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Zistenia z monitoringu poslaneckých kancelárií (2009)
Monitoring poslaneckých kancelárií sa uskutočnil v roku 2009, čiastočne na vzorke
všetkých poslancov (viď štatistiky analýzy na www.kancelárie.fair-play.sk) a čiastočne na
vzorke polovice poslancov Národnej rady (hlbšia investigatíva zmlúv o prenájme). Vzorka
zohľadňovala náhodným výberom všetky poslanecké kluby v parlamente a bola doplnená
o prípady podozrivých faktorov, ktoré vyplynuli z prvého prieskumu informácií na webe
Národnej rady.
Do zistení sme sa rozhodli zaradiť aj prípady, u ktorých nemáme 100% istotu, či
v prípade konfliktu záujmov ide naozaj o „osobu v konflikte“ alebo iba zhodu mien.
Poslanci nám napriek dlhému času, ktorý mali k dispozícii na odpovede, neboli schopní
prípady vysvetliť, prípadne na mailové a telefonické žiadosti vôbec nereagovali. Rozhodli
sme sa preto uviesť a tieto prípady, aby sa na ne novinári / voliči mohli adresne
spytovať.

Klub SMK
Prípad konfliktu záujmov a podozrenia na nelogické / nekomerčné ceny
prenájmu
Poslanci SMK Ágnes Biró, Iván Farkas a György Juhász si prenajímajú poslaneckú
kanceláriu od organizácie Podzoborie, n.o., ktorá sídli v centre Nitry. Jej riaditeľom je
Ľudovít Ladányi, ktorý opakovane kandidoval za SMK v parlamentných voľbách, pôsobil
ako poslanecký asistent Miklósa Duraya a v súčasnosti je členom Republikového
predsedníctva. Napriek tomu, ţe sa kancelárie nachádzajú na 2. poschodí tej istej
budovy, ceny za 1 m2 sa u týchto poslancov pohybovali od 76,5 Sk aţ po 283,2 Sk.
Prípad konfliktu záujmov
István Pásztor (SMK) si prenajímal poslaneckú kanceláriu od spoločnosti Regio spol.
s r.o. Podľa Obchodného registra je jednou zo spoločníčok spoločnosti aj Ing. Eva
Pásztor, ktorá zdieľa nehnuteľnosť s poslancom Pásztorom. Je teda pravdepodobné, ţe
ide o rodinných príslušníkov.
Poslanec nereagoval na mailovú otázku, či ide o rodinného príslušníka.
Klub KDH
Prípad neštandardne vysokej ceny prenájmu
Poslanec Martin Fronc (KDH) si prvé tri mesiace tohto volebného obdobia prenajímal
poslaneckú kanceláriu od spoločnosti A-Auto, s.r.o. V nájomnej zmluve je ako zástupca
spoločnosti uvedený Ing. Peter Belinský, ktorý je v ţilinskom VÚC poslancom za koalíciu
DS-KDH-SDKÚ. V rokoch 2002 a 2004 daroval politickej strane KDH celkovo 34 000 Sk.
V súčasnosti pôsobí aj ako člen Krajskej rady KDH v Ţilinskom kraji.
Cena za prenájom bola navyše neštandardne vysoká – aţ 16 404,- Sk za m2 na rok.
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Prípad konfliktu záujmov
Stanislav Kahanec (KDH) si prenajímal multifunkčné zariadenie CANON od Ing. Pavla
Zajaca – Status. Ing. Pavol Zajac daroval v roku 2005 politickej strane KDH 4000 Sk.
Informácie z roku 2007 potvrdzujú, ţe bol členom ústrednej rady KDH a predsedom
Okresného koordinačného centra Vranov nad Topľou.
Prípad konfliktu záujmov
Mária Sabolová (KDH) si prenajímala kanceláriu od spoločnosti Variabil, spol. s r.o..
Spoločníkom v nej je aj Ing. Ján Paľovčík, ktorý v roku 2005 kandidoval do zastupiteľstva
košického VÚC s podporou KDH a OKS. Druhým spoločníkom v spomínanej s.r.o. je
Andrej Hajduk, ktorý bol v rokoch 2002-2006 poslancom NR SR za KDH V rokoch 20012006 daroval KDH 34 darov v celkovej hodnote viac ako 220 000 Sk.
