. Ja chcem, keď už sme tu dnes, aby sme sa bavili o európskych voľbách, nie o nejakých fašistoch, 
extrémistoch, jednorožcoch.“ 

BZ: „Pán Mazurek, vy sa hanbíte za vlastné výroky?“ 
MM: „Pán redaktor, ja vám to znovu hovorím…“ 
BZ: „Beriete späť všetky tie výroky čo ste povedali?“ 
MM: „Trikrát som vám odpovedal, že to nie sú moje výroky a vy aj napriek tomu trváte na svojom. 

Nerozumiem tomu.“ 
BZ: „Je to váš Facebook, nič sa nedá robiť.“ 
MM: „Nie je to môj Facebook, Ale…“ 
BZ: „Že niekto napadol váš Facebook a toto tam naplnil?“ 
MM: „To nebol môj Facebook. To máte nejaké internetové obrázky…“ 
Takže internetové obrázky? Kamže sa podel ten smelý obranca Slovenska pred štyrmi ženami a tromi malými 

deťmi? 
Naozaj si Mazurek nepamätá čo v rokoch 2015 a 2016 písal na svojom profile na Facebooku? Ako klamár 

totiž nestojí ani za fajku dymu. Ak už totiž pripustil, že status o Hitlerovi a ďalšie statusy, ktoré boli predmetom 
vyšetrovania napísal on, ale nepochopiteľným rozhodnutím vyšetrovateľa sa mu to prepieklo, priznal aj to, že 
profil, ktorý si po voľbách vymazal, bol jeho. Konečne, čí by asi tak mohol byť, ak na ňom bolo publikovaných plno 
jeho fotografií a osobných zážitkov. 

Mazurek pred vyšetrovateľom odmietol vypovedať a ten neskôr trestné stíhanie z nepochopiteľných dôvodov 
odmietol. Nepochopiteľných preto, lebo popieranie holokaustu a propagácia hnutí smerujúcich k popieraniu 
základných ľudských práv a slobôd sú u nás trestným činom. A elementárnou povinnosťou policajta je uplatňovať 
platné zákony a nie filozofovať o údajnej slobode prejavu. Pretože sloboda prejavu je u nás jasne definovaná 
v Ústave aj v Trestnom zákone. 

Pán vyšetrovateľ, ako aj prokurátor, ktorý jeho postup odobril, sa mali riadiť týmto, a nie absurdným 
filozofovaním o tom, že s „výrokmi s ktorými nesúhlasíme sa má v demokratickej spoločnosti zásadne bojovať 
protiargumentom a nie trestným stíhaním.“ Materiálu, ktorý im Mazurek na svojom profile poskytol, bolo naozaj 

https://dennikn.sk/blog/1761054/mino-zbabely-klamar-a-rasista/


dosť. A aj vďaka ich evidentnému zlyhaniu, sa Mazurek dnes môže tvátiť ako neviniatko a zbabelo klamať, že on 
nikdy nič také nenapísal a ide vraj iba o akési „obrázky z internetu.“ 

Ak si teda Mazurek nespomína na svoj profil a na to čo na ňom uverejňoval, pomôžme mu a osviežme mu 
pamäť. Konečne v minulosti som to už urobil v blogu s názvom „Chudáčik Miňo Mazurek.“ 

Takže ak zábudlivý klamár Miňo zabudol, pripomeňme mu ešte pár vecí z jeho starého profilu. 19. júla 2015 
zdieľal antisemitské video. 

4. augusta 2015 zapochyboval, či rôzne rasy Homo sapiens tvoria jeden druh. 
18. októbra 2015 si kopol do Rómov. 
15. novembra 2015 zverejnil obrázok s komentárom páchnucim antisemitizmom. 
Ak si Miňko, ktorý očividne, ak ide do tuhého, začína trpieť akútnymi prejavmi straty pamäti, nepamätá čo bolo 

v rokoch 2015 a 2016, možno si spomenie na rok 2017, keď robil na mítingoch garde pri kandidatúre terajšieho 
oblastného predsedu ĽSNS, Ing. Jozefa Mihalčina na župana Prešovského kraja. 

Napríklad na Mihalčinov príhovor v Huncovciach: „Ja keď som mal 18 rokov, tak Cigáni chodili iba po most. 
A keď prišli na most, tam už som ich skopal a hodil do Tople. Furt to boli špiny, ktoré nemali čo v meste robiť. 
Čiže, viete, vtedy sme troška ináč žili a mali sme troška iný názor na to etnikum, vtedy to boli furt cigáni a furt to 
boli špiny, ktoré nemali čo v meste robiť… Od dňa keď nastúpim na úrad, do roka a do dňa skončíme s otázkou 
cigánskej menšiny. Jednoducho ju vymažem zo slovníka v Prešovskom kraji. Nebude žiadna otázka cigánska! 
Nič.“ 

A keď už Miňo spomínal „obrázky z internetu,“ nejaké mám aj ja. Ktosi mi ich poslal a vyzerajú zaujímavo. 
Neviem či sú autentické, ale niektoré veci, ktoré tam Mazurek píše sa dajú overiť. Napríklad zmienka o e-shope či 
delegovaní Vladimíra Takáča, ako dočasného zástupcu ĽSNS v Bardejove. Začnime e-shopom, o ktorom 
Mazurek tvrdí, že ho majú spolu s otcom. Odpovede pána „manažéra“ zákazníkom, ktorí si dovolili vyjadriť 
nespokojnosť  sú dnes už legendárne. Nezaškodí pár citátov: „ďalšia zakomplexovaná osoba, ktorá nevie čítať 
a počítať… skáčete ako nepríčetní… Polícia sa začnezaujímať o teba ty …!!! aj tých hajzlov z Prešovskej SOI… 
taky isty ako ty a ešte horší buzeranti… To tvoje vyjadrenie o p. Kotlebovi a Kysuckom Vzdore a ďalších čo si 
chcel dávať na políciu má byť čo??? prečo si taký sprostý debil… ty sprostý idiot!!! Onedlho sa porozprávame 
osobne a vysvetlíš nám z akého dôvodu nás už dva roky prenasleduješ a poškodzuješ, ty zasratý hajzel… Tvoju 
vy….nu mater, ty skurvený udavačský buzerant…“ 

Pravdivý je aj údaj o Vladimírovi Takáčovi, ako o dočasnom zástupcovi ĽSNS v Bardejove, ktorého oficiálny 
web ĽSNS predstavil v tom čase ako okresného predsedu. Takáč sa zastrájal: „NS! Priatelia u okresu Bardejov 
v najblišich dnoch ideme s poslancom a taktiež precedom Prešovskeho kraja LSNS s panom Milanom 
Mazurekom zaregistrovať okresny klub Ludovej strany nase slovensko Bardejov a potom začneme spoločne 
s členmi z okesu Bardejov v okrese spoločne prasovať na bespeči slušnych ludi pred asocialnima parazitmi !!!“ 

A teraz poďme na samotné „obrázky z internetu.“ Netvrdím, že autorom všetkých textov je Mazurek. Niektoré 
písali iní. Určitý obraz o strane, ktorej je Mazurek jedným z vrcholných predstaviteľov, však určite poskytujú. Na 
prvom je text: „Milan Mazurek: Pochádzam zo Spišskej Belej. Na kandidátke ĽS Naše Slovensko mam 
zamestnanie som manažeér e-shopu. je to tak aj s mojim otcom to mame. Včera sme mali príjemné stretntie 
v Bardejove, kde sme rovnako odovzdali niekoľko prihlášok novým členom a delegoval som dočasného zástupcu 
našej strany v Bardejove Vladimíra Takáča. Verím, že do najbližšieho krajského snemu sa veci pohnú ešte viac 
a my utvoríme nový okresný klub našej strany. Bardejovčanov musím veľmi pochváliť, keďže k roznosu novín, 
ako aj zberu petícií pristúpili veľmi zodpovedne, a ja ako krajský predseda mám teda veľkú radosť z toho, že sa 
k nám pridávajú takíto super ľudia. Budúcnosť okresu Bardejov je ĽS- Naše Slovensko“ 

Na druhom „obrázku z internetu“ sa opakuje informácia o tom odkiaľ Mazurek pochádza a tom , že je 
manažérom e-shopu. Pribudol text: „moje oblubene číslo 14 hadaj čo je to? pozdrav“ Čo znamená 
v neonacistickej symbolike číslo 14, je dostatočne známe. Ide o tzv. 14. slov amerického neonacistu Davida 
Lanea: „We must secure the existence of our people and future for a white children,“ v preklade: „My musíme 
strážiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.“ 

Ďalšie obrázky a najmä texty sú ešte zaujímavejšie: „Týranie nie je len psychické, ale aj fyzické černe opice 
a to su cigani špiny hnusne banda ciganska robí hanbu slovensku. Chamrad smradlava robit to nebudu“ 

V poradí štvrtý „obrázok z internetu“má text: „naše konečné víťazstvo záleží, vyhrali sme a cigani teraz ste na 
rade vy budete musiet sa vystahovat na ostrov toto je slovensko naša biela zem a vy nemate pravo tu žit inak 
budete trpiet každy den fyzicke utoky  budu pokračovat“ 

Ďalší text je tiež zaujímavý. Milan Mazurek - S Janko Pastuszek a Stanislav ĽSNS Susa: „Plním si svoje sny 
zatial s nimi robíme poriadky bit ich treba parazitov černe svine cigánov tak robíme dobrú vec konečne sa ide 
s ciganmi urobit poriadok“ 

Potom sú tu „obrázky z internetu“ na tému vlakových hliadok, kde Mazurek za plat poslanca Národnej rady SR 
robil SBS-kára: „Už cestujeme späť do Bratislavy 7. september 2016 Dnes sme hliadkovali trasu Bratislava - 
Kúty.“ 

„CIGANI SU VETSIE SVINE a do plynu s nimi…. poriadky mam KTOMU LEN JEDNO SLOVO * CIGANI DO 
PLYNU naš novy prezident a vodca Marian Kotleba opakuje sa historia Jozef Tiso“ 

Text informujúci o činnosti vlakovej hliadky Poprad - Kežmarok. 27. september 2016: 
„Adolf Hitler potešený hliadkou vo vlaku“ 
Milan Mazurek: „pod mojim vedením ja som ich vodca“ 
Vlakové hliadky  - Ľudová strana Naše Slovenko Hliadka Poprad - Kežmarok 27, september 2016: „pri boji 

proti zlodejom, násilníkom či vrahom to su ti černe papule smradlave cigoši… cigánskych parazitov, tu je ukažka 
černe svine ako sa nas boja Cigáni majú strach“ 



Milan Mazurek som východniar neznášam Bratislavu: „vidite ako smradlave čierne opice pekne sedkaju 
slusne takto si už nikdy nebudu dovolovat ked nas vidia sa boja vedia že ich zbijeme natačame si ich a  davame 
na facebook aby všteci videli že ideme cesou do boja ako to robil sám Adolf Hitler potešeny hladkou vo vlaku: 
„aky dobry pocit mame kotlebovci my sme tu doma my tu vladneme dost bolo černej kriminalite vlada nerobi nič 
a my budeeme pokračovat vždy“ 

Milan Mazurek pochádzam zo Spišskej Belej, na kandidátke ĽS Naše Slovensko: „Som naozaj rád. že aj 
v dobe mojej neprítomnosti v kraji naše hliadky sále fungujú a nájdu sa odvážni chlapi, z okresných organizácií 
Kežmarok, Poprad a Levoča - Spišská Nová Ves, ktorí vo voľnom čase namiesto vysedávania v baroch a pred 

telkou riskujú svoje zdravie a životy, aby zabezpečili bezpečnosť ľudí tam, kde to štát robiť odmieta. 
Nič nie je pre mňa, ako krajského predsedu väčšou radosťou, než vidieť čo sa nám spoločnou silou v našom 

kraji podarilo. Koľko perfektných ľudí sa k našej strane a k našim akciám pripojilo. No hlavne ma teší, že ide 
predovšetkým o mladých ľudí. Ľudí, ktorí vo svojich životoch postavili na prvé miesto svoj národ a boj za jeho 
sväté práva. Slovensko a Slovania majú stále nádej, pretože sa naše počty rozrastajú, pretože sa stále 
utvrdzujeme vo svojich myšliernkach a nikdy nepoľavíme z odhodlania zotrvať v našom boji. 

Neostáva mi nič len poďakovať všetkým našim chlapcom a pripomenúť im, že sa o nich budú budúce 
generácie učiť v školách. Ako o hrdinoch, ktorí sa v tých najhorších časoch postavili do boja za svoj národ, za 
naše Slovensko!“ 

Domnievam sa, že Mazurek sa do parlamentu prekrúžkuje. Voliči Kotlebovej strany, ktorí ho budú krúžkovať si 
tak zároveň vystavia vizitku o tom, že im nevadí Mazurekov rasizmus, Mazurekova zbabelosť, ani Mazurekove 
fašizoidné tendencie. Otázkou je, ako dlho Mazurek v parlamente ako polanec vydrží. Raz už o mandát za 
rasistické prejavy prišiel. Pri kadencii jeho rečníckych prejavov, pri ktorých je jeho jazyk evidentne rýchlejší ako je 
pre neho samotného zdravé, to nemusí dlho trvať. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. 10:38; Novým predsedom Okresného súdu Bratislava III sa … 
[20.02.2020; dennikn.sk; Slovensko; 10:38; Minúta po minúte] 

 
https://dennikn.sk/minuta/1764788/ 

 
 

Novým predsedom Okresného súdu Bratislava III sa stane od 1. marca Roman Fitt. Okresný súd v Nitre 
povedie od apríla Peter Heinrich. Rozhodol o tom minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý pred 
koncom volebného obdobia rozhodol o vymenovaní viacerých nových predsedov. 

Okrem menovaných vymenoval minister spravodlivosti od 1. marca do funkcie predsedníčky aj Patríciu 
Kepeňovú na OS Trenčín a Radoslava Rusnáka na OS Spišská Nová Ves.. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Beblavý sa chce dnes stretnúť s opozíciou 
[20.02.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/beblavy-sa-chce-dnes-stretnut-opoziciou/2058913 

 
 

Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:Facebook) 
Poslanec Miroslav Beblavý (PS/Spolu), ktorý spolu so svojimi kolegami Jozefom Mihálom, Martinom 

Poliačikom, Alanom Suchánkom, Simonou Petrík a Vierou Dubáčovou, už od utorka blokujú rečnícky pult v 
parlamente, kvôli čomu musela byť už dvakrát odložená mimoriadna schôdza, sa dnes stretne s opozíciou, aby 
sa dohodli ako budú pokračovať 

Na snímke Miroslav Beblavý (PS/Spolu) spolu so svojimi kolegami Martinom Poliačikom, Alanom Suchánkom, 
Simonou Petrík a Vierou Dubáčováou 

„Radi by sme skončili s obštrukciou. My sme si túto schôdzu parlamentu nevybrali. Keby Fico, Danko a 
Kotleba nechceli znásilniť štát, dnes večer by som bol v Spišskej Novej Vsi,“ napísal večer v statuse Beblavý. 

Dodal, že Danka, Fica, Pellegriniho a Kotlebu treba zastaviť. Preto na dnes ráno zvolali spoločné stretnutie 
opozície. “ Poďme spoločne vymyslieť spôsob, ako im nedovoliť dotiahnuť tento ich predvolebný kšeft do konca. 
Budeme radi, keď budeme môcť parlamentnú obštrukciu ukončiť,“ uviedol Beblavý a poďakoval za podporu, ktorú 
dostávajú. 

