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O čo išlo?
Fico v roku 1998 vyhlásil, že SDĽ nepôjde „do vlády, na čele ktorej by stál pán Mečiar
alebo pán Gašparovič," a dodal, že sa obaja natoľko diskvalifikovali, že ani jeden, ani
druhý by už nemali zastávať žiadnu štátnu funkciu.
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Ako tiež Fico povedal v roku 2000: „Víťaz slovenskej politiky bude ten, kto pošle Vladimíra
Mečiara preč z politiky.“

5

Fico odmietal vládu s
Mečiarom, pri prvej príležitosti
1998 ale vládu s Mečiarom vytvoril

https://komentare.
hnonline.
sk/komentareFico svoj postoj potvrdil aj v roku 2006, keď Dzurinda varoval pred možnou koalíciou Fica a hn/281250-oMečiara. Fico reagoval výrokom: “Dzurinda už nevie iné ako strašiť”. No nakoniec mal
staronovychDzurinda pravdu a Fico v roku 2006 zložil svoju prvú vládu v koalícii s Mečiarom.
pouceniach

Link2

Pred tým, ako sa Fico dostal do vlády sa chcel v korupcii vymedzovať voči dovtedajším
vládam a preto si objednal billboardy s textom "Ako sa kradlo za Mečiara, tak sa kradne aj
za Dzurindu".
Vo volebnej kampani tiež Fico účinkoval v reklamnom spote, v ktorom boli Dzurinda a
Mečiar predstavení ako "škrvny, ktoré sa nedajú vyčistiť", pričom Fico mal byť "Majster
Poriadok"
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"Ako sa kradlo za Mečiara, tak
2002 sa kradne aj za Dzurindu"

No realita je dosť iná. Za Ficovych vlád sa vyskytli stovky korupčných káuz a je namieste
predpokladať, že Fico v kradnutí prekonal aj svojich predchodcov. Navyše, minister vnútra
Ficovej vlády je vyšetrovaný pre majetkové podvody a samotný Fico býva v byte človeka
obvineného z daňových podvodov.

http://komentare.
hnonline.
sk/komentare/101359
7-karma-je-zdarma

Fico kedysi sám podporoval zavedenie rovnej dane, nesúhlasil len s konkrétnou
plánovanou sadzbou (ktorá bola nakoniec aj tak vyššia) Tu je ukážka z Ficovho rozhovoru
pre denník SME pred voľbami v roku 2002:
SME: Súhlasíte s rovnou daňou?
Robert Fico: Áno, ale výška 14 percent, ako ju navrhujú, nie je pri súčasnej ekonomickej
sile a sociálnej situácii reálna.
SME: Súhlasíte s vyššou daňovou sadzbou pre ľudí s vyššími príjmami?
Robert Fico: Keďže som za rovnú daň, tak nie.
No keď už bola rovná daň realitou, Fico ju kritizoval, označoval ju za "daňový experiment"
a tvrdil, že ju celá vyspelá Európa odmieta. Následne najskôr rovnú daň významne narušil
zavedením milionárskej dane, až ju nakoniec v roku 2013 úplne zrušil, keď pri dani z
príjmu fyzických osôb zaviedol dve sadzby. Tento krok následne Fico komentoval takto:
"Áno, zarezali sme posvätnú kravu slovenskej pravice rovnú daň, pretože ju považujeme
za nespravodlivú."
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Fico rovnú daň podporoval,
2002 neskôr ju sám zrušil

No ak bola rovná daň posvätnou kravou slovenskej pravice, rovnako bola aj posvätnou
kravou samotného Fica.

https://sk.wikipedia.
https://sk.wikiquote.
org/wiki/Daň_z_príjmov
org/wiki/Robert_Fico# _fyzickej_osoby#Sadzb
Ekonomika
a_dane

Fico kritizoval Dzurindovu vládu za to, že neznížila spotrebné dane na pohonné hmoty,
pričom to považoval za "nesolidárne so slovenským ľudom", ako vyhlásil v roku 2005:
"Vláda nechce znížiť ceny týchto komodít, lebo podporuje zisky nadnárodných spoločností
na úkor zvýšenia solidarity so slovenským ľudom,"povedal k svojmu návrhu zákona o
znížení spotrebných daní z pohonných hmôt."
Fico zámer znížiť spotrebnú daň vyslovil aj pred voľbami v roku 2006: "Je absurdné, že
občania platia vďaka Ivanovi Miklošovi spotrebnú daň vyššiu, ako vyžaduje legislatíva EÚ.
Nová vládna koalícia, ktorá vznikne po voľbách, musí zníženie spotrebnej dane dostať čo
najrýchlejšie do NR SR."
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Vysoké spotrebné dane na
pohonné hmoty sú nesprávne,
ale len kým ich Fico nemôže
2005 reálne zmeniť

