
 

 

SaS je politický projekt PENTA. 

Alebo ako Sulík Zajaca z klobúka vytiahol. 

Sulík nedávno predstavil svoj tím na zdravotnícku reformu: Rudolf Zajac, exminister 

zdravotníctva, Jana Cigániková, poslankyňa Národnej rady SR a členka zdravotníckeho 

výboru, členka Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Iveta 

Pospíšilová, bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska Martin Barto, lekárnik Martin 

Pilník. 

Jana Cigániková sa preslávila výrokom o ťuťmákoch, ktorí nikdy nič v živote nevytvorila. 

Ale Rudolf Zajac je iný kaliber! Meno Rudolf Zajac figuruje v zoznamoch 

spolupracovníkov ŠtB pod krycím menom ZWERG. 

Bol to práve Zajac, kto bol v rokoch 2002 až 2006 považovaný za „koňa“ Penty a 

Haščáka v druhej Dzurindovej vláde. Podozrenia o prepojení Zajaca na Pentu vtedy 

opakovane riešila Koaličná rada (námietky mala najmä Bugárova SMK).  

Penta sa stala vďaka Zajcovym reformám, dominantným hráčom v slovenskom zdravotníctve. 

Rudolf Zajac sa spomína aj v „údajnom“ spise SIS, Gorila: „Malchárek rozpráva Haščákovi 

o ministrovi zdravotníctva Rudolfovi Zajacovi, ktorý sa správa hystericky. Na koaličnej 

rade šuškal Malchárkovi, že zmenu stanov robí pre Sláva Haščáka.“ 

Kauza WikiLeaks zas priniesla podozrenia o kupovaní poslancov pre Zajacove reformné 

zákony, za ktoré vzorne hlasovali aj tí nezávislí. Z depeše veľvyslanectva USA v Bratislave 

z roku 2005, ktorú zverejnil portál WikiLeaks, vyplýva podozrenie, že „hlasy boli kúpené“. 

Pričom „zdrojom, podozrivým z kupovania hlasov, bola finančná skupina Penta“ (uvádza 

depeša). 

Ďalšia postavička veľkého kalibru našej podnikateľskej scény, Kočner, tvrdí, že Penta dala 

SaS pred voľbami 5 miliónov korún prostredníctvom pána Jozefa Špirka (bývalý vysoký 

manažér a spoločník Penty). Sulík to kategoricky poprel, na čo Kočner reagoval: „Je to 

pravda, doniesol ich pokladník strany SaS Kolárik, ktorý ich od Špirka dostal v bielej Tesco 

igelitke." 

Spomenie si niekto na stranu NÁDEJ? Projekt novej politickej strany pripravoval Jaroslav 

Haščák, Jozef Špirko a Jirko Malchárek. Politická strana neskôr dostala názov „NÁDEJ“. Na 

tento projekt vyčlenili niekoľko desiatok miliónov korún. 

Na prvom mieste kandidátky strany NÁDEJ kandidovala MUDr. Alexandra Novotná, dnes 

známa najmä ako odborníčka na plastickú chirurgiu. Novotná pôsobila v tíme ministra 

zdravotníctva Rudolfa Zajaca ako jeho štátna tajomníčka. Neskôr sa stala šéfkou Úradu na 

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Alexandra Novotná teda bola šéfkou presne toho 

úradu, ktorý mal kontrolovať zdravotnícke projekty Penty. Počas predvolebnej kampane sa 

otvorene vyjadrila, že ambíciou strany NÁDEJ je „získať post ministra zdravotníctva“. 



 

 

Na štvrtom mieste kandidátky penťáckej strany kandidoval RNDr. Jozef Mihál – 

vtedajší poradca ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. 

V novembri 2008 oznámil Richard Sulík úmysel založiť novú politickú stranu. Strana bola 

zaregistrovaná 27. februára 2009 prípravným výborom v zložení Sulík, Mistrík, Švihura a 

Jozef Mihál. V marci 2009 sa konal zakladajúci snem Slobody a solidarity. Na tom by nebolo 

nič zvláštne, veď každý má právo zmeniť politickú stranu. 

Lenže 28. apríla 2009, teda dva mesiace po založení SaS, predložila strana NÁDEJ do 

Národnej rady Slovenskej republiky svoju výročnú správu za rok 2008. A ako člen prezídia 

strany NÁDEJ je pod ňou podpísaný Jozef Mihál. Jozef Mihál bol teda v roku 2009 členom 

dvoch strán súčasne: Penťáckej strany NÁDEJ a súčasne bol Jozef Mihál už členom novej 

penťáckej strany SaS (Sulík zabezpečil viaczdrojové financovanie – druhá vetva bola od 

podnikateľa Sabola). SaS, ktorá bojuje proti korupcii a za očistu verejného života. 

Záverom teda môžeme konštatovať, že: 

1. Zvyšujúce sa preferencie SaS a vidina predčasných volieb (tajné rokovanie Sulík & 

Danko v Hainburgu) zaktivizovala Pentu, aby si začala pripravovať pôdu 

a „vybrala“ si investované peniaze do Sulíka a jeho SaS. 

2. Veľmi pravdepodobné prepojenie PENTA – Rudolf Zajac – Jozef Mihál. 

3. Sulík si vybral alebo mu bol vybraný osvedčený človek bez politických ambícií, 

Rudolf Zajac alias Zwerg. 

 

Golda Troywatová 

P.S. Smutné je to, že hlavnými ponovembrovými lustrátormi vo VPN boli Fedor Gál a Peter 

Zajac. Títo dvaja páni a Bútora stáli za stiahnutím kandidátky Budaja, ktorý bol pozitívne 

lustrovaný ako ŠtBák Domovník. A 28 rokov po revolúcii nám pravicové reformy diktujú 

bývalí ľavicoví ŠtBáci. Lorenc ich naučil dobre sa maskovať. 