Na dnešné stretnutie dorazí aj líder Za ľudí Andrej Kiska, ktorý o tom informoval na sociálnej sieti. „Veľa som 
premýšľal o tom, čo sa teraz deje v Národnej rade. Sú situácie, kedy treba konať neštandardne a preto rozumiem 
Mirovi Beblavému. Všetko však má mať svoju mieru a myslím si, že je čas riešiť veci politicky,“ napísla. 

https://dennikn.sk/minuta/1764788/
https://www.hlavnespravy.sk/beblavy-sa-chce-dnes-stretnut-opoziciou/2058913


Kiska dodal, že netreba zabúdať na to, že Slovensko má poistku voči populistickým návrhom, ktorou je 
prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. 

Návrh lídrov koalície PS/Spolu Miroslava Beblavého a Michala Trubana, aby sa opoziční predstavitelia v 
stredu (20. 2.) ráno stretli, prijalo aj OĽaNO. 

Igor Matovič a jeho hnutie OĽaNO včera vyzvalo predsedov opozičných aj koaličných strán na rokovanie. 
Hnutie prišlo s návrhom, aby sa strany dohodli, že zákony, ktoré sú na programe aktuálnej mimoriadnej schôdze, 
predložia až po voľbách na prvej schôdzi pléna. Líder OĽaNO Igor Matovič sa totiž obáva, že Smer-SD môže po 
voľbách rovnako blokovať rokovanie parlamentu, ako to robia teraz nezaradení opoziční poslanci. 

Matovič návrh hnutia odôvodňuje tým, že po voľbách sa ukáže, či to politici myslia so Slovenskom úprimne. O 
sociálnych opatreniach, rušení diaľničných známok či Istanbulskom dohovore by sa tak podľa jeho návrhu už 
nerokovalo v čase volebnej kampane.(viac v článku) 

Pellegrini: Poslanci z koalície PS/Spolu si zamenili parlament s ubytovňou pre bezdomovcov 
Na správanie členov PS/Spolu včera zareagoval aj premiér Peter Pellegrin podľa ktorého si menovaní 

poslanci zamenili parlament s ubytovňou pre bezdomovcov. 
„Ako bývalý predseda Národnej rady SR som mal k parlamentu vždy úctu. Predstavuje pre mňa garanciu 

parlamentnej demokracie. Preto sa nemôžem pozerať na to, ako sa po miestnosti so slovenským štátnym 
znakom, kde sa prijímajú zákony, premávajú poslanci v ponožkách a v pyžame, rozkladajú si spacáky v rokovacej 
miestnosti, spia na stoloch a z rečníckeho pultu si robia prístrešok na horalky a termosky s kávou,“ uviedol 
Pellegrini. 

Ak toto má byť podľa premiéra nová politická kultúra, tak to absolútne odmieta. „Pýtam sa poslancov 
PS/Spolu, uvedomujete si, že zneucťujete parlament a pohŕdate demokraciou? To si naozaj myslíte, že váš názor 
je prípustný a správny a máte právo brániť v prejave názoru niekoho iného? Naozaj sú všetci hlupáci a len vy 
máte patent na rozum?“ pýta sa Pellegrini. Opozičných poslancov preto vyzval, aby si pobalili svoje spacáky, 
deky, termosky a špinavé ponožky a šli sa vyspať domov ako normálni a slušní ľudia. „Vyjadrite svoj názor tak, 
ako sa má. Najprv v rozprave, potom v hlasovaní. Rešpektujte pravidlá parlamentnej demokracie,“ dodal 
predseda vlády. 

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v stredu opätovne prerušil rokovanie parlamentu do štvrtka do 9. 
hodiny. Dôvodom je pokračujúca obštrukcia nezaradených poslancov okolo Beblavého, ktorí nechcú opustiť 
priestor pred rečníckym pultom. Tvrdia, že zákony boli na mimoriadnu schôdzu predložené nezákonne, a žiadajú, 
aby Danko podal podnet na Ústavný súd SR, ktorý by v zrýchlenej lehote rozhodol o zákonnosti zvolania 
schôdze. 

Poslanci majú na schôdzi prerokovať tri vládne návrhy zákonov v skrátenom režime, ktorými sa má zvýšiť 
prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. Rovnako sa majú zaoberať aj 
Istanbulským dohovorom. 

Tatiana Stará 
[Späť na obsah] 

 
 

6. ONLINE Koalícii sa podarilo preraziť blokádu parlamentu: Opozícia sa 

dohodla na postupe pri mimoriadnej schôdzi 
[20.02.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/AMajVIDEO: Topky/Vlado Anjel;Ján Zemiar] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1862597/ONLINE-Koalicii-sa-podarilo-prerazit-blokadu-parlamentu–Opozicia-
sa-dohodla-na-postupe-pri-mimoriadnej-schodzi 

 
 

BRATISLAVA - Ani včera poslanci nakoniec o opatreniach Smeru a SNS nerokovali. Schôdza začala o 
deviatej, no trvala len niekoľko minút. Keďže Miroslav Beblavý a ďalší piati poslanci odmietli odísť aj po ďalšej 
výzve šéfa parlamentu Andreja Danka od rečníckeho pultu, schôdza bola opäť prerušená. Tentokrát však 
nereagovala len opozícia, na tlačovke sa vyjadril aj Danko a Robert Fico. Ich konanie ostro odsúdili. Poslanci 
okolo Beblavého sa však nevzdávajú a v parlamente spali aj túto noc. 

Miroslav Beblavý a ďalší piati poslanci spali v parlamente aj túto noc 
lídri opozičných strán mali stretnutie, kde sa dohodli na ďalšom postupe, skrátené legislatívne konanie 

neplánujú podporiť 
Andrej Danko označil Martina Poliačika za zviera, podľa neho poslanci dehonestujú pôdu parlamentu, Robert 

Fico označil toto konanie za bláznovstvo 
Béla Bugár bude mať zajtra tlačovku, bude zrejme reagovať na kritiku Roberta Fica 
Prečítajte si včerajší ONLINE: Mimoriadna schôdza sa mení na frašku! Pokračujeme: Nocovanie v sále, zúfalý 

Danko a prvé reakcie 
NAŽIVO Pokračovanie mimoriadnej schôdze 
14:36 Fico povedal, že ak neprejde skrátené legislatívne konanie, nemá zmysel ďalej rokovať. Podľa 

predsedu Smeru sa hlasovať bude až v pondelok. 

https://www.topky.sk/cl/10/1862597/ONLINE-Koalicii-sa-podarilo-prerazit-blokadu-parlamentu--Opozicia-sa-dohodla-na-postupe-pri-mimoriadnej-schodzi
https://www.topky.sk/cl/10/1862597/ONLINE-Koalicii-sa-podarilo-prerazit-blokadu-parlamentu--Opozicia-sa-dohodla-na-postupe-pri-mimoriadnej-schodzi


14:26 Pri rečníckom pulte je momentálne Alojz Baránik, do rozpravy je prihlásených 14 poslancov a ich počet 
rastie. Zatiaľ sa stále nerokuje o konkrétnych sociálnych opatreniach, ale o tom, či sa bude o opatreniach rokovať 
v skrátenom alebo tzv. zrýchlenom konaní. 

14:23 Pozrite si celú tlačovku strany Smer. 
14:20 Ľubomír Vážny zo Smeru kritizoval prejav Viskupiča. „To je nezmysel, to, čo tu drístate.“ Sťažoval sa, 

že nemôže podať žalobu. Gábor Grendel ho opravil, že za výroky nemôže podať kvôli imunite žalobu, ale civilnú 
žalobu podať môže. 

14:16 Ondrej Dostál podal na mandátový a imunitný výbor NR SR podnet na začatie disciplinárneho konania 
proti šéfovi parlamentu Andrejovi Dankovi. „Dôvodom podania podnetu je včerajší Dankov postup pri vedení 
schôdze, keď neumožnil poslancovi Miroslavovi Beblavému vzniesť námietku proti svojmu opatreniu, ktorým jeho 
a jeho kolegov vykázal zo sály,“ napísal na sociálnej sieti. 

14:14 Viskupič zo SaS pokračuje vo vymenúvaní káuz Smeru. Spravila tak Cigániková aj Zemanová. 
14:06 Fico má ešte stále tlačovku. Opäť kritizoval médiá a jeho najnovším objektom je ešte stále koaličný 

partner Most-Híd. „Máme tu zradcu, so silným charakterom, ktorý sa volá Béla Bugár, tak sa pokúšame, aby tieto 
návrhy ktokoľvek podporil,“ uviedol. 

14:00 Mimoriadna schôdza pokračuje. V rozprave vystúpi Marián Viskupič. Reční pred takmer prázdnou 
sálou. 

13:59 Prvá časť mimoriadnej schôdze. 
13:57 Fico odmietol Kollárove výzvy 
„Výzvy, ktoré nám pán Kollár posiela, nás vôbec nezaujímajú,“ povedal. „Chceme, alebo nechceme dať ľuďom 

13. dôchodok, mladým prídavky o 100% vyššie a vyriešiť Istanbulský dohovor? Ak áno, tak prosím všetkých, aby 
prestali hrať tieto hry,“ uviedol. 

13:49 Nemá zmysel sa naťahovať s týmito bláznami 
„Ráno sme sa rozprávali, ako reagovať na začatú schôdzu. Nemá absolútne žiadny význam naťahovať sa s 

týmito bláznami. Príde jedna poslankyňa, ktorá hovorí o aférach Smeru z roku 2011, kedy bola Radičovej vláda,“ 
uviedol. 

13:45 Fico sa na tlačovke opäť poďakoval poslancom Smeru a SNS za to, že „dôstojne zvládli cirkus opozície. 
„Zažil som v tejto miestnosti NR SR všeličo, ale takéto zneúctenie poslaneckej snemovne, to sa ešte nikdy v 
živote nestalo,“ v podobnom duchu sa vyjadril aj včera. 

13:40 „Všetci opoziční poslanci porušili zákon štýlom víno pijde - vodu káže,“ hovorí Ján Richter. 
13:29 Skrátené legislatívne konanie nepodporí ani OĽaNO. Povedal poslanec Eduard Heger. 
13:19 Predseda Sme rodina zopakoval, že nebudú hlasovať za krátke legislatívne konanie. 
13:03 Kollár rovnako vyzýva všetky strany naprieč celým politickým spektrom, aby sa spojili k prijatiu 13. 

dôchodku. 
Zdroj: Topky/Ján Zemiar 
13:01 Na tlačovke je opäť predseda jednoty dôchodcov Ján Lipianský. “Ide tu o predvolebný boj, ale tentoraz 

je to aj so spájaním hodnôt jednoty dôchodcov, ktorou je aj 13. dôchodok,” hovorí Lipianský. Obracia sa na všetky 
poslanecké kluby NR SR, aby svojím postojom napomohli prijatiu týchto zákonov. 

Zdroj: Topky/Ján Zemiar 
13:00 Tlačový brífing hnutia Sme rodina: 
12:52 Vyjadrenie Ľubomíra Galka: 
12:21 SaS tvrdí, že sa prvého legislatívneho hlasovania nezúčastní. Beblavý nevylučuje, že sa k rečníckemu 

pultu vrátia. 
12:20 Kiska pripomína, že opozícia má poistku v prezidentskom paláci a takisto v Ústavnom súde SR. “Ide o 

obyčajnú potemkinovú dedinu, ktorou strana Smer chce zakryť 12 rokov rozkrádania Slovenska,” hovorí tímlíder 
SaS pre energetiku Karol Galek. 

12:18 Kiska hovorí, že strana Za ľudí je za dôchodky, ale nie takýmto korupčným spôsobom. “Je to 
predvolebná korupcia najvyššieho zrna, navyše je to protizákonné,” tvrdí líder Za ľudí. 

12:17 Zástupcovia opozície sa dohodli, že nezahlasujú za skrátené legislatívne konanie.Beblavý ocenil, že sa 
Most schôdze nezúčastní. 

12:15 Koalícia PS/Spolu informuje o ďalšom postupe na mimoriadnej schôdzi. 
12:00 Do rozpravy sú prihlásení ešte niekoľkí poslanci. Schôdza je prerušená do 14:00. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
11:43 „Boli sme nútení brániť ústavnosť, parlament a demokraciu. Robili sme to nekonfliktne,“ povedal po 

zrušení blokády s tým, že tak chceli parlamentnú väčšinu prinútiť, aby od mimoriadnej schôdze ustúpili a nechali 
rozhodnúť Ústavný súd SR. Beblavý odmieta Pellegriniho reči o hanbe na adresu nezaradených poslancov. To 
premiér je podľa Beblavého hanba Slovenska. O ďalšom postupe majú informovať po 12-ej. 

11:39 Rokovacia sála je takmer prázdna. Reční Anna Zemanová. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
11:36 Andrej Hrnčiar upozornil po takmer dvoch hodinách poslancov, že rokujú o tom, či bude skrátené 

legislatívne konanie, nie o konkrétnych návrhoch. 
11:35 O 12-ej budú mať tlačovku poslanci PS/SPOLU. Informovať budú o ďalšom postupe na mimoriadnej 

schôdzi. O jednej bude mať tlačovku Boris Kollár, na tlačovke vystúpi aj šéf Jednoty dôchodcov Ján Lipanský. 
11:30 Erik Tomáš opäť vyťahuje čierneho petra - vládu Ivety Radičovej. Reagoval tak na Cigánikovej prejav. 

„Takto si streliť do kolena, to viete len vy.“ 



11:23 Kollár kričal na Erika Tomáša. „To je sociálna morálka vašej vlády, vy sa máte hanbiť, budem šťastný, 
keď vás už nahradíme. Rozkradli ste verejné financie, kašlete na tých ľudí, na tie ženy, vám ide len o vaše zadky, 
a o to, aby ste neskončili v base. Tečie vám do topánok, preto ste tu,“ povedal v rozprave. 

11:15 „Dvanásť rokov rozkrádali krajinu. Čo ste robili doteraz?“ apeluje Cigániková na stranu Smer. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
11:13 Cigániková je vo svojom prejave emotívna, spomína prípady úmrtí ľudí, ktorí nedostali správne lieky. 