No nová Ficova vláda nielen, že spotrebnú daň na PHM neznížila, ale dokonca kritizovala
a odmietla aj návrh na zníženie tejto dane, ktorý v roku 2008 predložila opozícia: „... a dnes
prichádzajú a poučujú nás (opozícia), že máme vraj znižovať spotrebné dane na pohonné http://nezabudni.szm.
hmoty,"
com/fico.html

http://www.topky.
sk/cl/10/645956/Sulikziada-znizeniespotrebnej-dane-nanaftu

Fico v roku 2007 oznámil, že diaľnica do Košíc bude postavená už v roku 2010. Keďže to
mnohí odborníci považovali za absolútne nereálny termín, Fico na to reagoval: "Toto je
záväzok. Ak toto nenaplníme, tak treba vyvodzovať politickú zodpovednosť.“
No v roku 2010 a ani neskôr Fico žiadnu politickú zodpovednosť voči sebe a ani svojej
vláde nevyvodil. Namiesto toho ministerstvo hospodárstva ešte v januári 2010 vydalo
správu o tom, že diaľnica by sa mala dokončiť do konca roka 2012. Neskôr ministerstvo
upresnilo, že do tohto termínu sa má diaľnica postaviť bez tunelových úsekov.
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Podľa Fica mala byť diaľnica
do Košíc postavená v roku
2010 a za nesplnenie chcel
2007 vyvodiť politickú zodpovednosť

V roku 2014 minister dopravy Počiatek povedal, že diaľnica bude dokončená v roku 2019.
Po voľbách 2016 si Ficova vláda dala do programového vyhlásenia záväzok dostavať
diaľnicu do Košíc do roku 2020. Koncom mája 2017 sa však posunul aj tento termín, keď
sa ministerstvo životného prostredia postavilo za návrh, podľa ktorého by diaľnica do Košíc
mala byť dostavaná až v roku 2026. Vzhľadom na predchádzajúce posúvania termínov
však ani tento termín nemusí byť konečný.

https://www.sme.
sk/c/3392421/jul2007-fico-trva-nadialnici-do-kosic-rok2010.html

https://www.
aktuality.
sk/clanok/45518
1/ficov-zavazokdialnica-dokosice-bude-vhttps://ekonomika.sme. roku-2010-aksk/c/3391549/ficonie-trebadialnica-bratislavavyvoditkosice-do-roku-2010-je- politickurealna.html
zodpovednost/

http://slovensko.
hnonline.
sk/974077-ficosluboval-rok2020-klucovejdialnice-sadockameminimalne-osest-rokovneskor
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Fico pri podozrení zo škôd
povedal "Napíšte to na mňa",
keď sa podozrenie potvrdilo,
2007 nič nezaplatil

2006
(začiatok
prvej
Fico je veľkým zástancom
Ficovej transparentného verejného
5 vlády)
obstarávania

O čo išlo?

Link1

Ministerka práce prvej Ficovej vlády Viera Tomanová pracovala pred nástupom do funkcie
v neziskovej organizácii Privilégium. Táto organizácia dostala kontroverznú dotáciu na
kúpu postelí, keďže vzhľadom na dlhy organizácie voči štátu mala byť táto dotácia
pridelená nelegálne. Fico Tomanovú vehementne obhajoval a jej nevinou si bol istý až tak,
že okrem iného vyhlásil:
„Ja sa hlásim k tým 44 posteliam, napíšte to na mňa.“
okrem toho tiež povedal aj: „Ak je toto zločin, ktorý spáchala pani Tomanová, ja sa sám k
tomu zločinu hlásim“
https://www.sme.
sk/c/3438213/privilegi
No keď sa naozaj ukázalo, že išlo o zločin a štát prišiel kvôli kauze o zhruba 65-tisíc eur,
um-asi-podvadzalo.
Fico na svoje vyhlásenia zabudol a zo škôd "napísaných na neho" nezaplatil ani cent.
html
V apríli 2015 Fico vyhlásil: “Som veľkým zástancom transparentného verejného
obstarávania.”, čo vzhľadom na množstvo a závažnosť korupčných káuz počas jeho vlád
znie ako zlý vtip. Súčasťou stoviek káuz Ficovych vlád sú aj nespočetné pokusy o
manipuláciu alebo obchádzanie verejného obstarávania. V niektorých tendroch spolu
súťažili len spriaznené firmy, v množstve iných, namieru ušitých tendroch, zase "súťažila"
len jediná firma a pri niektorých nákupoch ani nedošlo k verejným obstarávaniam.
Obľúbené triky ako sa úplne vyhnúť verejnému obstarávaniu je buď rozdeliť väčšiu
zákazku na viacero menších, alebo vyhlásiť, že nákup je potrebné utajovať, čo je špecialita
nákupov na ministerstve obrany.
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http://finweb.hnonline.
sk/komentare-aanalyzy/417193napiste-to-na-mna
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http://www.
pluska.
sk/slovensko/kri
mi/kauzaprivilegiumstepanka-jevinna.html