Prípad konfliktu záujmov
Peter Gabura (nezávislý, bývalý poslanec za KDH) si poslaneckú kanceláriu na
Hviezdoslavovej ulici č. 49 v Námestove prenajíma od svojho poslaneckého asistenta
Róberta Slamku.
Ďalšiu kanceláriu, tentoraz v Trenčíne si Peter Gabura prenajíma od spoločnosti
Keramoprojekt Trenčín, a.s.. Podpredsedom jej predstavenstva bol v čase uzatvorenia
zmluvy Pavel Mikuláš. V roku 2006 kandidoval človek s rovnakým menom ako člen KDH
do mestského zastupiteľstva v Trenčíne.
Poslanec nereagoval na mailovú otázku, či ide o toho istého človeka.
(poslanec pôvodne kandidoval za KDH, v súčasnosti je nezávislý)

Klub SMER-SD
Prípad konfliktu záujmov
Dušan Galis (SMER-SD) si prenajíma kanceláriu v Dolnom Kubíne od advokátskej
kancelárie M & B PARTNERS. Jednou z advokátok kancelárie, uvedených aj priamo na
zmluve o prenájme je JUDr. Miroslava Bobíková, ktorá je zároveň jeho poslaneckou
asistentkou.
Prípad konfliktu záujmov
Pavol Goga (SMER-SD) si v Partizánskom prenajíma kanceláriu od Erich Dvonča. Osoba
s rovnakým menom je poslancom mestského zastupiteľstva v Partizánskom. Kandidoval
za koalíciu SMER-SD, SNS.
Poslanec nevedel, či ide o toho istého človeka, kanceláriu mu vraj vybavovala strana.
Prípad konfliktu záujmov
Lea Grečková (SMER-SD) si prenajíma kanceláriu od spoločnosti Domino, a.s., Spišská
Nová Ves. Predsedom predstavenstva spoločnosti je Ing. Stanislav Čurný. Človek
s rovnakým menom je podľa denníka Korzár poslancom mestského zastupiteľstva
v Spišskej Novej Vsi za politickú stranu SMER-SD.
Poslankyňa nereagovala na mailovú otázku, či ide o toho istého človeka, ale informácie
z verejne prístupných registrov naznačujú s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, ţe
ide o toho istého človeka.
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Prípad konfliktu záujmov
Ľubica Rošková (Smer-SD) si prenajímala poslaneckú kanceláriu od Ing. Jozefa
Mondika z Trebišova. Ing. Jozef Mondik v roku 2005 kandidoval za SMER-SD a HZD do
zastupiteľstva košického VÚC. Podľa denníka Korzár bola jeho manţelka Jana Mondiková
v roku 2006 nominantkou SMERU-SD na post riaditeľky Úradu práce v Trebišove (v
minulosti túto funkciu zastával aj Jozef Mondik).
Poslankyňa nereagovala na mailovú otázku, či ide o toho istého človeka.
Prípad konfliktu záujmov
Vladimír Matejička (Smer-SD) si prenajímal kanceláriu v Bratislave od Silvie
Šestinovej. Silvia Šestinová je pravdepodobne dcérou Dariny Šestinovej, ktorá vykonáva
funkciu poslaneckej asistentky poslanca Matejičku. Adresa Silvie je podľa katastra
nehnuteľností rovnaká ako adresa Dariny Šestinovej (podľa obchodného registra).
Matejička povedal novinárovi TA3 na kameru, ţe ide asi o matku (asistentka) a dcéru
(prenajímateľka).

Klub ĽS-HZDS
Prípad konfliktu záujmov a podozrenia na nelogické / nekomerčné ceny
prenájmu
Jozef Halecký (ĽS-HZDS) si od 4.7.2006 prenajímal hnuteľný majetok od Mariána
Staška – Stabo a mesačne zaň platil 20 637 Sk. Od 1.9.2006 mu však prenájom klesol
na sumu 4 137 Sk, hoci zoznam prenajatých vecí sa upravil iba mierne.
Ďalší hnuteľný majetok si Jozef Halecký prenajímal od Jaroslava Cuprišina – Rival.
Jaroslav Cuprišin je člen svidníckej organizácie ĽS-HZDS.
Poslanec nereagoval na mailovú otázku, či ide o toho istého človeka.