„Je to tak, lebo ste volili, ako ste volili, prepáčte mi,“ povedala. „Stojí to za tie trináste dôchodky?“ 
11:12 K rečníckemu pultu pristúpila Jana Cigániková. 
11:02 „Vy ste boli proti trinástemu dôchodku, lebo ste nezahlasovali za schôdzu,“ kričí Erik Tomáš. Boris 

Kollár sa smeje. „Môžete sa smiať priblblo, ako chcete,“ povedal Tomáš a dodal, že sa Kollár spriahol s opozíciou 
proti trinástemu dôchodku. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
11:01 Kollár počas prejavu kričal. „Ja budem hlasovať za vašu volebnú korupciu. Pretože myslím na ľudí. Mne 

nehorí pod zadkom, že ma zavrú.“ 
10:57 Kollárov horlivý prejav 
„Je mi jedno, že sa na mňa nas*rie celá opozícia. Raz keď máme v programe trinásty dôchdook, budem za 

neho hlasovať. Budem hlasovať za vašu volebnú korupciu, ale preto, lebo my sme to predkladali dvakrát,“ 
uviedol. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
10:55 Slovo v rozprave dostal predseda Sme rodina Boris Kollár. 
10:49 Galkovci sedia v parlementom bufete a zrejme preberajú ďalšiu stratégiu. 
10:43 Erik Tomáš sa v reakcii pýtal Matoviča, či podporí alebo nepodporí 13. dôchodok. 
10:35 Matovič verí, že 29. februára nastane druhé Slovenské národné povstanie. “Tí ľudia vonku sú vzbúrení,” 

hovorí za pultom Matovič. 
10:22 Brífing Andreja Danka: 
10:13 Most-Híd sa nezúčastní mimoriadnej schôdze. 
10:12 „Nebojte sa budúcej vlády, ktorá vznikne a bez Smeru,“ uviedol Matovič. „Táto vláda priamo rozkradla 

30 miliárd eur za posledných 12 rokov,“ povedal. 
10:08 K rečníckemu pultu prišiel Igor Matovič. 
10:07 Béla Bugár vylúčil spoluprácu so Smerom a ĽSNS 
Bugár nevylúčil, že by vládol s OĽaNO, no vylúčuje takúto spoluprácu s Matovičom na čele. „OĽaNO si musí 

“vyriešiť” Matoviča. On nič iné nerobí, len vydiera, dokonca aj vlastných.“ 
10:04 Natália Blahová obhajuje Demokratickú stranu, tým, že sa mimoriadna schôdza nakoniec otvorila, DS 

vlastne „demaskovala Smer, ktorý si robí len kampaň“. Nechápavo na ňu pozerala aj Jana Kiššová. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
10:01 V rokovacej sále medzitým nastala roztržka medzi Ondrejom Dostálom a Andrejom Dankom. Danko mu 

potom vrátil dve minúty, jeho predchádzajúce vystúpenie stopol, pretože Dostál na neho slovne zaútočil. 
9:53 Bugár sa postavil Ficovi 
Bugár si myslí, že spoločnosť, je rozdeľovaná zbytočne. „Každý sa snaží získavať svojich voličov,“ povedal 

Bugár. „Tlačovka pána Fica je krásny školský príklad, ako sa dá zaútočiť na niekoho, kto má iný názor. Máme 
problém so spôsobom, ktorý momentálne NR SR prerokuváva. Za tento názor som dostal reakciu, že si váľam 
šunky,“ komentoval šéfa Mosta. 

9:47 Situácia začína byť vážna, tvrdí Bugár 
Pri pultíku stále reční Erik Tomáš, medzitým má tlačovku líder Mostu Béla Bugár, ktorý hovorí o vážnej 

situácii. „Myslím si, že kludne môžeme o tom hovoriť, že situácia začína byť vážna. V takej situácii Slovensko 
pred voľbami ešte nikdy predtým nebolo,“ povedal Bugár. „S ĽSNS Most v žiadnom prípade do koalície nejde. S 
kotlebovcami sa nespolupracuje a ani nehlasuje.“ 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:40 Na balkónik na pár sekúnd vošiel Peter Pellegrini s Robertom Ficom. Podali ruku dvom dôchodcom a z 

balkónika odišli, dôchodci odišli s nimi. Balkónik je prázdny. 
9:39 „Ak niekto skončí, tak určite nie Smer, ale SaS to má nahnuté, treba sa pozrieť do vlastnej kuchyne,“ 

povedal Erik Tomáš. Vo svojom prejave sa nevenuje sociálnym opatreniam, ale situácii v parlamente. 
9:32 Do rozpravy sa zatiaľ prihlásilo 22 poslancov. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:30 Alojz Baránik si zobral slovo. “Bojujú o čokoľvek, aby nestratili kontrolu nad štátom, ktorú má v rukách 

mafia s názvom Smer - Sociálna demokracia,” povedal Baránik. 
9:21 “Dámy a páni, koniec sa blíži,” povedal v pléne predseda OKS Ondrej Dostál. “Smer chce urobiť všetko, 

aby tento koniec odvrátil. Chcú pokračovať systémom - po nás potopa,” pokračuje, pričom Dostál dnešné 
rokovanie označil za populistické orgie. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:16 Mimoriadna schôdza začala. Poslanci rokujú o opatreniach Smeru a SNS. Prvým bodom je trinásty 

dôchdok. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:15 Pellegrini skončil svoj príhovor. „Chcem oceniť, že sa táto situácia nezvrhla medzi poslancami,“ povedal 

Danko. „Slušnosťou vieme vytlačiť tých, ktorí pravidlá rešpektovať nevedia,“ povedal. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:12 „Igor Matovič je len jeden a nikto ho nevie napodobniť,“ povedal Pellegrini. Matovič mu zamával. 



Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:11 „Vám pán Poliačik chcem povedať, že ste na štátny znak zavesili svoju pomyselnú ponožku a to sa s 

vami bude niesť,“ povedal premiér a uviedol, že poslanci sa správajú ako grobiani a zneužívajú svoj mandát na 
nechutné poltiické hry. „Vaše správanie je cestou do pekla,“ povedal. 

9:07 „Hanbím sa za vás, opozícia,“ povedal Pellegrini. 
9:05 „Sme sa dožili,“ povedal Pellegrini. V sále sa ozýva hlasné fuj nielen z balkónika, ale aj z radov 

koaličníkov. Pellegrini sa následne postavil k provizórnemu pultíku, kde ho pustil Peter Marček. Šestica poslancov 
následne odišla počas začiatku prejavu premiéra. 

9:04 Šéf parlamentu otvára mimoriadnu schôdzu. V rokovacej sále sedí aj premiér Peter Pellegrini. Danko 
opäť vyzval šesticu poslancov na to, aby opustili sálu. „O slovo požiadal predseda vlády,“ povedal Danko. Zdá sa, 
že poslanci nechcú poslať premiéra k pultíku. 

9:03 Do sály vošiel Robert Fico a ďalší predstavitelia Smeru, dôchodcovia opäť vo veľkom tlieskajú. 
8:58 Do rokovacej sály vošiel Ľuboš Blaha, postarší fanúšikovia na balkóniku sa postavili a zatlieskali mu. 

Blahu to evidentne potešilo. Balkónik už je plne obsadený. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
8:51 Šiestica poslancov blokuje aj dva pristavené provizórne rečnícke pultíky. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
8:31 Poslanci PS/Spolu sa ráno stretli s Igorom Matovičom, Andrejom Kiskom, Alojzom Hlinom a Branislavom 

Gröhlingom. Hovoriť mali o ďalšom postupe. 
Zdroj: topky 
7:19 Michal Truban na Instragrame uviedol, že jediný, koho ich protest pobúril je Andrej Danko, Robert Fico, 

premiér Peter Pellegrini a Marian Kotleba, čo podľa neho opäť dokazuje ich spojenectvo. " Pozrite sa, koho naša 
aktivita naštvala. Fico, Danko, Pellegrini a Kotleba sa hnevajú, lebo im spoločný plán nevychádza. Viete prečo? 
Lebo sa im kráti čas," napísal Truban. 

7:01 Poslanci PS/Spolu strávili už druhú noc v parlamente. 
Zdroj: Facebook/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála 
7:00 Ráno ešte pred schôdzou sa s Beblavým a poslancami, ktorí už tretí deň blokujú mimoriadnu schôdzu, 

majú stretnúť lídri ostatných opozičných strán. Informovať budú až po tom, čo bude známe, či bude mimoriadna 
schôdza pokračovať, alebo ju Danko opäť preloží. 

Zdroj: Facebook/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála 
6:30 Miroslav Beblavý ešte včera večer uviedol, že by rád skončil s obštrukciou. „My sme si túto schôdzu 

parlamentu nevybrali. Keby Fico, Danko a Kotleba nechceli znásilniť štát, dnes večer by som bol v Spišskej 
Novej Vsi,“ napísal na sociálnej sieti. 

Zdroj: Facebook/Miroslav Beblavy 
Včerajšok ako cez kopirák 
Ani včera poslanci o opatreniach Smeru a SNS nerokovali. Koaliční a opoziční poslanci sa naťahujú ďalej. 

Mimoriadna schôdza je už druhý deň blokovaná šesticou poslancov na čele s Miroslavom Beblavým. Schôdza 
včera skončila po pár minútach a Andrej Danko ju presunul na dnes. Po poslaneckom grémiu uviedol, že schôdza 
vo štvrtok prebehne, aj keby sa tam prikovali. Šestica poslancov tvrdí, že môžu pult blokovať až do volieb. Chcú 
zabrániť zrýchlenému prijatiu zákonov z dielne Smer a SNS. Šéf Smeru Robert Fico označil ich konanie za 
bláznovstvo. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
Druhý pokus skončil ani nie po desiatich minútach 
Druhý pokus o spustenie mimoriadnej schôdze skončil ani nie po desiatich minútach. Danko na úvod vyzval 

Beblavého a ďalších piatich poslancov, aby opustili rokovaciu sálu. „V zmysle rokovacieho poriadku vás 
poslednýkrát upozorňujem, aby ste opustili sálu,“ povedal Danko. Keďže tak nespravili majú druhú 
neospravedlnenú účasť. V rokovacej sále sa strhol krik a Danko následne prerušil schôdzu do dnes do deviatej 
rána. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
„Dnes pokračovala arogancia moci,“ reagoval na tlačovke Beblavý. „Keďže schôdza bola vedená v rozpore so 

zákonom aj naďalej žiadame, aby Ústavný súd rozhodol o jej zákonnosti,“ povedal Beblavý. Poslancom, ktorý 
schôdzu blokujú, hrozí, že prídu o polovicu platu. Na tom im však nezáleží. Opoziční lídri by sa mali spolu s 
protestujúcimi poslancami stretntúť pred schôdzou a nájsť cestu, ako situáciu vyriešiť. 

Schôdza bude, aj keby sa prikovali 
Danko ich síce môže vykázať z rokovacej sály, no nemá prostriedky na to, aby ich odtiaľ fyzicky dostal, a 

preto nastala patová situácia. Šéf parlamentu však po grémiu povedal, že už pracuje na riešení situácie a 
schôdza dnes určite prebehne „aj keby sa prikovali“. Pokračujúca obštrukcia šiestich poslancov je podľa 
koaličných strán neúctivá. Šéf parlamentu podľa vlastných slov nezažil podobnú situáciu za celý čas, čo šéfuje 
parlamentu, a to ani pri spore s najväčším rebelom Igorom Matovičom. 

Danko nazval Poliačika „špindírom“, „šmochtošom“ a „zvieraťom“. „PS/SPOLU si myslia, že teátro Igora 
Matoviča z neho urobilo lídra opozície. No Matovič je len jeden a ani on si nedovolil doniesť do sály pizzu, jesť v 
sále a ukazovať svoje špinavé ponožky ako Martin Poliačik a ja vyzýva toho špindíra, že ja sa nebudem hanbiť.“ 
Po grémiu údajne našiel riešenia a zrejme to nezahŕňa druhý rečnícky pultík. Bližšie však nechcel riešenia 
konkretzovať. 

Fico nazval poslancov bláznami a Bugára hodil cez palubu 
Postoj Roberta Fica, ktorý sa pred mikrofón v tlačovkovej miestnosti postavil v sprievode ďalších asi 

pätnástich smerákov, ničím neprekvapil. Podľa neho je to, čo sa deje v parlamente neakceptovateľné. „Sú to čistí 



blázni, kľudne môžete používať tento výraz,“ zopakoval Fico. „Urobíme všetko preto, aby sme doručili tieto tri 
sľuby, ktoré sme dali.“ Koalícia si s týmto hrubým porušením poriadku poradí. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
Opozícia však nebola jediná, do koho sa obul. Skritizoval aj svojho súčasného koaličného partnera, lídra 

Most-Híd Bélu Bugára. Schôdza sa nakoniec otvorila vďaka poslancom Demokratickej strany, ale aj ďalším 
nezaradeným poslancom, čo šokovalo aj Bugára. „Včera bola dohoda s Bélom Bugárom, že sa schôdza neotvorí, 
ale im to nevyšlo,“ povedal Fico s tým, že má líder Mosta prestať klamať. „Béla Bugár nám jasne povedal, že on 
už s nami nie je. Za to, že sa nedostane do parlamentu, a on sa nedostane, si môže sám." 

Fico povedal, že rokovali len so SNS. „Prosím, neotravujte ma s takýmito vecami,“ reagoval na otázku o 
pomyselnej svadbe medzi Smerom a ĽSNS. „Bugár sa dohodol s opozíciou. Rozhodol sa, že s nimi bude šlapať. 
Je to jeho rozhodnutie,“ dodal šéf Smeru s tým, že ho naozaj prekvapuje, keď štyri roky bačoval na 
najvýznamnejších rezortoch v tomto štáte a teraz hovorí o Smere, že by s touto stranou viac nikdy do vlády 
nešiel. 

Lídri opozície súhlasia len s časťou protestu, podľa Matoviča toto divadlo nikomu nepomôže 
Koalícia aj opozícia by mali predložiť návrhy zákonov o trinástych dôchodkoch pre penzistov, dvojnásobné 

zvýšenie rodinných prídavkov, zrušenie diaľničných známok pre autá do 3,5 tony a Istanbulský dohovor hneď ako 
prvé body spoločne po parlamentných voľbách. Takéto východisko z patovej situácie v parlamente predstavil šéf 
OĽaNO Igor Matovič. „Ak toto budeme teraz robiť Ficovi, tak porazený, ubolený Fico nám to po voľbách vráti 
stonásobne,“ vyhlásil Matovič s tým, že Fico zablokuje po voľbách parlament na štyri roky. 

Zdroj: TASR/Jakub Kotian 
Na adresu politikov Matovič povedal, aby si všetci dali studenú sprchu, dohodli sa na pomoci ľuďom a nerobili 

si len predvolebnú kampaň. „Toto divadlo tu bude až do volieb a nikomu to nepomôže. Ľudia zostanú zhnusení z 
politiky,“ doplnil šéf OĽaNO. Podľa Matoviča by sa mali politici po voľbách bez emócií pozrieť do spoločnej kasy, 
či sú v nej peniaze na navrhované sociálne opatrenia. „Keď budú, hlasujme za a keď nebudú, ľudia musia 
vydržať,“ dodal. Obštrukcia má podľa Matoviča zmysel, ale nocovanie v paralmente nie. 

Kollár je nešťastný, Kiska Beblavého chápe 
Boris Kollár uviedol, že je nešťastný, že sa schôdzu podarilo otvoriť. „Keď je otvorená, správajme sa 

zodpovedne a poďme rokovať. Beriem prvý deň protestu, myslím si, že je to v poriadku, aj keď takéto veci by som 
očakával skôr od Matoviča,“ hovoril predseda Sme rodina. Ak sa to bude naťahovať až do volieb, vníma to ako 
frašku a čistú psychiatriu. 