http://www.
pluska.sk/plus7dni/domov/statn
a-spolocnostplati-firmemilionarabrhela-zmluvaje-tajna.html

https://domov.
sme.
sk/c/6947156/p
oistencov-lakastatu-zvlastnaagentura-riadilju-brat-clenasmeru.html

http://akoficoklame.
tumblr.
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https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1
RtckzSD37afZ_zGo2b
qOhactb4_gnoxAidSZ
WxQOu7o/edit#gid=0

V júni 2014 Fico vyhlásil: "Moje telefónne číslo je dostatočne známe. Viete, všetci
rozprávajú o korupcii a nikto nič nehlási. Takže ak má niekto problém s korupciou, tak úrad
vlády je v telefónnom zozname. Ak niekto chce hovoriť o korupcii, tak nech zdvihne telefón
a nech mi zavolá,“

2006
(začiatok
prvej
Ficovej Ficovi vraj ľudia môžu
5 vlády)
nahlasovať korupciu

No ak Fico nevie o konkrétnych príkladoch korupcie, zrejme len preto, lebo si pred ňou zo
všetkých síl zakrýva oči. A keď médiá alebo opozícia poukážu na konkrétne príklady
korupcie, Fico ich zvyčajne kritizuje a vymýšľa si rôzne výhovorky, prečo bolo to či ono
zneužitie verejnej právomoci v poriadku a snáď aj nevyhnutné. Jedným z najlepších
príkladov je kauza prvej Ficovej vlády "nástenkový tender". Kritiku tohto tendra zo strany
opozície označoval za protištátnu politiku a opozičnú hru. No keď boli neskôr aktéri kauzy
odsúdení, Fico sa za svoje vyhlásenia typicky neospravedlnil. A aj nástenkový tender je len
jedinou z viac ako 200 korupčných káuz Ficovych vlád. Ak by teda Fico riešil len tieto
verejne známe kauzy a samozrejme, žiadne nové kauzy by sa nevytvárali, mal by ešte
pekných pár rokov čo robiť.

https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1
RtckzSD37afZ_zGo2b
qOhactb4_gnoxAidSZ
WxQOu7o/edit#gid=0

http://tv.sme.
sk/v/30223/fico-vyzyvaaby-hlasili-korupciupriamo-jemu-a-slubujeochranu.html

http://slovensko.
hnonline.sk/786734pri-podozreniodvolam-kazdehoministra-do-trochminut-pozrite-sa-ktouz-doplatil-na-ficoveslova

https://aktualne.
centrum.
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litika/najdlhsietri-minutyhistoriislovenska-vosvetehttps://www.aktuality.
korupciousk/clanok/132369/kome vyrovnatntar-do-troch-minut/
dokazu.html

Na začiatku svojej prvej vlády Fico vyhlásil: „Do troch minút odvolám každého člena vlády,
u ktorého sa ukáže iba náznak korupcie a klientelizmu,“
No aj v tom lepšom prípade Ficove "tri minúty" trvali týždne alebo mesiace. V horšom
prípade, ako napríklad v prípade ministra Janušeka v súvislosti s kauzou nástenkový
tender, odvolávanie nielen, že trvalo štyri a pol mesiaca, ale po odvolaní bol dosadený
minister, u ktorého existovali závažné podozrenia z korupcie a klientelizmu už od začiatku.
V prípade Janušeka bol ako jeho náhradník určený Igor Štefanov, ktorý bol blízkym
spolupracovníkom Janušeka a na tendri sa priamo podieľal.
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Fico tvrdil, že ministra, pri
ktorom je len náznak korupcie,
odvolá do troch minút. Realita Z nedávnej doby môžeme spomenúť prípad Roberta Kaliňáka, u ktorého sú podozrenia z
2007 ale je veľmi odlišná
klientelizmu obrovské, no Fico ho napriek masívnym protestom odmietol odvolať.