Prípad konfliktu záujmov
Katarína Tóthová (ĽS-HZDS) si prenajíma poslaneckú kanceláriu v Petrţalke od Dr.
Fridricha Hlávu. Človek s rovnakým menom bol v rokoch 2002-2006 predsedom HZDS
v Petrţalke. Na internetovej stránke www.hzds.sk sú zverejnené viaceré rozhovory,
ktorých autorom je práve Fridrich Hláva.
Poslankyňa napísala, ţe nepozná politickú minulosť Dr. Hlávu a nevie zodpovedne
posúdiť, či ide o toho istého človeka.
Prípad podozrenia na nelogické / nekomerčné ceny prenájmu
Beata Sániová (ĽS-HZDS) si prenajímala poslaneckú kanceláriu aj na Moyzesovej ulici v
Martine. Za prenájom priestoru veľkosti 11,96 m2 a hnuteľného majetku (koţené otočné
manaţérske kreslo; 4 kreslá, vnútorné ţalúzie; nábytková zostava) platila mesačne
presne 27 000 Sk, čo je vzhľadom na obvyklú cenu prenájmu v tejto oblasti
a pravdepodobnú hodnotu hnuteľného majetku značne vysoká suma. O tri mesiace od
uzavretia zmluvy sa cena prenájmu zníţila na 13 tisíc Sk. V tom istom čase si poslankyňa
prenajala ďalšie dve kancelárie, kaţdú za 6 500 Sk.
Prípad konfliktu záujmov
Milan Rehák (ĽS-HZDS) si prenajímal kanceláriu od spoločnosti AFS a.s. V čase
uzatvorenia zmluvy bol členom predstavenstva Ing. Štefan Varečka CSc., ktorý bol podľa
denníka Pravda bývalým krajským tajomníkom HZDS. V spoločnosti ďalej pôsobil Miloš
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Vajda, ktorý bol v rokoch 1992-1994 bol poslancom NR SR za politickú stranu HZDS. Od
tej istej spoločnosti si na rovnakej adrese prenajíma kanceláriu aj Ľudmila Mušková.
Od 1.9.2009 si obaja poslanci prenajímali tie isté kancelárie od spoločnosti ARTUR, s.r.o.,
ktorej konateľom je Ing. Štefan Varečka CSc. V spoločnosti ARTUR, s.r.o. pôsobia dvaja
Štefanovia Varečkovia (obaja s rovnakou adresou). Podľa Katastra ide zrejme o otca
a syna.
Poslanec nereagoval na mailovú otázku, či ide o toho istého človeka.
Prípad konfliktu záujmov
Ľudmila Mušková (ĽS-HZDS) si prenajímala poslaneckú kanceláriu od spoločnosti
MC&M MICHALEK CONSULTING
MANAGEMENT, a.s. Predsedom predstavenstva
spoločnosti je Vladimír Hajduk. Človek s rovnakým menom pôsobí v Krajskej kancelárii
HZDS v Ţiline. Spoločnosť spájali s HZDS v článku Hospodárske noviny.
Poslankyňa si nie je vedomá, ţe ide o toho istého človeka.
Prípad konfliktu záujmov a podozrenia na nelogické / nekomerčné ceny
prenájmu
Na Tomášikovej ulici č. 32 v Bratislave si prenajímajú poslaneckú kanceláriu od
spoločnosti Salus, spol. s r.o. Miroslav Jureňa, Vladimír Mečiar a Katarína Tóthová
– (všetci ĽS-HZDS). Celková suma za prenájom kancelárie je rovnaká u Miroslava Jureňu
aj Vladimíra Mečiara. Konečná suma za prenájom zloţená z troch rôznych čiastkových
súm presne zodpovedá mesačnému limitu, ktorý Kancelária NR SR prepláca poslancom.
Napriek tomu, ţe Katarína Tóthová si prenajíma kanceláriu rovnakej rozlohy ako ostatní
dvaja poslanci, platí za prenájom priestorov 1360 Sk, čo je päť a pol násobne menej ako
platia spomínaní poslanci. Výrazne sa líšia aj sumy za poskytované sluţby spojené
s prenájmom. Kým poslanci Jureňa a Mečiar si prenajímajú iba jednu kanceláriu,
poslankyňa Tóthová si prenajíma ďalšie 4 kancelárie od iných prenajímateľov.