Líder strany Za ľudí Andrej Kiska protest PS/SPOLU podporil. „Sú situácie, kedy treba konať neštandardne a 
preto rozumiem Mirovi Beblavému. Všetko však má mať svoju mieru a myslím si, že je čas riešiť veci politicky,“ 
uviedol. Dodal však, že treba mať mieru a že Slovensko má poistku voči populistickým návrhom, a tou je 
prezidentka Čaputová, ktorá môže zákony vetovať. Ak tak spraví až po voľbách 29. februára, tak zákony nemôžu 
platiť. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. ONLINE Blokáda parlamentu skončila, v hre je skrátené konanie: Fico si 

servítky pred ústa nedáva! Nemá zmysel rokovať 
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BRATISLAVA - Ani včera poslanci nakoniec o opatreniach Smeru a SNS nerokovali. Schôdza začala o 
deviatej, no trvala len niekoľko minút. Tretí deň bol úspešnejší. Blokáda bola prelomená po tom, čo mal prejav 
premiér Peter Pellegrini. Keďže ho k hlavnému pultu nepustili, prejav mal pri provizórnom pultíku. Šestica 
poslancov následne opustila miestnosť. Poslanci momentálne rokujú o skrátenom legislatívnom konaní. Opozícia 
sa dohodla, že zaň nezahlasujú. Robert Fico uviedol, že ak zrýchlené konanie neprejde, nemá zmysel rokovať. 

Miroslav Beblavý a ďalší piati poslanci spali v parlamente aj túto noc 
ráno v parlamente vystúpil premiér Peter Pellegrini, ktorého nechcela šestica pustiť k pultu, predstúpil tak pred 

provizórny pult a poslanci protestne odišli zo sály, blokáda sa skončila a mimoriadna schôdza sa začala 
zatiaľ však poslanci rokujú len o tom, či bude skrátené legislatívne konanie, hlasovať by sa však malo až v 

pondelok 
podľa Fica je zbytočné rokovať, ak skrátené konanie neprejde 
lídri opozičných strán mali stretnutie, kde sa dohodli na ďalšom postupe, skrátené legislatívne konanie 

neplánujú podporiť 
Prečítajte si včerajší ONLINE: Mimoriadna schôdza sa mení na frašku! Pokračujeme: Nocovanie v sále, zúfalý 

Danko a prvé reakcie 
NAŽIVO Pokračovanie mimoriadnej schôdze 
16:46 Poslanci nehovoria k téme 

https://www.topky.sk/cl/10/1862597/ONLINE-Blokada-parlamentu-skoncila--v-hre-je-skratene-konanie--Fico-si-servitky-pred-usta-nedava--Nema-zmysel-rokovat
https://www.topky.sk/cl/10/1862597/ONLINE-Blokada-parlamentu-skoncila--v-hre-je-skratene-konanie--Fico-si-servitky-pred-usta-nedava--Nema-zmysel-rokovat


Jana Vaľova teraz reaguje na prejavy opozície. Jana Cigániková sa ozvala bez toho, aby sa prihlásila. 
„Prosím, nevykrikujte,“ povedala Vaľová. „Ja nie som zmätená,“ odpovedala Cigánikovej. „Zmätená ste vy, keď 
ste si dali dole nohavičky na bilboardoch. Danko zúfalo napomína všetkých. „Hovorte k téme. Prosím, všetci 
slušne.“ 

16:42 Poslanci budú zrejme rokovať do večerných hodín, v rozprave má vystúpiť ešte šesť poslancov. 
Skončilo vystúpenie Karola Galeka. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
16:15 Do ústnej rozpravy sa prihlásilo ďalších deväť opozičných poslancov. V sále je len niekoľko poslancov. 

Reční Jozef Rajtár. Hovorí o tom, ako sa mu vyhrážal Kočner a ako sa kvôli Čistému dňu vyhrážali Blahovej. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
15:47 Dostál reagoval na Galkov prejav. Galka z Demokratickej strany ubezpečil, že ich nepodozrieval z toho, 

že koalícii pomohli schválne. „Ani náhodou vás neupodozrievame, že ste im pomohli schválne. Najmä ak ide o 
takúto očividnú volebnú korupciu.“ Podľa Dostála je dôležité, aby sa opozícia nezúčastnili na hlasovaní o 
skrátenom legislatívnom konaní. 

15:43 Z rozpravy sa odhlásilo osem poslancov a ostal len Eduard Heger, ktorý momentálne pri pultíku. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
15:36 Nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého blokovali rokovanie parlamentu s vedomím, že za toto 

správanie už nemôžu dostať pokuty. Uviedol to predseda parlamentného mandátového a imunitného výboru Juraj 
Blanár. Výbor, ktorý sa tým na podnet predsedu NR SR Andreja Danka zaoberal, sa podľa Blanára zhodol, že 
porušili rokovací poriadok. 

Výbor podľa jeho slov podporil začatie disciplinárneho konania voči nezaradeným poslancom, ktoré sa však 
nebude môcť dokončiť vzhľadom na krátky čas do konca tohto volebného obdobia. „Čiže robili to chladnokrvne s 
tým, že idú nielen že porušovať demokratické princípy, zneucťovať rokovanie národnej rady a samotnej rokovacej 
sály, ale ešte aj vyhnúť sa týmto pokutám,“ podotkol vo štvrtok na tlačovej konferencii v parlamente Blanár. 
Súčasne dodal, že by im hrozila pokuta 2000 eur. 

15:34 Fico praje Bugárovi 2,99 percenta 
Smer na mimoriadnej schôdzi a ani do budúcna neráta s hlasmi Mosta-Híd. Vo štvrtok to vyhlásil predseda 

Smeru Robert Fico. Odmieta tvrdenia svojho koaličného partnera, že koalícia so Smerom strane poškod ila. 
Mostu-Híd podľa jeho slov uškodila lenivosť predsedu strany Bélu Bugára. 

Zdroj: Topky/Ján Zemiar 
„Ak si niekto sám poškodil, tak to bola lenivosť Bélu Bugára a jeho ľudí v strane Most-Híd (…) Ja som 

presvedčený, že nebudú v parlamente a taká by mala byť božia spravodlivosť,“ dodal. Vo voľbách im podľa 
vlastných slov praje nie 4,99, ale 2,99 percenta hlasov voličov. 

15:20 Slovo si zobral Ľubomír Galko z Demokratickej strany. “Vy dvaja, Robert Fico a Peter Pellegrini, ste sa 
stali zodpovednými za svoje megakrádeže, megakauzy a megazlodejiny,” kríči Galko. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
14:59 Najviac sa rozčuľoval poslanec Smeru Ľubomír Vážny. Do opozičných poslancov sa viackrát obul, že 

ani nemôže reagovať, lebo hovoria nezmysly. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
14:58 Poslancov v rozprave ubudlo, teraz vystupuje Karol Galek. 
14:36 Fico povedal, že ak neprejde skrátené legislatívne konanie, nemá zmysel ďalej rokovať. Podľa 

predsedu Smeru sa hlasovať bude až v pondelok. 
14:26 Pri rečníckom pulte je momentálne Alojz Baránik, do rozpravy je prihlásených 14 poslancov a ich počet 

rastie. Zatiaľ sa stále nerokuje o konkrétnych sociálnych opatreniach, ale o tom, či sa bude o opatreniach rokovať 
v skrátenom alebo tzv. zrýchlenom konaní. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
14:23 Pozrite si celú tlačovku strany Smer. 
14:20 Ľubomír Vážny zo Smeru kritizoval prejav Viskupiča. „To je nezmysel, to, čo tu drístate.“ Sťažoval sa, 

že nemôže podať žalobu. Gábor Grendel ho opravil, že za výroky nemôže podať kvôli imunite žalobu, ale civilnú 
žalobu podať môže. 

14:16 Ondrej Dostál podal na mandátový a imunitný výbor NR SR podnet na začatie disciplinárneho konania 
proti šéfovi parlamentu Andrejovi Dankovi. „Dôvodom podania podnetu je včerajší Dankov postup pri vedení 
schôdze, keď neumožnil poslancovi Miroslavovi Beblavému vzniesť námietku proti svojmu opatreniu, ktorým jeho 
a jeho kolegov vykázal zo sály,“ napísal na sociálnej sieti. 

14:14 Viskupič zo SaS pokračuje vo vymenúvaní káuz Smeru. Spravila tak Cigániková aj Zemanová. 
14:06 Fico má ešte stále tlačovku. Opäť kritizoval médiá a jeho najnovším objektom je ešte stále koaličný 

partner Most-Híd. „Máme tu zradcu, so silným charakterom, ktorý sa volá Béla Bugár, tak sa pokúšame, aby tieto 
návrhy ktokoľvek podporil,“ uviedol. 

14:00 Mimoriadna schôdza pokračuje. V rozprave vystúpi Marián Viskupič. Reční pred takmer prázdnou 
sálou. 

13:59 Prvá časť mimoriadnej schôdze. 
13:57 Fico odmietol Kollárove výzvy 
„Výzvy, ktoré nám pán Kollár posiela, nás vôbec nezaujímajú,“ povedal. „Chceme, alebo nechceme dať ľuďom 

13. dôchodok, mladým prídavky o 100% vyššie a vyriešiť Istanbulský dohovor? Ak áno, tak prosím všetkých, aby 
prestali hrať tieto hry,“ uviedol. 

13:49 Nemá zmysel sa naťahovať s týmito bláznami 



„Ráno sme sa rozprávali, ako reagovať na začatú schôdzu. Nemá absolútne žiadny význam naťahovať sa s 
týmito bláznami. Príde jedna poslankyňa, ktorá hovorí o aférach Smeru z roku 2011, kedy bola Radičovej vláda,“ 
uviedol. 

13:45 Fico sa na tlačovke opäť poďakoval poslancom Smeru a SNS za to, že „dôstojne zvládli cirkus opozície. 
„Zažil som v tejto miestnosti NR SR všeličo, ale takéto zneúctenie poslaneckej snemovne, to sa ešte nikdy v 
živote nestalo,“ v podobnom duchu sa vyjadril aj včera. 

13:40 „Všetci opoziční poslanci porušili zákon štýlom víno pijde - vodu káže,“ hovorí Ján Richter. 
13:29 Skrátené legislatívne konanie nepodporí ani OĽaNO. Povedal poslanec Eduard Heger. 
13:19 Predseda Sme rodina zopakoval, že nebudú hlasovať za krátke legislatívne konanie. 
13:03 Kollár rovnako vyzýva všetky strany naprieč celým politickým spektrom, aby sa spojili k prijatiu 13. 

dôchodku. 
Zdroj: Topky/Ján Zemiar 
13:01 Na tlačovke je opäť predseda jednoty dôchodcov Ján Lipianský. “Ide tu o predvolebný boj, ale tentoraz 

je to aj so spájaním hodnôt jednoty dôchodcov, ktorou je aj 13. dôchodok,” hovorí Lipianský. Obracia sa na všetky 
poslanecké kluby NR SR, aby svojím postojom napomohli prijatiu týchto zákonov. 

Zdroj: Topky/Ján Zemiar 
13:00 Tlačový brífing hnutia Sme rodina: 
12:52 Vyjadrenie Ľubomíra Galka: 
12:21 SaS tvrdí, že sa prvého legislatívneho hlasovania nezúčastní. Beblavý nevylučuje, že sa k rečníckemu 

pultu vrátia. 
12:20 Kiska pripomína, že opozícia má poistku v prezidentskom paláci a takisto v Ústavnom súde SR. “Ide o 

obyčajnú potemkinovú dedinu, ktorou strana Smer chce zakryť 12 rokov rozkrádania Slovenska,” hovorí tímlíder 
SaS pre energetiku Karol Galek. 

12:18 Kiska hovorí, že strana Za ľudí je za dôchodky, ale nie takýmto korupčným spôsobom. “Je to 
predvolebná korupcia najvyššieho zrna, navyše je to protizákonné,” tvrdí líder Za ľudí. 

12:17 Zástupcovia opozície sa dohodli, že nezahlasujú za skrátené legislatívne konanie.Beblavý ocenil, že sa 
Most schôdze nezúčastní. 

12:15 Koalícia PS/Spolu informuje o ďalšom postupe na mimoriadnej schôdzi. 
12:00 Do rozpravy sú prihlásení ešte niekoľkí poslanci. Schôdza je prerušená do 14:00. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
11:43 „Boli sme nútení brániť ústavnosť, parlament a demokraciu. Robili sme to nekonfliktne,“ povedal po 

zrušení blokády s tým, že tak chceli parlamentnú väčšinu prinútiť, aby od mimoriadnej schôdze ustúpili a nechali 
rozhodnúť Ústavný súd SR. Beblavý odmieta Pellegriniho reči o hanbe na adresu nezaradených poslancov. To 
premiér je podľa Beblavého hanba Slovenska. O ďalšom postupe majú informovať po 12-ej. 

11:39 Rokovacia sála je takmer prázdna. Reční Anna Zemanová. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
11:36 Andrej Hrnčiar upozornil po takmer dvoch hodinách poslancov, že rokujú o tom, či bude skrátené 

legislatívne konanie, nie o konkrétnych návrhoch. 
11:35 O 12-ej budú mať tlačovku poslanci PS/SPOLU. Informovať budú o ďalšom postupe na mimoriadnej 

schôdzi. O jednej bude mať tlačovku Boris Kollár, na tlačovke vystúpi aj šéf Jednoty dôchodcov Ján Lipanský. 
11:30 Erik Tomáš opäť vyťahuje čierneho petra - vládu Ivety Radičovej. Reagoval tak na Cigánikovej prejav. 

„Takto si streliť do kolena, to viete len vy.“ 
11:23 Kollár kričal na Erika Tomáša. „To je sociálna morálka vašej vlády, vy sa máte hanbiť, budem šťastný, 

keď vás už nahradíme. Rozkradli ste verejné financie, kašlete na tých ľudí, na tie ženy, vám ide len o vaše zadky, 
a o to, aby ste neskončili v base. Tečie vám do topánok, preto ste tu,“ povedal v rozprave. 

11:15 „Dvanásť rokov rozkrádali krajinu. Čo ste robili doteraz?“ apeluje Cigániková na stranu Smer. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
11:13 Cigániková je vo svojom prejave emotívna, spomína prípady úmrtí ľudí, ktorí nedostali správne lieky. 

„Je to tak, lebo ste volili, ako ste volili, prepáčte mi,“ povedala. „Stojí to za tie trináste dôchodky?“ 
11:12 K rečníckemu pultu pristúpila Jana Cigániková. 
11:02 „Vy ste boli proti trinástemu dôchodku, lebo ste nezahlasovali za schôdzu,“ kričí Erik Tomáš. Boris 

Kollár sa smeje. „Môžete sa smiať priblblo, ako chcete,“ povedal Tomáš a dodal, že sa Kollár spriahol s opozíciou 
proti trinástemu dôchodku. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
11:01 Kollár počas prejavu kričal. „Ja budem hlasovať za vašu volebnú korupciu. Pretože myslím na ľudí. Mne 

nehorí pod zadkom, že ma zavrú.“ 
10:57 Kollárov horlivý prejav 
„Je mi jedno, že sa na mňa nas*rie celá opozícia. Raz keď máme v programe trinásty dôchdook, budem za 

neho hlasovať. Budem hlasovať za vašu volebnú korupciu, ale preto, lebo my sme to predkladali dvakrát,“ 
uviedol. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
10:55 Slovo v rozprave dostal predseda Sme rodina Boris Kollár. 
10:49 Galkovci sedia v parlementom bufete a zrejme preberajú ďalšiu stratégiu. 
10:43 Erik Tomáš sa v reakcii pýtal Matoviča, či podporí alebo nepodporí 13. dôchodok. 
10:35 Matovič verí, že 29. februára nastane druhé Slovenské národné povstanie. “Tí ľudia vonku sú vzbúrení,” 

hovorí za pultom Matovič. 
10:22 Brífing Andreja Danka: 



10:13 Most-Híd sa nezúčastní mimoriadnej schôdze. 
10:12 „Nebojte sa budúcej vlády, ktorá vznikne a bez Smeru,“ uviedol Matovič. „Táto vláda priamo rozkradla 

30 miliárd eur za posledných 12 rokov,“ povedal. 
10:08 K rečníckemu pultu prišiel Igor Matovič. 
10:07 Béla Bugár vylúčil spoluprácu so Smerom a ĽSNS 
Bugár nevylúčil, že by vládol s OĽaNO, no vylúčuje takúto spoluprácu s Matovičom na čele. „OĽaNO si musí 

“vyriešiť” Matoviča. On nič iné nerobí, len vydiera, dokonca aj vlastných.“ 
10:04 Natália Blahová obhajuje Demokratickú stranu, tým, že sa mimoriadna schôdza nakoniec otvorila, DS 

vlastne „demaskovala Smer, ktorý si robí len kampaň“. Nechápavo na ňu pozerala aj Jana Kiššová. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
10:01 V rokovacej sále medzitým nastala roztržka medzi Ondrejom Dostálom a Andrejom Dankom. Danko mu 

potom vrátil dve minúty, jeho predchádzajúce vystúpenie stopol, pretože Dostál na neho slovne zaútočil. 
9:53 Bugár sa postavil Ficovi 
Bugár si myslí, že spoločnosť, je rozdeľovaná zbytočne. „Každý sa snaží získavať svojich voličov,“ povedal 

Bugár. „Tlačovka pána Fica je krásny školský príklad, ako sa dá zaútočiť na niekoho, kto má iný názor. Máme 
problém so spôsobom, ktorý momentálne NR SR prerokuváva. Za tento názor som dostal reakciu, že si váľam 
šunky,“ komentoval šéfa Mosta. 