3

Fico razantne odmietal kritiku nástenkového tendra a označil ju len za opozičnú hru: "Toto,
čo hrá slovenská opozícia, je protištátna, protislovenská, protiľudová politika, ktorej cieľom
je jedna jediná vec – poškodiť Slovenskej republike za každú cenu, lebo sa domnievajú, že https://spravy.pravda.
Fico kritiku nástenkového
to poškodí aj vláde."
sk/domace/clanok/161
tendra označoval za
494-fico-sa-zastalprotislovenskú politiku
No pravdivosť kritiky nakoniec potvrdil aj Špecializovaný trestný súd, ktorý aktérov v tejto
ministrov-za-sns-aopozície, jeho aktéri ale neskôr kauze odsúdil. Janušek dostal trest odňatia slobody vo výške 12 rokov a Štefanov trest vo opoziciu-vinil-z2008 boli odsúdení
výške 9 rokov.
protistatnej-politiky/
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Fico vraj má rád finančné
2008 skupiny ako koza nôž

Fico 18.6.2008 v reakcii na medializovanú návštevu ministra financií Jána Počiatka na
jachte J&T v Monaku vyhlásil:
"Ja mám finančné skupiny asi tak rád ako koza nôž"
No tento citát je výsmechom realite, keďže zrejme žiadna vláda nebola spájaná s
finančnými skupinami do takej miery ako Ficove vlády. Príkladov prepojenia finančných
skupín na Ficove vlády je nespočetné množstvo, počnúc prepojením viacerých ministrov
zdravotníctva na Pentu (Zvolenská, Čislák, Drucker) a končiac tým, že Fico odmietal
odpovedať, či navštívil byt spojený s kauzou Gorila, kde mal Fico konšpiračne diskutovať
so šéfom Penty. Zrejme najväčšou drzosťou ale bolo odhalenie, že vládny materiál o kúpe
SPP bol vytvorený na počítači J&T. Bližšie sa už zrejme finančné skupiny k vláde ani
dostať nemôžu.

https://dennikn.
sk/914202/dokolameliete-o-niecom-coneexistuje-ako-ficoslota-janusek-astefanov-obhajovalinastenkovy-tender/

https://ekonomika.sme.
sk/c/6931081/vladnymaterial-o-spp-ma-vhttp://akoficoklame.tumblr.com
zahlavi-znacku-jt.html

https://www1.pluska.
sk/Spravy/Zdomova/Nastenkovyhttps:
tender-ma-tvrdu//zastavmekoru
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https://dennikn. byvalych-ministrovsk/cases/konani sk/914161/nast Mariana-Januseka-57e-roberta-fica-v- enka-usvedcila- a-Igora-Stefanova-53emisnej-kauze aj-fica/
za-mreze
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http://www.sme.
sk/c/4382133/fico-oFico hovoril, že v roku 2014 už Iveta Radičová v roku 2009 nahlas rozmýšľala o tom, že Fico by v roku 2014 mohol
v politike nebude a že preto ani kandidovať za prezidenta. Fico to však komentoval so slovami “Môžem vás ubezpečiť, že v pat-rokov-tu-uzroku 2014 už v politike nebudem”. Fico však nakoniec v politike nielen zostal aj po roku
nebudem.
nebude kandidovať na
2014, ale dokonca v prezidentských voľbách v roku 2014 aj skutočne kandidoval.
html#ixzz3efHdoyg7
2009 prezidenta
Fico pred voľbami 2010 odhalil podozrivú schému financovania strany SDKÚ, ktoré jej
predstavitelia nedokázali vysvetliť. Fico k tejto téme zvolal viacero tlačoviek a teatrálne
hovoril o tom, že SDKÚ je najnebezpečnejšia strana, že sa bojí o svoj život a podobne.
Fico sa tiež odmietol zúčastniť diskusie s Dzurindom na túto tému, s dôvodom "Prečo sa
mám váľať v rovnakej špine ako on?" Financovanie SDKÚ tiež bola aj hlavná téma na
https://spravy.pravda.
billboardoch, na ktorých Smer kritizoval SDKÚ.
sk/domace/clanok/165
Fico kritizoval SDKÚ za
277-fico-vyrobilfinancovanie strany, o pár
No už o pár mesiacov neskôr sa objavila nahrávka, v ktorej hlas podobný Ficovi hovorí o
billboardy-proti-sdkumesiacov mal rovnaké
tom, ako na financovanie volebnej kampane v roku 2002 získal "vlastnou hlavou" zhruba
dzurinda-ocenil-ze-su2010 problémy
75 miliónov korún. Nahrávka dodnes nebola vysvetlená a Fico sa k nej odmieta priznať.
modre/
Po voľbách 2010 sa do vlády dostali 4 pravicové strany. Fico toto dlhodobo a neúnavne
kritizoval ako "zlepenec", keďže išlo o viac strán ako v predchádzajúcej Ficovej koalícii a
zároveň medzi týmito stranami boli rôzne ideové spory.
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Link1

