
L íder SDK Mikulá‰
Dzurinda na pred-
volebnom mítingu

13. septembra 1998 v
Ko‰iciach o. i. vyhlásil:
,,Najviac zo v‰etkého ºudia
Ïiadajú, aby bolo viac prá-
ce, aby mali perspektívu,
aby neboli politicky zneu-
Ïívaní, ako napríklad vo
V˘chodoslovensk˘ch Ïele-
ziarÀach. Ani za komuniz-
mu nebol robotník tak
zneuÏívan˘ a bezmocn˘
ako za vlády súãasn˘ch pri-
vatizérov – Reze‰ovcov.
S t˘mito musíme skonco-
vaÈ.”

Pre‰li skoro 4 roky
a predseda SDKÚ M. Dzu-
rinda 7. marca 2002 na
stretnutí so ‰tudentami
Trenãianskej univerzity
vyhlásil: ,,SPP chce
uchmatnúÈ Alexander
Reze‰. Vzhºadom na prefe-
rencie sa nadejajú, Ïe po
ovládnutí SPP zase budú
vydávaÈ ‰ialené miliardové
nekryté zmenky. Dodnes
som si nie ist˘, koºko
zaplatíme za Duckého
zmenky,“ povedal Dzurin-
da. Nezabudol dodaÈ to
najdôleÏitej‰ie preão pri-
‰iel pred“ jogurtov“, Ïe
cena 130 miliárd za predaj
49 percent podniku je
dobrá. 

V Ko‰iciach by viac
ako ‰tvorroãnú ,,ságu rodu
Reze‰ovcov” uÏ nikto ne-
poãúval. Hutníci si v‰ak
veºmi dobre pamätajú
Dzurindovu vetu z roku
1998 , ...aby bolo viac prá-
ce...”, preto predstúpiÈ
pred Ïeleziarov s podob-
n˘mi táraninami, aké
spapkali ‰tudenti, by bolo
nebezpeãné aj pre ochran-
károv a nielen pre premié-
ra. Príchod Dzurindu

a Miklo‰a do vlády a ich
vyhlásenia na adresu ,,kin-
dermanaÏmentu VSÎ dali
americkej banke morga-
novcov dostatoãn˘ dôvod,
aby odskoãila od financo-
vania úverov VSÎ Ko‰ice.
Nasledoval predaj srdca
oceliarov a nezamestna-
nosÈ na v˘chode presiahla
miestami 30-percentnú
hranicu. Ani Goodischom
toºko avizovan˘ príchod
amerického kapitálu sa
neuskutoãnil. Skôr kufre
bude baliÈ US – Steel  prav-
depodobne aj s exvelvy-
slancom Johnsonom, ktor˘
pred voºbami 1998 lietal
rovnako ako jeho nástup-
ca. Vtedy nikto netu‰il, Ïe
za diplomatick˘mi aktivita-
mi je stratová Ïeleziarska
firma zo zámoria.

Mladí trenãianski
jogurti a hamburgeri v‰ak
v úÏase otvárali ústa a fre-
netick˘m potleskom oce-
nili dôvtip slovenského
premiera, ktor˘ im do bud-
úcnosti predajom plynární
zabráni rozkradnúÈ SPP
pred Reze‰om na nemoc-
niãnej posteli. Duckého
zmenky, ktoré Dzurinda
nevedel z ãoho zaplatiÈ
ãesk˘m petrolejárom, dali
celej veci nádych svetovos-
ti, akú moÏno vídaÈ iba
v akãn˘ch zaoceánskych
seriáloch.

Neãudujme sa mlad˘m
jogurtom a hamburgerom,
Ïe sa ãudovali.  âudoval sa
i minister vnútra I. ·imko,
keì mu poslanec P. Baco

pred poslancami Národnej
rady dokázal, Ïe Duckého
zmenky, o ktor˘ch hovorí
Dzurinda, sú falzifikáty.
Potvrdil to aj nepriamo
v telefóne riaditeº krimi-
nalisticko expertízneho
ústavu ·imkovho rezortu.

Spravodajsk˘ ‰táb
verejnoprávnej STV o sku-
toãnosti, Ïe Duckého
zmenky s ktor˘mi sa poli-
ticky narába, aby sa mohol
uskutoãniÈ v˘predaj SPP,
sú falzifikáty, národ nein-
formoval. Redaktorka ªuba
Lesná to uÏ na mieste bez-
prostredne po odhalení
pravdy odôvodnila dopre-
du, Ïe je veºmi zloÏité
spracovaÈ spravodajstvo
z noãného rokovana par-
lamentu. In˘m ‰tábom sa
to podarilo zachytiÈ, ale
redaktorke, ktorá napísala
úãelovú knihu o Duckom,
sa akosi do uverejnenia
pravdiv˘ch dôkazov, v hlav-
nej verejnoprávej spravo-

dajskej relácii, nechcelo. 
Za osobitnú pozornosÈ

stojí správanie  advokáta
Valka, ktor˘ paradoxne
zastupoval záujmy SPP.
Valko na Markíze k⁄mil
verejnosÈ polopravdami
a tvrdil, Ïe zmenky boli
preskúmané znalcom a
podpisy na nich overené
notárom. Je zaujímavé, Ïe
tak ako jogurti zhtli
Dzurindovú zmenkovú
návnadu, zhltli Valkové
múdre reãiãky aj politici a
odborná verejnosÈ. Nikoho
nezaujímalo, kto objednal
expertízu, ãi Valko, proku-
rátor, alebo súdy. Neved-
no, naão notár overoval
podpisy na Valkov˘ch
zmenkách. Notár nie je
grafológ. Bude potrebné
preskúmaÈ aj notára, preão
sa zahral na grafológa.
Duck˘ uÏ nemôÏe osvedãiÈ
nepravosÈ svojich podpi-
sov, ale urobil to krimina-
listicko-expertízny ústav.

Preão sa notár Valko vyh˘-
bal tomuto ústavu a hºadal
iné autority, keì uÏ zmen-
kami sa zaoberali vy‰etro-
vatelia. Nebolo to len pre-
to lebo v hre bol smutne
známi Bostonsk˘ praÏsko-
americk˘ poradca a predaj
SPP.Aj mlãanie verejno-
právnej  Lesnej, ktorá ma-
la vÏdy zaruãene pravé
informácie, ostatn˘m novi-
nárom nedostupné, je po-
trebné bliÏ‰ie skúmaÈ.

KeìÏe podpis na Duc-
kého zmenkách sa nezho-
duje s prav˘m podpisom
zavraÏdeného Duckého,
dochádza aj k zmene
názorov na motív vraÏdy
J. Duckého. Poslanec G.
Krajãí ako predseda nezá-
vislej vy‰etrovacej komisie
e‰te v roku 1998 upozor-
nil, Ïe objednávatelia vraÏ-
dy môÏu byÈ siln˘mi pred-
staviteºmi ãeského chemo-
potrolejového priemyslu.
Stopa exministra Pittnera
a s Àou aj patová situácia
pri vy‰etrovaní Ukrajinca
Olega T. sa teraz zvrtla na
skúmanie súboja dvoch sil-
n˘ch Slovákov - J. Ducké-
ho a A. B. Do tejto vlny
patrí aj nedávny podivu-
hodn˘ konkurz na Istro-
chem, jeho sporné vyvlast-
nenie a priklepnutie
Duckého konkurentovi,
ktoré sa za zvlá‰tnych
okolností  odohralo na
FNM. O v‰etk˘ch kau-
zách, ktoré s t˘m súvisia,
bude na tomto mieste
,,fiãaÈ” seriál.
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