9:47 Situácia začína byť vážna, tvrdí Bugár 
Pri pultíku stále reční Erik Tomáš, medzitým má tlačovku líder Mostu Béla Bugár, ktorý hovorí o vážnej 

situácii. „Myslím si, že kludne môžeme o tom hovoriť, že situácia začína byť vážna. V takej situácii Slovensko 
pred voľbami ešte nikdy predtým nebolo,“ povedal Bugár. „S ĽSNS Most v žiadnom prípade do koalície nejde. S 
kotlebovcami sa nespolupracuje a ani nehlasuje.“ 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:40 Na balkónik na pár sekúnd vošiel Peter Pellegrini s Robertom Ficom. Podali ruku dvom dôchodcom a z 

balkónika odišli, dôchodci odišli s nimi. Balkónik je prázdny. 
9:39 „Ak niekto skončí, tak určite nie Smer, ale SaS to má nahnuté, treba sa pozrieť do vlastnej kuchyne,“ 

povedal Erik Tomáš. Vo svojom prejave sa nevenuje sociálnym opatreniam, ale situácii v parlamente. 
9:32 Do rozpravy sa zatiaľ prihlásilo 22 poslancov. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:30 Alojz Baránik si zobral slovo. “Bojujú o čokoľvek, aby nestratili kontrolu nad štátom, ktorú má v rukách 

mafia s názvom Smer - Sociálna demokracia,” povedal Baránik. 
9:21 “Dámy a páni, koniec sa blíži,” povedal v pléne predseda OKS Ondrej Dostál. “Smer chce urobiť všetko, 

aby tento koniec odvrátil. Chcú pokračovať systémom - po nás potopa,” pokračuje, pričom Dostál dnešné 
rokovanie označil za populistické orgie. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:16 Mimoriadna schôdza začala. Poslanci rokujú o opatreniach Smeru a SNS. Prvým bodom je trinásty 

dôchdok. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:15 Pellegrini skončil svoj príhovor. „Chcem oceniť, že sa táto situácia nezvrhla medzi poslancami,“ povedal 

Danko. „Slušnosťou vieme vytlačiť tých, ktorí pravidlá rešpektovať nevedia,“ povedal. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:12 „Igor Matovič je len jeden a nikto ho nevie napodobniť,“ povedal Pellegrini. Matovič mu zamával. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:11 „Vám pán Poliačik chcem povedať, že ste na štátny znak zavesili svoju pomyselnú ponožku a to sa s 

vami bude niesť,“ povedal premiér a uviedol, že poslanci sa správajú ako grobiani a zneužívajú svoj mandát na 
nechutné poltiické hry. „Vaše správanie je cestou do pekla,“ povedal. 

9:07 „Hanbím sa za vás, opozícia,“ povedal Pellegrini. 
9:05 „Sme sa dožili,“ povedal Pellegrini. V sále sa ozýva hlasné fuj nielen z balkónika, ale aj z radov 

koaličníkov. Pellegrini sa následne postavil k provizórnemu pultíku, kde ho pustil Peter Marček. Šestica poslancov 
následne odišla počas začiatku prejavu premiéra. 

9:04 Šéf parlamentu otvára mimoriadnu schôdzu. V rokovacej sále sedí aj premiér Peter Pellegrini. Danko 
opäť vyzval šesticu poslancov na to, aby opustili sálu. „O slovo požiadal predseda vlády,“ povedal Danko. Zdá sa, 
že poslanci nechcú poslať premiéra k pultíku. 

9:03 Do sály vošiel Robert Fico a ďalší predstavitelia Smeru, dôchodcovia opäť vo veľkom tlieskajú. 
8:58 Do rokovacej sály vošiel Ľuboš Blaha, postarší fanúšikovia na balkóniku sa postavili a zatlieskali mu. 

Blahu to evidentne potešilo. Balkónik už je plne obsadený. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
8:51 Šiestica poslancov blokuje aj dva pristavené provizórne rečnícke pultíky. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
8:31 Poslanci PS/Spolu sa ráno stretli s Igorom Matovičom, Andrejom Kiskom, Alojzom Hlinom a Branislavom 

Gröhlingom. Hovoriť mali o ďalšom postupe. 
Zdroj: topky 
7:19 Michal Truban na Instragrame uviedol, že jediný, koho ich protest pobúril je Andrej Danko, Robert Fico, 

premiér Peter Pellegrini a Marian Kotleba, čo podľa neho opäť dokazuje ich spojenectvo. " Pozrite sa, koho naša 
aktivita naštvala. Fico, Danko, Pellegrini a Kotleba sa hnevajú, lebo im spoločný plán nevychádza. Viete prečo? 
Lebo sa im kráti čas," napísal Truban. 

7:01 Poslanci PS/Spolu strávili už druhú noc v parlamente. 



Zdroj: Facebook/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála 
7:00 Ráno ešte pred schôdzou sa s Beblavým a poslancami, ktorí už tretí deň blokujú mimoriadnu schôdzu, 

majú stretnúť lídri ostatných opozičných strán. Informovať budú až po tom, čo bude známe, či bude mimoriadna 
schôdza pokračovať, alebo ju Danko opäť preloží. 

Zdroj: Facebook/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála 
6:30 Miroslav Beblavý ešte včera večer uviedol, že by rád skončil s obštrukciou. „My sme si túto schôdzu 

parlamentu nevybrali. Keby Fico, Danko a Kotleba nechceli znásilniť štát, dnes večer by som bol v Spišskej 
Novej Vsi,“ napísal na sociálnej sieti. 

Zdroj: Facebook/Miroslav Beblavy 
Včerajšok ako cez kopirák 
Ani včera poslanci o opatreniach Smeru a SNS nerokovali. Koaliční a opoziční poslanci sa naťahujú ďalej. 

Mimoriadna schôdza je už druhý deň blokovaná šesticou poslancov na čele s Miroslavom Beblavým. Schôdza 
včera skončila po pár minútach a Andrej Danko ju presunul na dnes. Po poslaneckom grémiu uviedol, že schôdza 
vo štvrtok prebehne, aj keby sa tam prikovali. Šestica poslancov tvrdí, že môžu pult blokovať až do volieb. Chcú 
zabrániť zrýchlenému prijatiu zákonov z dielne Smer a SNS. Šéf Smeru Robert Fico označil ich konanie za 
bláznovstvo. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
Druhý pokus skončil ani nie po desiatich minútach 
Druhý pokus o spustenie mimoriadnej schôdze skončil ani nie po desiatich minútach. Danko na úvod vyzval 

Beblavého a ďalších piatich poslancov, aby opustili rokovaciu sálu. „V zmysle rokovacieho poriadku vás 
poslednýkrát upozorňujem, aby ste opustili sálu,“ povedal Danko. Keďže tak nespravili majú druhú 
neospravedlnenú účasť. V rokovacej sále sa strhol krik a Danko následne prerušil schôdzu do dnes do deviate j 
rána. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
„Dnes pokračovala arogancia moci,“ reagoval na tlačovke Beblavý. „Keďže schôdza bola vedená v rozpore so 

zákonom aj naďalej žiadame, aby Ústavný súd rozhodol o jej zákonnosti,“ povedal Beblavý. Poslancom, ktorý 
schôdzu blokujú, hrozí, že prídu o polovicu platu. Na tom im však nezáleží. Opoziční lídri by sa mali spolu s 
protestujúcimi poslancami stretntúť pred schôdzou a nájsť cestu, ako situáciu vyriešiť. 

Schôdza bude, aj keby sa prikovali 
Danko ich síce môže vykázať z rokovacej sály, no nemá prostriedky na to, aby ich odtiaľ fyzicky dostal, a 

preto nastala patová situácia. Šéf parlamentu však po grémiu povedal, že už pracuje na riešení situácie a 
schôdza dnes určite prebehne „aj keby sa prikovali“. Pokračujúca obštrukcia šiestich poslancov je podľa 
koaličných strán neúctivá. Šéf parlamentu podľa vlastných slov nezažil podobnú situáciu za celý čas, čo šéfuje 
parlamentu, a to ani pri spore s najväčším rebelom Igorom Matovičom. 

Danko nazval Poliačika „špindírom“, „šmochtošom“ a „zvieraťom“. „PS/SPOLU si myslia, že teátro Igora 
Matoviča z neho urobilo lídra opozície. No Matovič je len jeden a ani on si nedovolil doniesť do sály pizzu, jesť v 
sále a ukazovať svoje špinavé ponožky ako Martin Poliačik a ja vyzýva toho špindíra, že ja sa nebudem hanbiť.“ 
Po grémiu údajne našiel riešenia a zrejme to nezahŕňa druhý rečnícky pultík. Bližšie však nechcel riešenia 
konkretzovať. 

Fico nazval poslancov bláznami a Bugára hodil cez palubu 
Postoj Roberta Fica, ktorý sa pred mikrofón v tlačovkovej miestnosti postavil v sprievode ďalších asi 

pätnástich smerákov, ničím neprekvapil. Podľa neho je to, čo sa deje v parlamente neakceptovateľné. „Sú to čistí 
blázni, kľudne môžete používať tento výraz,“ zopakoval Fico. „Urobíme všetko preto, aby sme doručili tieto tri 
sľuby, ktoré sme dali.“ Koalícia si s týmto hrubým porušením poriadku poradí. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
Opozícia však nebola jediná, do koho sa obul. Skritizoval aj svojho súčasného koaličného partnera, lídra 

Most-Híd Bélu Bugára. Schôdza sa nakoniec otvorila vďaka poslancom Demokratickej strany, ale aj ďalším 
nezaradeným poslancom, čo šokovalo aj Bugára. „Včera bola dohoda s Bélom Bugárom, že sa schôdza neotvorí, 
ale im to nevyšlo,“ povedal Fico s tým, že má líder Mosta prestať klamať. „Béla Bugár nám jasne povedal, že on 
už s nami nie je. Za to, že sa nedostane do parlamentu, a on sa nedostane, si môže sám." 

Fico povedal, že rokovali len so SNS. „Prosím, neotravujte ma s takýmito vecami,“ reagoval na otázku o 
pomyselnej svadbe medzi Smerom a ĽSNS. „Bugár sa dohodol s opozíciou. Rozhodol sa, že s nimi bude šlapať. 
Je to jeho rozhodnutie,“ dodal šéf Smeru s tým, že ho naozaj prekvapuje, keď štyri roky bačoval na 
najvýznamnejších rezortoch v tomto štáte a teraz hovorí o Smere, že by s touto stranou viac nikdy do vlády 
nešiel. 

Lídri opozície súhlasia len s časťou protestu, podľa Matoviča toto divadlo nikomu nepomôže 
Koalícia aj opozícia by mali predložiť návrhy zákonov o trinástych dôchodkoch pre penzistov, dvojnásobné 

zvýšenie rodinných prídavkov, zrušenie diaľničných známok pre autá do 3,5 tony a Istanbulský dohovor hneď ako 
prvé body spoločne po parlamentných voľbách. Takéto východisko z patovej situácie v parlamente predstavil šéf 
OĽaNO Igor Matovič. „Ak toto budeme teraz robiť Ficovi, tak porazený, ubolený Fico nám to po voľbách vráti 
stonásobne,“ vyhlásil Matovič s tým, že Fico zablokuje po voľbách parlament na štyri roky. 

Zdroj: TASR/Jakub Kotian 
Na adresu politikov Matovič povedal, aby si všetci dali studenú sprchu, dohodli sa na pomoci ľuďom a nerobili 

si len predvolebnú kampaň. „Toto divadlo tu bude až do volieb a nikomu to nepomôže. Ľudia zostanú zhnusení z 
politiky,“ doplnil šéf OĽaNO. Podľa Matoviča by sa mali politici po voľbách bez emócií pozrieť do spoločnej kasy, 
či sú v nej peniaze na navrhované sociálne opatrenia. „Keď budú, hlasujme za a keď nebudú, ľudia musia 
vydržať,“ dodal. Obštrukcia má podľa Matoviča zmysel, ale nocovanie v paralmente nie. 



Kollár je nešťastný, Kiska Beblavého chápe 
Boris Kollár uviedol, že je nešťastný, že sa schôdzu podarilo otvoriť. „Keď je otvorená, správajme sa 

zodpovedne a poďme rokovať. Beriem prvý deň protestu, myslím si, že je to v poriadku, aj keď takéto veci by som 
očakával skôr od Matoviča,“ hovoril predseda Sme rodina. Ak sa to bude naťahovať až do volieb, vníma to ako 
frašku a čistú psychiatriu. 

Líder strany Za ľudí Andrej Kiska protest PS/SPOLU podporil. „Sú situácie, kedy treba konať neštandardne a 
preto rozumiem Mirovi Beblavému. Všetko však má mať svoju mieru a myslím si, že je čas riešiť veci politicky,“ 
uviedol. Dodal však, že treba mať mieru a že Slovensko má poistku voči populistickým návrhom, a tou je 
prezidentka Čaputová, ktorá môže zákony vetovať. Ak tak spraví až po voľbách 29. februára, tak zákony nemôžu 
platiť. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. V Bratislave vyhrali hostia 
[20.02.2020; mytopolcany.sme.sk; Topoľčany / Šport; 00:00; Jaroslav Šupa] 

 
https://mytopolcany.sme.sk/c/22330238/v-bratislave-vyhrali-hostia.html 

 
 

Topoľčany si do tabuľky pripísali dva body, v piatok sa zverenci Ľubomíra Hurtaja predstavia na ľade v 
Spišskej Novej Vsi. 