Pravicový zlepenec a Ficov
2010 mačkopes

No ak bola koalícia po voľbách 2010 zlepencom, koalícia, ktorú vytvoril Fico po voľbách
2016, bola mačkopsom. Smer totiž bol súčasťou koalície štyroch strán, spolu s
pravicovými stranami, ktoré predtým kritizovali Fica a ktoré predtým kritizoval Fico.
Zároveň, koaličná strana Sieť sa krátko po vstupe do vlády rozpadla a jej 5 poslancov
prešlo do strany MOST HÍD. Okrem iného v tejto koalícii sú spolu národniari s Maďarmi.

https://sk.wikipedia.
org/wiki/Vláda_Sloven
skej_republiky_od_23.
_marca_2016#Zmeny
_v_obsaden.C3.
AD_postov_vo_vl.C3.
A1de
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https://domov.sme.
sk/c/5416129/fica-mausvedcovat-tajnanahravka-odmieta-ju.
html

https://domov.
sme.
sk/c/5212358/fic
o-k-spine-sdkuvedie-logo.html

https:
//zastavmekoru
pciu.
sk/cases/schran
kove-firmyspate-s-sdku-ds

https://www.cas.
sk/clanok/149323/ficodzurindovym-krokomsi-sdku-riadne-strelilado-kolena/

https://www.
cas.
sk/clanok/14948
2/financovaniesdku-dzurindovnajsmutnejsiden/

https://dennikn.
sk/858728/fico-chcelstabilitu-a-za-zlepenecsa-vysmieval-sadzurindovi-aj-radicovejteraz-mu-danko-hrozikoncom/

https://tivi.cas.
sk/video/57883
6/fico-o-novejpravicovejvlade-je-tozlepenecnevydrzi-anirok/

https://dennikn.
sk/858728/fico-chcelstabilitu-a-zazlepenec-savysmieval-sadzurindovi-ajradicovej-teraz-mudanko-hrozi-koncom/

https://www.
cas.
sk/clanok/44394
3/stvorkoaliciapadla-ficonapriek-tomuvyhlasujeukazali-smepolitickustabilitu/

Link7

V lete 2010 Robert Fico navrhol odvolanie vtedajšieho predsedu NRSR Richarda Sulíka,
keďže RS hovoril o tom, že strana SaS v referende obsadzuje okrskové volebné komisie,
lebo v nich vedia zástupcovia SaS výsledok "ovplyvniť", pričom samozrejme myslel
"kontrolovať".
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Odvolávanie a neodvolávanie
2010 predsedov Národnej rady

No keď neskôr za tretej Ficovej vlády predseda NRSR Andrej Danko nariadil čítať a
vyhodnocovať listy adresované poslancom, čo je hrubé porušenie listového tajomstva a
ústavy, tak vtedy už Fico predsedu NRSR odvolávať nešiel. Ficovi zdanlivo záleží na
spravodlivosti, no reálne mu záleží len na zachovaní vlády, keďže prerieknutie "cudzieho"
predsedu NR SR vníma Fico ako väčší problém ako priame porušovanie ústavy
predsedom NRSR jeho vlády.

http://komentare.
hnonline.
sk/komentare/101359
7-karma-je-zdarma

V snahe konsolidovať rozpočet po Ficovej vláde pravicová vláda v roku 2011 zvýšila DPH
z 19% na 20%. Toto zvýšenie malo byť len dočasné, kým sa vládny deficit nezníži pod 3%
HDP, pričom bol prijatý zákon, aby k zníženiu DPH prišlo automaticky.
Fico zvýšenie DPH hystericky kritizoval ako antisociálne opatrenie. Podľa neho naň mali
doplatiť ľudia s priemernými a podpriemernými príjmami a malo poviesť k zdražovaniu a
zvýšeniu cien energií.