Klub SDKÚ-DS
Prípad konfliktu záujmov
Jaroslav Ivančo a Štefan Kužma (SDKÚ-DS) si od spoločnosti Marfi, s.r.o. prenajímali
hnuteľný majetok. Konateľom a jediným spoločník firmy Marfi, s.r.o. je Ján Vysocký,
ktorý daroval v rokoch 2001 a 2002 SDKÚ spolu 85 000 Sk. Ján Vysocký je riaditeľom
Krajskej agentúry SDKÚ-DS v Prešove.
Prípad konfliktu záujmov
Stanislav Janiš (SDKÚ-DS) si prenajímal hnuteľný majetok od spoločnosti LES –
INVEST, s.r.o.. Konateľom spoločnosti a jedným z dvoch spoločníkov je Jozef Greţďo
z Turzovky. Človek s rovnakým menom je predsedom miestneho zväzu SDKÚ-DS
Podvysoká. Aktuálne je aj podpredsedom Ţilinského regionálneho zväzu SDKÚ-DS.
Poslanec nereagoval na mailovú otázku, či ide o toho istého človek, ale informácie
z verejne prístupných registrov naznačujú s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, ţe
ide o toho istého človeka.
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Prípad konfliktu záujmov
Tatiana Rosová (SDKÚ-DS) si prenajímala poslaneckú kanceláriu od spoločnosti ZUS
servis, s.r.o. Jedným z konateľom spoločnosti je Ing. Slavomír Pilnik, ktorý je predsedom
miestneho zväzu SDKÚ Hliník nad Hronom.
Prípad konfliktu záujmov
Peter Markovič (SDKÚ-DS) si na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne prenajímal
kanceláriu od spoločnosti IV. Capital, a.s. Členom spoločnosti je Pavol Turčina. Rovnaké
meno má aj poslanecký asistent poslanca Markoviča. Pavol Turčina je aj generálnym
sekretárom Novej generácie (mládežnícka organizácia SDKÚ-DS), za ktorú kandidoval aj
poslanec Markovič. V dozornej rade spoločnosti IV. Capital a.s. je JUDr. Martin Kucbel.
Človek s rovnakým menom je predsedom Novej Generácie.
Poslanec reagoval na mailové otázky, neodpovedal však na tie časti, ktoré zisťovali, či ide
o tie isté osoby.
Prípad konfliktu záujmov
Ľuboš Micheľ (nezávislý) si prenajímal kanceláriu a hnuteľný majetok od spoločnosti
V.L. s.r.o. Spoločníkom v nej je Vlastislav Laskovský, ktorý je rovnako ako Micheľ
popredným slovenským futbalovým rozhodcom. Vo viacerých zápasoch spolurozhodovali.
Poslanec nereagoval na mailovú otázku, či ide o toho istého človeka.
(poslanec pôvodne kandidoval za SDKÚ-DS, v súčasnosti je nezávislý)

Klub SNS
Prípad konfliktu záujmov
Rafael Rafaj (SNS) si od 1.1.2007 prenajíma poslaneckú kanceláriu od Ľubomír Krampl
Krampl & Company, reklamná sieťotlač. Ľubomír Krampl je poslancom miestneho
zastupiteľstva v Rači za SNS. Jeho ţena Dagmar Kramplová je prednostka Mestského
úradu v Rači. Rafael Rafaj vykonáva okrem funkcie poslanca NR SR aj funkciu poslanca
mestskej časti Bratislava – Rača.
Prípad konfliktu záujmov
Ján Slota (SNS) si prenajíma poslaneckú kanceláriu od spoločnosti TECHNOKON, a.s..
V dozornej rade spoločnosti sedí Karol Gordík, ktorý poskytuje Jánovi Slotovi právne
poradenstvo a zastupuje ho v súdnych sporoch. V lete 2008 dostal od SNS ponuku
nahradiť Izáka na poste ministra ţivotného prostredia. Podľa denníka Pravda vlastní
spoločnosť TECHNOKON, a.s. budovu Gold Wing, v ktorej býva aj Ján Slota. Ďalším
členom dozornej rady je Ing. Georges Dossou Gansé, ktorý pôsobil ako osobný tajomník
Jána Slotu. Podľa denníka SME je aj spoluvlastníkom vily v Chorvátsku, ktorú poslanec
uţíva.
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