Bratislava Capitals – Topoľčany 2:3po (0:2, 1:0, 1:0 – 0:1) 
Góly: 36. Sloboda, 43. Šalka – 6. D. Pätoprstý, 11. M. Hřebíček, 63. Novák. Rozhodovali Výleta – Crman, 

Maškulka, 687 divákov. HC: Halo – Novák, Ďurčo, Kováčik, Hřebíček, Huba, Bystričan, Hrudík, Bulák – Koyš, 
Mihalík, Kluka – Pätoprstý, Tomčák, Miklík – Jurák, Podstavek, Uhnák – Pekarčík, Laššo, D. Gergel, tréner Ľ. 
Hurtaj. 

Prečítajte si tiežÚtulok pre zvieratá je na kolenách Čítajte 
Hokejisti Topoľčian si z horúceho bratislavkého ľadu odvážajú dva body. Hosťom patrila prvá tretina, už v 6. 

minúte otvára skóre Pätoprstý. Výborný výkon Topoľčian v úvodnej tretine podčiarkol obranca Hřebíček, ktorý po 
prihrávke od Mihalíka upravuje stav stretnutia na 0:2. Druhé dejstvo bolo náročné. Domáci sa snažili vrátiť späť 
do zápasu, čo sa im aj podarilo v 36. minúte, keď sa peknou strelou od modrej prezentoval obranca Sloboda – 
1:2. V záverečnej tretine sa hral rýchly hokej, šance sa striedali na oboch stranách. Domácim sa podarilo 
vyrovnať v 43. minúte, kedy sa presadil Šalka – 2:2. Stretnutie sa prehuplo až do predĺženia, v ňom strieľa 
víťazný gól Novák – 2:3. Topoľčany si tak odviezli dva body a Bratislave tak zároveň prestrihli dlhú šnúru 
víťazstiev. 

Prečítajte si tiežPatrik Sámela je najlepším brankárom Čítajte 
Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): Musím pochváliť mužstvo za výkon v Bratislave. Nebolo to určité 

ľahké. Prvú tretinu sme odohrali asi najlepšie v tejto sezóne. Mali sme dobrý pohyb, šance, dali sme dva góly. V 
druhej tretine zapla Bratislava. Trochu ma mrzí, že sme v nej boli trochu pasívni, čo sa nám nevyplatilo. Dali sme 
sa zatlačiť, súper to využil a inkasovali sme gól. V tretej tretine sa Bratislave podarilo vyrovnať, ale stále sme s 
ňou dokázali hrať hokej, kde sa striedali šance na oboch stranách. Som rád, že máme dva body. Celé mužstvo 
podalo dobrý výkon, ktorý bol podporený výborným brankárom. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Strelil už šesť hetrikov. Slovensko má v zámorí veľký útočný talent 
[20.02.2020; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Ďalšie súťaže; 00:00; Jakub Benko] 

 
https://sport.sme.sk/c/22330306/video-matus-hadusovsky-strelil-v-sezone-sest-hetrikov.html 

 
 

Len šestnásťročný mladík strieľa góly ako na páse. 
video http://www.youtube.com/embed/hdWUahc9-TU 
BRATISLAVA. V zámorskej dorasteneckej hokejovej lige USPHL U16 momentálne pôsobia hneď dvaja 

mimoriadne produktívny slovenskí útočníci. Obaja sú hráčmi tímu Springfield Jr. Pics U16. 
Krídelníci Matúš Hadušovský a Ján Huňor odišli pred sezónou 2019/2020 zo Slovenska a svoj talent rozvíjajú 

v zámorí. 
Najmä Hadušovský, ktorý je odchovancom Spišskej Novej Vsi, neprestáva svojimi výkonmi udivovať a 

priťahuje na seba pozornosť. 
V tejto sezóne nastúpil za Springfield v 27 zápasoch a strelil v nich až 41 gólov. K nim pridal aj 26 asistencií a 

v celej lige sa radí medzi najproduktívnejších hráčov, momentálne ja na štvrtej priečke v počte bodov. 
((piano)) 

https://mytopolcany.sme.sk/c/22330238/v-bratislave-vyhrali-hostia.html
https://sport.sme.sk/c/22330306/video-matus-hadusovsky-strelil-v-sezone-sest-hetrikov.html


Má tak priemer 2,48 bodu na zápas. Zároveň dominuje rebríčku strelcov. 
Zaujímavosťou je, že šestnásťročnému útočníkovi sa podarilo streliť v tomto ročníku už šesť hetrikov. Ten 

posledný zaznamenal len pred niekoľkými dňami pri víťazstve svojho tímu 9:0. 
Loading 
… 
Ešte v januári sa odohral All-Star zápas dorasteneckej ligy a Hadušovský v ňom dostal príležitosť ukázať sa. 

Stal sa najlepším hráčom celého duelu. Zahral si aj v juniorskej USPHL U18. 
Ďalší spomínaný Slovák, Ján Huňor vyniká v inej štatistike. Tímový kolega Hadušovského sa ukazuje ako 

hráč s veľkým prehľadom v hre. V 28 dueloch totiž nazbieral už 44 asistencií a pridal k nim aj 18 gólov. 
Huňor, narodený v Martine, hokejovo vyrastal v bratislavskom Ružinove, kde nastupoval za dorastencov a j 

juniorov. 
Obaja slovenskí hokejisti prispievajú k dobrým výsledkom svojho tímu, Springfield sa nachádza na druhej 

priečke celej súťaže. 
Faktom však ostáva, že ani Huňor ani Hadušovský zatiaľ nedostali príležitosť v žiadnom výbere slovenskej 

hokejovej reprezentácie. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. ONLINE Koalícii sa podarilo preraziť blokádu parlamentu: Opozícia sa 

dohodla na postupe pri mimoriadnej schôdzi 
[20.02.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/AMajVIDEO: Topky/Vlado Anjel] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1862597/ONLINE-Koalicii-sa-podarilo-prerazit-blokadu-parlamentu–Opozicia-
sa-dohodla-na-postupe-pri-mimoriadnej-schodzi 

 
 

BRATISLAVA - Ani včera poslanci nakoniec o opatreniach Smeru a SNS nerokovali. Schôdza začala o 
deviatej, no trvala len niekoľko minút. Keďže Miroslav Beblavý a ďalší piati poslanci odmietli odísť aj po ďalšej 
výzve šéfa parlamentu Andreja Danka od rečníckeho pultu, schôdza bola opäť prerušená. Tentokrát však 
nereagovala len opozícia, na tlačovke sa vyjadril aj Danko a Robert Fico. Ich konanie ostro odsúdili. Poslanci 
okolo Beblavého sa však nevzdávajú a v parlamente spali aj túto noc. 

mimoriadna schôdza bola prerušená aj druhý deň 
Miroslav Beblavý a ďalší piati poslanci spali v parlamente aj túto noc 
lídri opozičných strán budú mať pred schôdzou stretnutie, na ktorom by mali prebrať ďalší postup 
viacerí lídri ich podporujú, no myslia si, že situáciu treba vyriešiť inak ako blokovaním schôdze 
Andrej Danko označil Martina Poliačika za zviera, podľa neho poslanci dehonestujú pôdu parlamentu, Robert 

Fico označil toto konanie za bláznovstvo 
Béla Bugár bude mať zajtra tlačovku, bude zrejme reagovať na kritiku Roberta Fica 
Prečítajte si včerajší ONLINE: Mimoriadna schôdza sa mení na frašku! Pokračujeme: Nocovanie v sále, zúfalý 

Danko a prvé reakcie 
NAŽIVO Tretí pokus o spustenie mimoriadnej schôdze 
VIDEO Tlačovka Bélu Bugára 
12:21 SaS tvrdí, že sa prvého legislatívneho hlasovania nezúčastní. Beblavý nevylučuje, že sa k rečníckemu 

pultu vrátia. 
12:20 Kiska pripomína, že opozícia má poistku v prezidentskom paláci a takisto v Ústavnom súde SR. “Ide o 

obyčajnú potemkinovú dedinu, ktorou strana Smer chce zakryť 12 rokov rozkrádania Slovenska,” hovorí tímlíder 
SaS pre energetiku Karol Galek. 

12:18 Kiska hovorí, že strana Za ľudí je za dôchodky, ale nie takýmto korupčným spôsobom. “Je to 
predvolebná korupcia najvyššieho zrna, navyše je to protizákonné,” tvrdí líder Za ľudí. 

12:17 Zástupcovia opozície sa dohodli, že nezahlasujú za skrátené legislatívne konanie.Beblavý ocenil, že sa 
Most schôdze nezúčastní. 

12:15 Koalícia PS/Spolu informuje o ďalšom postupe na mimoriadnej schôdzi. 
12:00 Do rozpravy sú prihlásení ešte niekoľkí poslanci. Schôdza je prerušená do 14:00. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
11:43 „Boli sme nútení brániť ústavnosť, parlament a demokraciu. Robili sme to nekonfliktne,“ povedal po 

zrušení blokády s tým, že tak chceli parlamentnú väčšinu prinútiť, aby od mimoriadnej schôdze ustúpili a nechali 
rozhodnúť Ústavný súd SR. Beblavý odmieta Pellegriniho reči o hanbe na adresu nezaradených poslancov. To 
premiér je podľa Beblavého hanba Slovenska. O ďalšom postupe majú informovať po 12-ej. 

11:39 Rokovacia sála je takmer prázdna. Reční Anna Zemanová. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
11:36 Andrej Hrnčiar upozornil po takmer dvoch hodinách poslancov, že rokujú o tom, či bude skrátené 

legislatívne konanie, nie o konkrétnych návrhoch. 
11:35 O 12-ej budú mať tlačovku poslanci PS/SPOLU. Informovať budú o ďalšom postupe na mimoriadnej 

schôdzi. O jednej bude mať tlačovku Boris Kollár, na tlačovke vystúpi aj šéf Jednoty dôchodcov Ján Lipanský. 

https://www.topky.sk/cl/10/1862597/ONLINE-Koalicii-sa-podarilo-prerazit-blokadu-parlamentu--Opozicia-sa-dohodla-na-postupe-pri-mimoriadnej-schodzi
https://www.topky.sk/cl/10/1862597/ONLINE-Koalicii-sa-podarilo-prerazit-blokadu-parlamentu--Opozicia-sa-dohodla-na-postupe-pri-mimoriadnej-schodzi


11:30 Erik Tomáš opäť vyťahuje čierneho petra - vládu Ivety Radičovej. Reagoval tak na Cigánikovej prejav. 
„Takto si streliť do kolena, to viete len vy.“ 

11:23 Kollár kričal na Erika Tomáša. „To je sociálna morálka vašej vlády, vy sa máte hanbiť, budem šťastný, 
keď vás už nahradíme. Rozkradli ste verejné financie, kašlete na tých ľudí, na tie ženy, vám ide len o vaše zadky, 
a o to, aby ste neskončili v base. Tečie vám do topánok, preto ste tu,“ povedal v rozprave. 

11:15 „Dvanásť rokov rozkrádali krajinu. Čo ste robili doteraz?“ apeluje Cigániková na stranu Smer. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
11:13 Cigániková je vo svojom prejave emotívna, spomína prípady úmrtí ľudí, ktorí nedostali správne lieky. 

„Je to tak, lebo ste volili, ako ste volili, prepáčte mi,“ povedala. „Stojí to za tie trináste dôchodky?“ 
11:12 K rečníckemu pultu pristúpila Jana Cigániková. 
11:02 „Vy ste boli proti trinástemu dôchodku, lebo ste nezahlasovali za schôdzu,“ kričí Erik Tomáš. Boris 

Kollár sa smeje. „Môžete sa smiať priblblo, ako chcete,“ povedal Tomáš a dodal, že sa Kollár spriahol s opozíciou 
proti trinástemu dôchodku. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
11:01 Kollár počas prejavu kričal. „Ja budem hlasovať za vašu volebnú korupciu. Pretože myslím na ľudí. Mne 

nehorí pod zadkom, že ma zavrú.“ 
10:57 Kollárov horlivý prejav 
„Je mi jedno, že sa na mňa nas*rie celá opozícia. Raz keď máme v programe trinásty dôchdook, budem za 

neho hlasovať. Budem hlasovať za vašu volebnú korupciu, ale preto, lebo my sme to predkladali dvakrát,“ 
uviedol. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
10:55 Slovo v rozprave dostal predseda Sme rodina Boris Kollár. 
10:49 Galkovci sedia v parlementom bufete a zrejme preberajú ďalšiu stratégiu. 
10:43 Erik Tomáš sa v reakcii pýtal Matoviča, či podporí alebo nepodporí 13. dôchodok. 
10:35 Matovič verí, že 29. februára nastane druhé Slovenské národné povstanie. “Tí ľudia vonku sú vzbúrení,” 

hovorí za pultom Matovič. 
10:22 Brífing Andreja Danka: 
10:13 Most-Híd sa nezúčastní mimoriadnej schôdze. 
10:12 „Nebojte sa budúcej vlády, ktorá vznikne a bez Smeru,“ uviedol Matovič. „Táto vláda priamo rozkradla 

30 miliárd eur za posledných 12 rokov,“ povedal. 
10:08 K rečníckemu pultu prišiel Igor Matovič. 
10:07 Béla Bugár vylúčil spoluprácu so Smerom a ĽSNS 
Bugár nevylúčil, že by vládol s OĽaNO, no vylúčuje takúto spoluprácu s Matovičom na čele. „OĽaNO si musí 

“vyriešiť” Matoviča. On nič iné nerobí, len vydiera, dokonca aj vlastných.“ 
10:04 Natália Blahová obhajuje Demokratickú stranu, tým, že sa mimoriadna schôdza nakoniec otvorila, DS 

vlastne „demaskovala Smer, ktorý si robí len kampaň“. Nechápavo na ňu pozerala aj Jana Kiššová. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
10:01 V rokovacej sále medzitým nastala roztržka medzi Ondrejom Dostálom a Andrejom Dankom. Danko mu 

potom vrátil dve minúty, jeho predchádzajúce vystúpenie stopol, pretože Dostál na neho slovne zaútočil. 
9:53 Bugár sa postavil Ficovi 
Bugár si myslí, že spoločnosť, je rozdeľovaná zbytočne. „Každý sa snaží získavať svojich voličov,“ povedal 

Bugár. „Tlačovka pána Fica je krásny školský príklad, ako sa dá zaútočiť na niekoho, kto má iný názor. Máme 
problém so spôsobom, ktorý momentálne NR SR prerokuváva. Za tento názor som dostal reakciu, že si váľam 
šunky,“ komentoval šéfa Mosta. 

9:47 Situácia začína byť vážna, tvrdí Bugár 
Pri pultíku stále reční Erik Tomáš, medzitým má tlačovku líder Mostu Béla Bugár, ktorý hovorí o vážnej 

situácii. „Myslím si, že kludne môžeme o tom hovoriť, že situácia začína byť vážna. V takej situácii Slovensko 
pred voľbami ešte nikdy predtým nebolo,“ povedal Bugár. „S ĽSNS Most v žiadnom prípade do koalície nejde. S 
kotlebovcami sa nespolupracuje a ani nehlasuje.“ 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:40 Na balkónik na pár sekúnd vošiel Peter Pellegrini s Robertom Ficom. Podali ruku dvom dôchodcom a z 

balkónika odišli, dôchodci odišli s nimi. Balkónik je prázdny. 
9:39 „Ak niekto skončí, tak určite nie Smer, ale SaS to má nahnuté, treba sa pozrieť do vlastnej kuchyne,“ 

povedal Erik Tomáš. Vo svojom prejave sa nevenuje sociálnym opatreniam, ale situácii v parlamente. 
9:32 Do rozpravy sa zatiaľ prihlásilo 22 poslancov. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:30 Alojz Baránik si zobral slovo. “Bojujú o čokoľvek, aby nestratili kontrolu nad štátom, ktorú má v rukách 

mafia s názvom Smer - Sociálna demokracia,” povedal Baránik. 
9:21 “Dámy a páni, koniec sa blíži,” povedal v pléne predseda OKS Ondrej Dostál. “Smer chce urobiť všetko, 

aby tento koniec odvrátil. Chcú pokračovať systémom - po nás potopa,” pokračuje, pričom Dostál dnešné 
rokovanie označil za populistické orgie. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:16 Mimoriadna schôdza začala. Poslanci rokujú o opatreniach Smeru a SNS. Prvým bodom je trinásty 

dôchdok. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:15 Pellegrini skončil svoj príhovor. „Chcem oceniť, že sa táto situácia nezvrhla medzi poslancami,“ povedal 

Danko. „Slušnosťou vieme vytlačiť tých, ktorí pravidlá rešpektovať nevedia,“ povedal. 



Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:12 „Igor Matovič je len jeden a nikto ho nevie napodobniť,“ povedal Pellegrini. Matovič mu zamával. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:11 „Vám pán Poliačik chcem povedať, že ste na štátny znak zavesili svoju pomyselnú ponožku a to sa s 

vami bude niesť,“ povedal premiér a uviedol, že poslanci sa správajú ako grobiani a zneužívajú svoj mandát na 
nechutné poltiické hry. „Vaše správanie je cestou do pekla,“ povedal. 

9:07 „Hanbím sa za vás, opozícia,“ povedal Pellegrini. 
9:05 „Sme sa dožili,“ povedal Pellegrini. V sále sa ozýva hlasné fuj nielen z balkónika, ale aj z radov 

koaličníkov. Pellegrini sa následne postavil k provizórnemu pultíku, kde ho pustil Peter Marček. Šestica poslancov 
následne odišla počas začiatku prejavu premiéra. 

9:04 Šéf parlamentu otvára mimoriadnu schôdzu. V rokovacej sále sedí aj premiér Peter Pellegrini. Danko 
opäť vyzval šesticu poslancov na to, aby opustili sálu. „O slovo požiadal predseda vlády,“ povedal Danko. Zdá sa, 
že poslanci nechcú poslať premiéra k pultíku. 

9:03 Do sály vošiel Robert Fico a ďalší predstavitelia Smeru, dôchodcovia opäť vo veľkom tlieskajú. 
8:58 Do rokovacej sály vošiel Ľuboš Blaha, postarší fanúšikovia na balkóniku sa postavili a zatlieskali mu. 

Blahu to evidentne potešilo. Balkónik už je plne obsadený. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
8:51 Šiestica poslancov blokuje aj dva pristavené provizórne rečnícke pultíky. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
8:31 Poslanci PS/Spolu sa ráno stretli s Igorom Matovičom, Andrejom Kiskom, Alojzom Hlinom a Branislavom 

Gröhlingom. Hovoriť mali o ďalšom postupe. 
Zdroj: topky 
7:19 Michal Truban na Instragrame uviedol, že jediný, koho ich protest pobúril je Andrej Danko, Robert Fico, 

premiér Peter Pellegrini a Marian Kotleba, čo podľa neho opäť dokazuje ich spojenectvo. " Pozrite sa, koho naša 
aktivita naštvala. Fico, Danko, Pellegrini a Kotleba sa hnevajú, lebo im spoločný plán nevychádza. Viete prečo? 
Lebo sa im kráti čas," napísal Truban. 

7:01 Poslanci PS/Spolu strávili už druhú noc v parlamente. 
Zdroj: Facebook/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála 
7:00 Ráno ešte pred schôdzou sa s Beblavým a poslancami, ktorí už tretí deň blokujú mimoriadnu schôdzu, 

majú stretnúť lídri ostatných opozičných strán. Informovať budú až po tom, čo bude známe, či bude mimoriadna 
schôdza pokračovať, alebo ju Danko opäť preloží. 

Zdroj: Facebook/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála 
6:30 Miroslav Beblavý ešte včera večer uviedol, že by rád skončil s obštrukciou. „My sme si túto schôdzu 

parlamentu nevybrali. Keby Fico, Danko a Kotleba nechceli znásilniť štát, dnes večer by som bol v Spišskej 
Novej Vsi,“ napísal na sociálnej sieti. 

Zdroj: Facebook/Miroslav Beblavy 
Včerajšok ako cez kopirák 
Ani včera poslanci o opatreniach Smeru a SNS nerokovali. Koaliční a opoziční poslanci sa naťahujú ďalej. 

Mimoriadna schôdza je už druhý deň blokovaná šesticou poslancov na čele s Miroslavom Beblavým. Schôdza 
včera skončila po pár minútach a Andrej Danko ju presunul na dnes. Po poslaneckom grémiu uviedol, že schôdza 
vo štvrtok prebehne, aj keby sa tam prikovali. Šestica poslancov tvrdí, že môžu pult blokovať až do volieb. Chcú 
zabrániť zrýchlenému prijatiu zákonov z dielne Smer a SNS. Šéf Smeru Robert Fico označil ich konanie za 
bláznovstvo. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
Druhý pokus skončil ani nie po desiatich minútach 
Druhý pokus o spustenie mimoriadnej schôdze skončil ani nie po desiatich minútach. Danko na úvod vyzval 

Beblavého a ďalších piatich poslancov, aby opustili rokovaciu sálu. „V zmysle rokovacieho poriadku vás 
poslednýkrát upozorňujem, aby ste opustili sálu,“ povedal Danko. Keďže tak nespravili majú druhú 
neospravedlnenú účasť. V rokovacej sále sa strhol krik a Danko následne prerušil schôdzu do dnes do deviatej 
rána. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
„Dnes pokračovala arogancia moci,“ reagoval na tlačovke Beblavý. „Keďže schôdza bola vedená v rozpore so 

zákonom aj naďalej žiadame, aby Ústavný súd rozhodol o jej zákonnosti,“ povedal Beblavý. Poslancom, ktorý 
schôdzu blokujú, hrozí, že prídu o polovicu platu. Na tom im však nezáleží. Opoziční lídri by sa mali spolu s 
protestujúcimi poslancami stretntúť pred schôdzou a nájsť cestu, ako situáciu vyriešiť. 

Schôdza bude, aj keby sa prikovali 
Danko ich síce môže vykázať z rokovacej sály, no nemá prostriedky na to, aby ich odtiaľ fyzicky dostal, a 

preto nastala patová situácia. Šéf parlamentu však po grémiu povedal, že už pracuje na riešení situácie a 
schôdza dnes určite prebehne „aj keby sa prikovali“. Pokračujúca obštrukcia šiestich poslancov je podľa 
koaličných strán neúctivá. Šéf parlamentu podľa vlastných slov nezažil podobnú situáciu za celý čas, čo šéfuje 
parlamentu, a to ani pri spore s najväčším rebelom Igorom Matovičom. 

Danko nazval Poliačika „špindírom“, „šmochtošom“ a „zvieraťom“. „PS/SPOLU si myslia, že teátro Igora 
Matoviča z neho urobilo lídra opozície. No Matovič je len jeden a ani on si nedovolil doniesť do sály pizzu, jesť v 
sále a ukazovať svoje špinavé ponožky ako Martin Poliačik a ja vyzýva toho špindíra, že ja sa nebudem hanbiť.“ 
Po grémiu údajne našiel riešenia a zrejme to nezahŕňa druhý rečnícky pultík. Bližšie však nechcel riešenia 
konkretzovať. 

Fico nazval poslancov bláznami a Bugára hodil cez palubu 



Postoj Roberta Fica, ktorý sa pred mikrofón v tlačovkovej miestnosti postavil v sprievode ďalších asi 
pätnástich smerákov, ničím neprekvapil. Podľa neho je to, čo sa deje v parlamente neakceptovateľné. „Sú to čistí 
blázni, kľudne môžete používať tento výraz,“ zopakoval Fico. „Urobíme všetko preto, aby sme doručili tieto tri 
sľuby, ktoré sme dali.“ Koalícia si s týmto hrubým porušením poriadku poradí. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
Opozícia však nebola jediná, do koho sa obul. Skritizoval aj svojho súčasného koaličného partnera, lídra 

Most-Híd Bélu Bugára. Schôdza sa nakoniec otvorila vďaka poslancom Demokratickej strany, ale aj ďalším 
nezaradeným poslancom, čo šokovalo aj Bugára. „Včera bola dohoda s Bélom Bugárom, že sa schôdza neotvorí, 
ale im to nevyšlo,“ povedal Fico s tým, že má líder Mosta prestať klamať. „Béla Bugár nám jasne povedal, že on 
už s nami nie je. Za to, že sa nedostane do parlamentu, a on sa nedostane, si môže sám." 

Fico povedal, že rokovali len so SNS. „Prosím, neotravujte ma s takýmito vecami,“ reagoval na otázku o 
pomyselnej svadbe medzi Smerom a ĽSNS. „Bugár sa dohodol s opozíciou. Rozhodol sa, že s nimi bude šlapať. 
Je to jeho rozhodnutie,“ dodal šéf Smeru s tým, že ho naozaj prekvapuje, keď štyri roky bačoval na 
najvýznamnejších rezortoch v tomto štáte a teraz hovorí o Smere, že by s touto stranou viac nikdy do vlády 
nešiel. 

Lídri opozície súhlasia len s časťou protestu, podľa Matoviča toto divadlo nikomu nepomôže 
Koalícia aj opozícia by mali predložiť návrhy zákonov o trinástych dôchodkoch pre penzistov, dvojnásobné 

zvýšenie rodinných prídavkov, zrušenie diaľničných známok pre autá do 3,5 tony a Istanbulský dohovor hneď ako 
prvé body spoločne po parlamentných voľbách. Takéto východisko z patovej situácie v parlamente predstavil šéf 
OĽaNO Igor Matovič. „Ak toto budeme teraz robiť Ficovi, tak porazený, ubolený Fico nám to po voľbách vráti 
stonásobne,“ vyhlásil Matovič s tým, že Fico zablokuje po voľbách parlament na štyri roky. 

Zdroj: TASR/Jakub Kotian 
Na adresu politikov Matovič povedal, aby si všetci dali studenú sprchu, dohodli sa na pomoci ľuďom a nerobili 

si len predvolebnú kampaň. „Toto divadlo tu bude až do volieb a nikomu to nepomôže. Ľudia zostanú zhnusení z 
politiky,“ doplnil šéf OĽaNO. Podľa Matoviča by sa mali politici po voľbách bez emócií pozrieť do spoločnej kasy, 
či sú v nej peniaze na navrhované sociálne opatrenia. „Keď budú, hlasujme za a keď nebudú, ľudia musia 
vydržať,“ dodal. Obštrukcia má podľa Matoviča zmysel, ale nocovanie v paralmente nie. 

Kollár je nešťastný, Kiska Beblavého chápe 
Boris Kollár uviedol, že je nešťastný, že sa schôdzu podarilo otvoriť. „Keď je otvorená, správajme sa 

zodpovedne a poďme rokovať. Beriem prvý deň protestu, myslím si, že je to v poriadku, aj keď takéto veci by som 
očakával skôr od Matoviča,“ hovoril predseda Sme rodina. Ak sa to bude naťahovať až do volieb, vníma to ako 
frašku a čistú psychiatriu. 

Líder strany Za ľudí Andrej Kiska protest PS/SPOLU podporil. „Sú situácie, kedy treba konať neštandardne a 
preto rozumiem Mirovi Beblavému. Všetko však má mať svoju mieru a myslím si, že je čas riešiť veci politicky,“ 
uviedol. Dodal však, že treba mať mieru a že Slovensko má poistku voči populistickým návrhom, a tou je 
prezidentka Čaputová, ktorá môže zákony vetovať. Ak tak spraví až po voľbách 29. februára, tak zákony nemôžu 
platiť. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. MIMORIADNY ONLINE Beblavý a spol. nechceli pustiť Pellegriniho k pultu: 

Blokáda prelomená! Protestný odchod 
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BRATISLAVA - Ani včera poslanci nakoniec o opatreniach Smeru a SNS nerokovali. Schôdza začala o 
deviatej, no trvala len niekoľko minút. Keďže Miroslav Beblavý a ďalší piati poslanci odmietli odísť aj po ďalšej 
výzve šéfa parlamentu Andreja Danka od rečníckeho pultu, schôdza bola opäť prerušená. Tentokrát však 
nereagovala len opozícia, na tlačovke sa vyjadril aj Danko a Robert Fico. Ich konanie ostro odsúdili. Poslanci 
okolo Beblavého sa však nevzdávajú a v parlamente spali aj túto noc. 

mimoriadna schôdza bola prerušená aj druhý deň 
Miroslav Beblavý a ďalší piati poslanci spali v parlamente aj túto noc 
lídri opozičných strán budú mať pred schôdzou stretnutie, na ktorom by mali prebrať ďalší postup 
viacerí lídri ich podporujú, no myslia si, že situáciu treba vyriešiť inak ako blokovaním schôdze 
Andrej Danko označil Martina Poliačika za zviera, podľa neho poslanci dehonestujú pôdu parlamentu, Robert 

Fico označil toto konanie za bláznovstvo 
Béla Bugár bude mať zajtra tlačovku, bude zrejme reagovať na kritiku Roberta Fica 
Prečítajte si včerajší ONLINE: Mimoriadna schôdza sa mení na frašku! Pokračujeme: Nocovanie v sále, zúfalý 

Danko a prvé reakcie 
NAŽIVO Tretí pokus o spustenie mimoriadnej schôdze 
VIDEO Tlačovka Bélu Bugára 
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11:23 Kollár kričal na Erika Tomáša. „To je sociálna morálka vašej vlády, vy sa máte hanbiť, budem šťastný, 
keď vás už nahradíme. Rozkradli ste verejné financie, kašlete na tých ľudí, na tie ženy, vám ide len o vaše zadky, 
a o to, aby ste neskončili v base. Tečie vám do topánok, preto ste tu,“ povedal v rozprave. 

11:15 „Dvanásť rokov rozkrádali krajinu. Čo ste robili doteraz?“ apeluje Cigániková na stranu Smer. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
11:13 Cigániková je vo svojom prejave emotívna, spomína prípady úmrtí ľudí, ktorí nedostali správne lieky. 