5

Zvýšenie DPH bolo podľa Fica
antisociálne, a preto zabránil
2010 zníženiu DPH

No keď bol vo vláde Fico a k zníženiu deficitu na plánovanú úroveň skutočne došlo, Fico
zmenil zákon o automatickom znížení DPH a jeho zníženiu tak zabránil zámerne. Tento
krok odôvodňoval popieraním svojich predošlých argumentov, keďže podľa neho by
zníženie DPH nemalo absolútne žiadny vplyv na ceny.

https://spravy.pravda.
sk/domace/clanok/167
630-fico-zvyseniehttp://sulik.sk/robertdph-uskodi-ludom/
fico-dph-neznizi/

http://www.
teraz.
sk/ekonomika/r
obert-fico-dphznizenie/89141clanok.html

https://www.
youtube.
com/watch?
v=2RJycBeT90
U

Fico pravicovú vládu Ivety Radičovej neustále kritizoval za nestabilitu. O tom, že Ficova
vláda znamená istotu stability tiež neustále hovoril aj počas svojej druhej a aj tretej vlády.
Vo svojej tretej vláde navyše mal ambíciu stabilitu garantovať: "Ako predseda vlády
garantujem, že táto vládna koalícia je stabilná, má vnútornú stabilitu a nenecháme sa
rozhádzať nejakými bláznami, polobláznami alebo niekým, kto tu šíri nenávisť,"
Okrem iného tiež vyhlásil:
“táto vládna koalícia je garantom stability a rozvoja SR do budúcnosti,"

3

5

Fico pravicovú vládu kritizoval
za stabilitu, jeho vlastná vláda
2010 je ale nestabilná tiež

No jeho vláda má ďaleko od toho, aby v stabilite išla príkladom. K decembru 2017 sa vo
Ficovej tretej vláde vymenili dvaja ministri a vláda už bola dva krát v takej vážnej koaličnej
kríze, že jej hrozil rozpad, pričom pri prvej koaličnej kríze bola dokonca vypovedaná
koaličná zmluva.

https://dennikn.
sk/844566/dankozaskocil-partnerovvypovedal-koalicnuzmluvu/

https://www.
aktuality.
sk/clanok/23802
https://sk.wikipedia.
2/s-padomorg/wiki/Vláda_Slovensk radicovej-prislaej_republiky_od_23.
stabilita-tvrdi_marca_2016
fico/

Nikdy nebola korupcia tak
2011 blizko k premiérovi

Istý bezvýznamný poradca Ivety Radičovej zobral úplatok 30 tisíc eur. To bolo samozrejme
zlé a tento poradca išiel do basy, čo je správne. No Fico na to reagoval typicky hystericky,
pričom okrem iného vyhlásil aj "nikdy nebola korupcia tak blízko k premiérovi“. No ako sa
neskôr ukázalo, za Ficovho premiérovania bola korupcia ku premiérovi ešte oveľa bližšie.
A navyše nešlo o jednorazový skutok, ale o systematickú korupciu, keď sa na výpovedi
manželky bývalého poslanca NRSR Jánoša ukázalo, že Robert Fico osobne bral úplatky,
ktoré mu nosil Jánoš. Išlo pritom o milióny korún.

http://komentare.
hnonline.
sk/komentare/101359
7-karma-je-zdarma

https://spravy.pravda.
sk/domace/clanok/1714
44-madamtransparentna-vedela-okorupcii-tvrdi-oradicovej-fico/

http://www.
teraz.
sk/slovensko/rfico-noveopatrenia-vladymajupo/257452clanok.html

https://domov.
sme.
sk/c/20706831/
preco-chcuposlancirozmrazit-platya-co-by-toznamenalootazky-aodpovede.html?
ref=njct
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4

Fico hovoril, že keď bude vo
vláde, privatizáciu zastaví.
Nakoniec ju však riadne
2011 dokončil

O čo išlo?
Počas pravicovej vlády v apríli 2011 Fico v parlamente povedal: “Opäť oznamujem, že v
prípade našej účasti vo vláde nebudeme nič privatizovať. Naopak, tam, kde to bude
možné, rozbehnutú privatizáciu zastavíme.”
No keď sa Fico skutočne dostal do vlády, privatizáciu Slovak Telekomu, ktorú rozbehla
vláda Ivety Radičovej, nezastavil a riadne ju dokončil.

Link1

Link2

Link3

http://www.pluska.
sk/plus-7dni/domov/ficosluboval-koniecprivatizacii-teraz-chcepredat-ziskovy-slovaktelekom.html

Voľba generálneho prokurátora za Radičovej vlády bola veľmi kontroverzná a vtedajšia
premiérka Radičová v súvislosti s touto voľbou hrozila aj svojou demisiou. Vzhľadom na
tieto problémy sa voľba generálneho prokurátora zmenila z tajnej na verejnú. To bolo pre
Fica absolútne neakceptovateľné, ale podľa svojich slov by výsledok tajnej voľby
akceptoval. Ako povedal:
„Keby ste Čentéša zvolili normálne v tajnej voľbe, prišiel by som a podal mu ruku.“
No nakoniec bol Čentéš zvolený aj v tajnej voľbe, no Fico tento výsledok neakceptoval ani
napriek svojmu predchádzajúcemu vyhláseniu. Naopak, vymýšľal si rôzne výhovorky, ako
presne by vlastne generálny prokurátor mal byť zvolený, ako napr.: „Voľba bola
zmanipulovaná, poslanci koalície sa vydierali. Jozefa Čentéša považujeme za čistého
nominanta koalície, čo vážne poškodí prokuratúru.“
alebo: „Možno by bolo vhodné, keby sa objavila dohoda naprieč politickým spektrom, že by
bol nový kandidát zvolený nie 76, ale 140 hlasmi.“
Keď po predčasných voľbách Smer zložil sám vládu, pokrytectvo Fica pokračovalo. Keď
Ústavný súd (ÚS) posudzoval, či sa voľba generálneho prokurátora môže zopakovať, Fico
plánoval na rozhodnutie ÚS čakať: „Budeme čakať na rozhodnutie ústavného súdu o
predbežnom opatrení.“

5

3

Ficovo viacnásobné
pokrytectvo pri volení
2011 generálneho prokurátora

Fico sa populisticky hral na
kresťana, aj keď predtým
uviedol, že zastáva prísne
2014 ateistické stanovisko

Presne o 3 mesiace neskôr Fico vylučoval, ž by Smer sám zmenil pravidlá konania pred
ÚS: „Nevidím priestor, že by Smer sám zmenil zákon. Veď by ste prví v denníku SME mali
také titulky – koniec demokracie.“
Len o týždeň neskôr Fico hovoril o zmene tohto zákona, no vylučoval, že by zákon bol
zmenený v zrýchlenom konaní: „Žiadne zrýchlené konanie, pôjde to do normálneho prvého http://slovensko.
čítania na májovú schôdzu.“
hnonline.sk/559443volba-prokuratoraNo už o ďalší týždeň neskôr Smer novelu v zrýchlenom konaní schválil a pokrytectvo Fica krok-za-krokomohľadom voľby generálneho prokurátora tak bolo zavŕšené.
zorientujte-sa-v-kauze
Počas kampane k prezidentským voľbám v roku 2014 chcel Fico získať hlasy
kresťanských voličov, tak sa označoval za veľkého kresťana, ako povedal:: “Prešiel som
svätým krstom, svätým prijímaním, prešiel som dokonca birmovkou. Keby som si dnes mal
urobiť profil vo vzťahu ku katolíckej cirkvi, možno by som vyšiel lepšie ako ktorýkoľvek
http://www.sme.
poslanec za KDH.”
sk/c/7060721/fico-savo-videu-spovedaFico pritom pri svojej prihláške do strany KSČ v roku 1986 napísal, že zastáva “prísne
akym-je-katolikomateistické stanovisko”. Svoj ateistický postoj potvrdil aj v roku 2000, keď pre periodikum
clenstvo-v-kscDomino fórum na otázku, či verí v Boha, odpovedal: „Keď to postavíte takto priamo,
vynechal.
odpovedám, že nie.“
html#ixzz3eexcqlT7
Pri voľbe predsedu NKÚ Fico hovoril, že by kandidáta mala podporiť opozícia:
„Potrebujeme vidieť, aspoň akú – takú dohodu v rámci opozície, ale oni sa nevedia
dohodnúť ani na tom, či svieti slnko, alebo či prší,“

4

Ficovi stačila dohoda jedného
2014 človeka

No keď došlo k lámaniu chleba, Ficovi stačilo, že predsedu NKÚ podporil jediný človek z
opozície - Pavol Frešo. Pod dohodou tak Fico reálne myslel súhlas jediného človeka.

https://spravy.pravda.
sk/domace/clanok/329
056-fico-zalezi-odzhody-opozicie-ci-vcele-nku-budehrusovsky/

https://domov.sme.
sk/c/6827986/ako-ficomenil-nazor-na-volbugeneralnehoprokuratora.html

https://www.youtube.
com/watch?
v=OQ5fowZsYVY
https://albertiova.blog.
sme.sk/c/380921/volbasefa-nku-opozicia-vulohe-ficovhokomparzu.html

Ficova vláda v decembri 2015 podala spolu s maďarskou vládou žalobu na Európsky
súdny dvor proti migračným kvótam Rady EÚ. Súčasťou žaloby bola aj kritika toho, že
kvóty boli schválené len nadpolovičnou väčšinou krajín a nie všetkými členskými štátmi.