„Je to tak, lebo ste volili, ako ste volili, prepáčte mi,“ povedala. „Stojí to za tie trináste dôchodky?“ 
11:12 K rečníckemu pultu pristúpila Jana Cigániková. 
11:02 „Vy ste boli proti trinástemu dôchodku, lebo ste nezahlasovali za schôdzu,“ kričí Erik Tomáš. Boris 

Kollár sa smeje. „Môžete sa smiať priblblo, ako chcete,“ povedal Tomáš a dodal, že sa Kollár spriahol s opozíciou 
proti trinástemu dôchodku. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
11:01 Kollár počas prejavu kričal. „Ja budem hlasovať za vašu volebnú korupciu. Pretože myslím na ľudí. Mne 

nehorí pod zadkom, že ma zavrú.“ 
10:57 Kollárov horlivý prejav 
„Je mi jedno, že sa na mňa nas*rie celá opozícia. Raz keď máme v programe trinásty dôchdook, budem za 

neho hlasovať. Budem hlasovať za vašu volebnú korupciu, ale preto, lebo my sme to predkladali dvakrát,“ 
uviedol. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
10:55 Slovo v rozprave dostal predseda Sme rodina Boris Kollár. 
10:49 Galkovci sedia v parlementom bufete a zrejme preberajú ďalšiu stratégiu. 
10:43 Erik Tomáš sa v reakcii pýtal Matoviča, či podporí alebo nepodporí 13. dôchodok. 
10:35 Matovič verí, že 29. februára nastane druhé Slovenské národné povstanie. “Tí ľudia vonku sú vzbúrení,” 

hovorí za pultom Matovič. 
10:22 Brífing Andreja Danka: 
10:13 Most-Híd sa nezúčastní mimoriadnej schôdze. 
10:12 „Nebojte sa budúcej vlády, ktorá vznikne a bez Smeru,“ uviedol Matovič. „Táto vláda priamo rozkradla 

30 miliárd eur za posledných 12 rokov,“ povedal. 
10:08 K rečníckemu pultu prišiel Igor Matovič. 
10:07 Béla Bugár vylúčil spoluprácu so Smerom a ĽSNS 
Bugár nevylúčil, že by vládol s OĽaNO, no vylúčuje takúto spoluprácu s Matovičom na čele. „OĽaNO si musí 

“vyriešiť” Matoviča. On nič iné nerobí, len vydiera, dokonca aj vlastných.“ 
10:04 Natália Blahová obhajuje Demokratickú stranu, tým, že sa mimoriadna schôdza nakoniec otvorila, DS 

vlastne „demaskovala Smer, ktorý si robí len kampaň“. Nechápavo na ňu pozerala aj Jana Kiššová. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
10:01 V rokovacej sále medzitým nastala roztržka medzi Ondrejom Dostálom a Andrejom Dankom. Danko mu 

potom vrátil dve minúty, jeho predchádzajúce vystúpenie stopol, pretože Dostál na neho slovne zaútočil. 
9:53 Bugár sa postavil Ficovi 
Bugár si myslí, že spoločnosť, je rozdeľovaná zbytočne. „Každý sa snaží získavať svojich voličov,“ povedal 

Bugár. „Tlačovka pána Fica je krásny školský príklad, ako sa dá zaútočiť na niekoho, kto má iný názor. Máme 
problém so spôsobom, ktorý momentálne NR SR prerokuváva. Za tento názor som dostal reakciu, že si váľam 
šunky,“ komentoval šéfa Mosta. 

9:47 Situácia začína byť vážna, tvrdí Bugár 
Pri pultíku stále reční Erik Tomáš, medzitým má tlačovku líder Mostu Béla Bugár, ktorý hovorí o vážnej 

situácii. „Myslím si, že kludne môžeme o tom hovoriť, že situácia začína byť vážna. V takej situácii Slovensko 
pred voľbami ešte nikdy predtým nebolo,“ povedal Bugár. „S ĽSNS Most v žiadnom prípade do koalície nejde. S 
kotlebovcami sa nespolupracuje a ani nehlasuje.“ 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:40 Na balkónik na pár sekúnd vošiel Peter Pellegrini s Robertom Ficom. Podali ruku dvom dôchodcom a z 

balkónika odišli, dôchodci odišli s nimi. Balkónik je prázdny. 
9:39 „Ak niekto skončí, tak určite nie Smer, ale SaS to má nahnuté, treba sa pozrieť do vlastnej kuchyne,“ 

povedal Erik Tomáš. Vo svojom prejave sa nevenuje sociálnym opatreniam, ale situácii v parlamente. 
9:32 Do rozpravy sa zatiaľ prihlásilo 22 poslancov. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:30 Alojz Baránik si zobral slovo. “Bojujú o čokoľvek, aby nestratili kontrolu nad štátom, ktorú má v rukách 

mafia s názvom Smer - Sociálna demokracia,” povedal Baránik. 
9:21 “Dámy a páni, koniec sa blíži,” povedal v pléne predseda OKS Ondrej Dostál. “Smer chce urobiť všetko, 

aby tento koniec odvrátil. Chcú pokračovať systémom - po nás potopa,” pokračuje, pričom Dostál dnešné 
rokovanie označil za populistické orgie. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:16 Mimoriadna schôdza začala. Poslanci rokujú o opatreniach Smeru a SNS. Prvým bodom je trinásty 

dôchdok. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:15 Pellegrini skončil svoj príhovor. „Chcem oceniť, že sa táto situácia nezvrhla medzi poslancami,“ povedal 

Danko. „Slušnosťou vieme vytlačiť tých, ktorí pravidlá rešpektovať nevedia,“ povedal. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:12 „Igor Matovič je len jeden a nikto ho nevie napodobniť,“ povedal Pellegrini. Matovič mu zamával. 



Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
9:11 „Vám pán Poliačik chcem povedať, že ste na štátny znak zavesili svoju pomyselnú ponožku a to sa s 

vami bude niesť,“ povedal premiér a uviedol, že poslanci sa správajú ako grobiani a zneužívajú svoj mandát na 
nechutné poltiické hry. „Vaše správanie je cestou do pekla,“ povedal. 

9:07 „Hanbín sa za vás opozícia,“ povedal Pellegrini. 
9:05 „Sme sa dožili,“ povedal Pellegrini. V sále sa ozýva hlasné fuj nielen z balkónika, ale aj z radov 

koaličníkov. Pellegrini sa následne postavil k provizórnemu pultíku, kde ho pustil Peter Marček. Šestica poslancov 
následne odišla počas začiatku prejavu premiéra. 

9:04 Šéf parlamentu otvára mimoriadnu schôdzu. V rokovacej sále sedí aj premiér Peter Pellegrini. Danko 
opäť vyzval šesticu poslancov na to, aby opustili sálu. „O slovo požiadal predseda vlády,“ povedal Danko. Zdá sa, 
že poslanci nechcú poslať premiéra k pultíku. 

9:03 Do sály vošiel Robert Fico a ďalší predstavitelia Smeru, dôchodcovia opäť vo veľkom tlieskajú. 
8:58 Do rokovacej sály vošiel Ľuboš Blaha, postarší fanúšikovia na balkóniku sa postavili a zatlieskali mu. 

Blahu to evidentne potešilo. Balkónik už je plne obsadený. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
8:51 Šiestica poslancov blokuje aj dva pristavené provizórne rečnícke pultíky. 
Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
8:31 Poslanci PS/Spolu sa ráno stretli s Igorom Matovičom, Andrejom Kiskom, Alojzom Hlinom a Branislavom 

Gröhlingom. Hovoriť mali o ďalšom postupe. 
Zdroj: topky 
7:19 Michal Truban na Instragrame uviedol, že jediný, koho ich protest pobúril je Andrej Danko, Robert Fico, 

premiér Peter Pellegrini a Marian Kotleba, čo podľa neho opäť dokazuje ich spojenectvo. " Pozrite sa, koho naša 
aktivita naštvala. Fico, Danko, Pellegrini a Kotleba sa hnevajú, lebo im spoločný plán nevychádza. Viete prečo? 
Lebo sa im kráti čas," napísal Truban. 

7:01 Poslanci PS/Spolu strávili už druhú noc v parlamente. 
Zdroj: Facebook/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála 
7:00 Ráno ešte pred schôdzou sa s Beblavým a poslancami, ktorí už tretí deň blokujú mimoriadnu schôdzu, 

majú stretnúť lídri ostatných opozičných strán. Informovať budú až po tom, čo bude známe, či bude mimoriadna 
schôdza pokračovať, alebo ju Danko opäť preloží. 

Zdroj: Facebook/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála 
6:30 Miroslav Beblavý ešte včera večer uviedol, že by rád skončil s obštrukciou. „My sme si túto schôdzu 

parlamentu nevybrali. Keby Fico, Danko a Kotleba nechceli znásilniť štát, dnes večer by som bol v Spišskej 
Novej Vsi,“ napísal na sociálnej sieti. 

Zdroj: Facebook/Miroslav Beblavy 
Včerajšok ako cez kopirák 
Ani včera poslanci o opatreniach Smeru a SNS nerokovali. Koaliční a opoziční poslanci sa naťahujú ďalej. 

Mimoriadna schôdza je už druhý deň blokovaná šesticou poslancov na čele s Miroslavom Beblavým. Schôdza 
včera skončila po pár minútach a Andrej Danko ju presunul na dnes. Po poslaneckom grémiu uviedol, že schôdza 
vo štvrtok prebehne, aj keby sa tam prikovali. Šestica poslancov tvrdí, že môžu pult blokovať až do volieb. Chcú 
zabrániť zrýchlenému prijatiu zákonov z dielne Smer a SNS. Šéf Smeru Robert Fico označil ich konanie za 
bláznovstvo. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
Druhý pokus skončil ani nie po desiatich minútach 
Druhý pokus o spustenie mimoriadnej schôdze skončil ani nie po desiatich minútach. Danko na úvod vyzval 

Beblavého a ďalších piatich poslancov, aby opustili rokovaciu sálu. „V zmysle rokovacieho poriadku vás 
poslednýkrát upozorňujem, aby ste opustili sálu,“ povedal Danko. Keďže tak nespravili majú druhú 
neospravedlnenú účasť. V rokovacej sále sa strhol krik a Danko následne prerušil schôdzu do dnes do deviatej 
rána. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
„Dnes pokračovala arogancia moci,“ reagoval na tlačovke Beblavý. „Keďže schôdza bola vedená v rozpore so 

zákonom aj naďalej žiadame, aby Ústavný súd rozhodol o jej zákonnosti,“ povedal Beblavý. Poslancom, ktorý 
schôdzu blokujú, hrozí, že prídu o polovicu platu. Na tom im však nezáleží. Opoziční lídri by sa mali spolu s 
protestujúcimi poslancami stretntúť pred schôdzou a nájsť cestu, ako situáciu vyriešiť. 

Schôdza bude, aj keby sa prikovali 
Danko ich síce môže vykázať z rokovacej sály, no nemá prostriedky na to, aby ich odtiaľ fyzicky dostal, a 

preto nastala patová situácia. Šéf parlamentu však po grémiu povedal, že už pracuje na riešení situácie a 
schôdza dnes určite prebehne „aj keby sa prikovali“. Pokračujúca obštrukcia šiestich poslancov je podľa 
koaličných strán neúctivá. Šéf parlamentu podľa vlastných slov nezažil podobnú situáciu za celý čas, čo šéfuje 
parlamentu, a to ani pri spore s najväčším rebelom Igorom Matovičom. 

Danko nazval Poliačika „špindírom“, „šmochtošom“ a „zvieraťom“. „PS/SPOLU si myslia, že teátro Igora 
Matoviča z neho urobilo lídra opozície. No Matovič je len jeden a ani on si nedovolil doniesť do sály pizzu, jesť v 
sále a ukazovať svoje špinavé ponožky ako Martin Poliačik a ja vyzýva toho špindíra, že ja sa nebudem hanbiť.“ 
Po grémiu údajne našiel riešenia a zrejme to nezahŕňa druhý rečnícky pultík. Bližšie však nechcel riešenia 
konkretzovať. 

Fico nazval poslancov bláznami a Bugára hodil cez palubu 
Postoj Roberta Fica, ktorý sa pred mikrofón v tlačovkovej miestnosti postavil v sprievode ďalších asi 

pätnástich smerákov, ničím neprekvapil. Podľa neho je to, čo sa deje v parlamente neakceptovateľné. „Sú to čistí 



blázni, kľudne môžete používať tento výraz,“ zopakoval Fico. „Urobíme všetko preto, aby sme doručili tieto tri 
sľuby, ktoré sme dali.“ Koalícia si s týmto hrubým porušením poriadku poradí. 

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 
Opozícia však nebola jediná, do koho sa obul. Skritizoval aj svojho súčasného koaličného partnera, lídra 

Most-Híd Bélu Bugára. Schôdza sa nakoniec otvorila vďaka poslancom Demokratickej strany, ale aj ďalším 
nezaradeným poslancom, čo šokovalo aj Bugára. „Včera bola dohoda s Bélom Bugárom, že sa schôdza neotvorí, 
ale im to nevyšlo,“ povedal Fico s tým, že má líder Mosta prestať klamať. „Béla Bugár nám jasne povedal, že on 
už s nami nie je. Za to, že sa nedostane do parlamentu, a on sa nedostane, si môže sám." 

Fico povedal, že rokovali len so SNS. „Prosím, neotravujte ma s takýmito vecami,“ reagoval na otázku o 
pomyselnej svadbe medzi Smerom a ĽSNS. „Bugár sa dohodol s opozíciou. Rozhodol sa, že s nimi bude šlapať. 
Je to jeho rozhodnutie,“ dodal šéf Smeru s tým, že ho naozaj prekvapuje, keď štyri roky bačoval na 
najvýznamnejších rezortoch v tomto štáte a teraz hovorí o Smere, že by s touto stranou viac nikdy do vlády 
nešiel. 

Lídri opozície súhlasia len s časťou protestu, podľa Matoviča toto divadlo nikomu nepomôže 
Koalícia aj opozícia by mali predložiť návrhy zákonov o trinástych dôchodkoch pre penzistov, dvojnásobné 

zvýšenie rodinných prídavkov, zrušenie diaľničných známok pre autá do 3,5 tony a Istanbulský dohovor hneď ako 
prvé body spoločne po parlamentných voľbách. Takéto východisko z patovej situácie v parlamente predstavil šéf 
OĽaNO Igor Matovič. „Ak toto budeme teraz robiť Ficovi, tak porazený, ubolený Fico nám to po voľbách vráti 
stonásobne,“ vyhlásil Matovič s tým, že Fico zablokuje po voľbách parlament na štyri roky. 

Zdroj: TASR/Jakub Kotian 
Na adresu politikov Matovič povedal, aby si všetci dali studenú sprchu, dohodli sa na pomoci ľuďom a nerobili 

si len predvolebnú kampaň. „Toto divadlo tu bude až do volieb a nikomu to nepomôže. Ľudia zostanú zhnusení z 
politiky,“ doplnil šéf OĽaNO. Podľa Matoviča by sa mali politici po voľbách bez emócií pozrieť do spoločnej kasy, 
či sú v nej peniaze na navrhované sociálne opatrenia. „Keď budú, hlasujme za a keď nebudú, ľudia musia 
vydržať,“ dodal. Obštrukcia má podľa Matoviča zmysel, ale nocovanie v paralmente nie. 

Kollár je nešťastný, Kiska Beblavého chápe 
Boris Kollár uviedol, že je nešťastný, že sa schôdzu podarilo otvoriť. „Keď je otvorená, správajme sa 

zodpovedne a poďme rokovať. Beriem prvý deň protestu, myslím si, že je to v poriadku, aj keď takéto veci by som 
očakával skôr od Matoviča,“ hovoril predseda Sme rodina. Ak sa to bude naťahovať až do volieb, vníma to ako 
frašku a čistú psychiatriu. 

Líder strany Za ľudí Andrej Kiska protest PS/SPOLU podporil. „Sú situácie, kedy treba konať neštandardne a 
preto rozumiem Mirovi Beblavému. Všetko však má mať svoju mieru a myslím si, že je čas riešiť veci politicky,“ 
uviedol. Dodal však, že treba mať mieru a že Slovensko má poistku voči populistickým návrhom, a tou je 
prezidentka Čaputová, ktorá môže zákony vetovať. Ak tak spraví až po voľbách 29. februára, tak zákony nemôžu 
platiť. 

[Späť na obsah] 
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