3

Ficovi vadí nedostatočné
rozhodovanie národných
parlamentov, a pritom sa tlačí
2015 do "jadra" EÚ

No na druhej strane sa Fico snaží za každú cenu stať súčasťou "jadra", resp. "prvej ligy"
EÚ, kde by sa Slovensko v rámci EÚ integrovalo ešte hlbšie. No je namieste predpokladať,
že v rámci tohto "jadra" bude ešte viac rozhodnutí vykonávaných väčšinovo a nie
konsenzuálne a vplyv národných parlamentov sa tak ešte viac zníži. Fico tak na jednom
mieste kritizuje to, čo na inom mieste podporuje, podľa toho, ako sa mu to hodí. Ficovo
pokrytectvo kritizovali aj poslanci Európskeho parlamentu pri jeho prejave, napríklad aj so
slovami:

http://www.
hlavnespravy.sk/okszaloba-na-europskysudny-dvor-bolasucastoupredvolebnejkampane-roberta„Mám problém uveriť politikom, ktorí hovoria iné veci doma a iné v Bruseli či v Štrasburgu“. fica/1127582

https://www.aktuality.
sk/clanok/353622/mamproblem-uverit-vam-vstrasburgu-ficovipripomenuli-jehoprotimoslimske-vyroky/

http://www.
pluska.
sk/spravy/zdomova/robokedy-si-stratilvieru-bohapremier-ficozatlka-ci-jeveriaci-alebonie.html

Link4

Link5

Link6

Link7
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O čo išlo?

Link1

Zdroj informácií podliehajúcich
daňovému tajomstvu Fico
2016 nezverejnil, napriek sľubu

Pred voľbami v roku 2016 Fico zverejnil informácie o údajných daňových podvodoch vo
firme Igora Matoviča. No na zverejnení týchto informácií bolo zaujímavé aj to, že podliehali
daňovému tajomstvu a Fico by sa teda k nim nemal ako dostať. Fico však sľúbil, že po
https://sluby.sme.
vyšetrení prípadu svoj zdroj zverejní: "Mám to od konkrétneho človeka, ktorého identitu
sk/slub/39/ficopresne poviem v okamihu, keď sa táto vec vyšetrí."
prezreadi-odkial-madanove-dokladyNo ani po vyšetrení a uzavretí prípadu Fico stále zdroj svojich informácií nezverejnil.
matovicovej-firmy-poExistuje tak závažné podozrenie, že Fico zneužil políciu na svoju vlastnú politickú kampaň. vysetreni-pripadu

Fico teatrálne trhal faktúry za
energie, ľudia ich nakoniec
2017 musia platiť.

V januári 2017 boli ľuďom na strednom Slovensku zaslané nečakane vysoké faktúry za
plyn a elektrinu. Podľa Fica sú tieto faktúry neplatné a ľuďom ich radil roztrhať, čo aj sám s
faktúrou teatrálne spravil. No ten, kto Fica počúvol a faktúru roztrhal, na to doplatil. Nielen
za január ale aj za február totiž faktúry so zvýšenými cenami ľudia zaplatiť museli.

Fico sľuboval, že z
Bašternákovho komplexu sa
odsťahuje, ak bude voči
Bašternákovi vznesené
2017 obvinenie

V súvislosti s tým, že Fico býva v komplexe Bonaparte Ladislava Bašternáka podozrivého
z daňových podvodov, bol Fico pod tlakom médií, opozície a aj bežných občanov. Fico
preto vo februári 2017 vyhlásil:
„Akonáhle bude vznesené obvinenie, pochopím, že tam jednoducho nemôžem zostať. V
tomto prípade to bude pre mňa neudržateľné,"
No napriek tomu, že už o mesiac neskôr bolo voči Bašternákovi vznesené obvinenie, Fico
vo svojom byte aj naďalej zostáva. Navyše, keď sa Fica na jeho sľub spýtal redaktor
Sobotných dialógov, Fico sa vykrúcal a povedal, že tému bývania v RTVS považuje za
"vrcholne bulvárnu". Je namieste pripomenúť, že Fico svoj pôvodný sľub vyslovil rovnako v https://sluby.sme.
Sobotných dialógoch RTVS, takže ak niekto do tejto relácie priniesol bulvár, bol to práve
sk/slub/37/fico-saon.
odstahuje-z-bonaparte
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Link6

Link7

https://ekonomika.
sme.
sk/c/20465295/ficovetrhanie-faktur-neplatiludia-ich-musiazaplatit-tvrdi-sulik.html https://www1.pluska.sk/Spravy/Z-domova/Teatralne-gesto-Fica-na-ktore-by-si-bezny-Slovak-netrufol-Toto-mate-spravit-s-vysokymi-fakturam

