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Očkovanie
detí stále
neotvorili
Určite zaočkovaťby
dieťadali lenzhruba
štyri percentá
opýtaných rodičov.

BRATISLAVA. Napriek to-
mu, že očkovanie detí od
päť rokov sa už začalo vo
všetkých okolitých kraji-
nách, registrácia pre deti na
Slovensku sa ešte stále ani
len začala. Detské dávky
vakcín pritom prišli na Slo-
vensko už včera.

„Môžeme potvrdiť, že na
Slovensko dnes dorazili pr-
vé dávky očkovacích látok
určené pre detičky vo ve-
kovej kategórii od päť do je-
denásť rokov. Spolu ich
v decembrovej dodávke je
274-tisíc kusov vakcín,“
uviedla hovorkyňa minis-
terstva zdravotníctva Zu-
zana Eliášová.
Vo výnimočných prípa-

doch sa deti očkujú na Slo-
vensku už od októbra, do-
teraz sa však pre ne dávky
riedili.

JanaHambálková © SME
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274 000
kusovdetskýchvakcín
prišlonaSlovensku
voštvrtok.

Stĺpček
Beaty Balogovej

VyšetrovanieGorily sa
vlečie, tímNAKAsatrápi
s dôkazmiajnámietkami.

BRATISLAVA. Večer 20. de-
cembra 2011 anonym rozpos-
lal do redakcií odkaz na niečo,
čo televízia Markíza vtedy
opatrne označila v správach
za „ďalšie čudné dokumenty“.
Do niekoľkých dní sa uká-

zalo, že ide o analýzu akcie SIS
pod názvom Gorila, ktorá vy-

ústila do jednej z najzávaž-
nejších káuz v histórii Slo-
venskej republiky.
Napriek tomu, že tím NA-

KA vyšetruje vec už desať ro-
kov, stále nedospel k obžalo-
be.
„Popri vyšetrovaní a ana-

lýze zabezpečených dôkazov
členovia tímu venujú enorm-
né úsilie pri vybavovaní neo-
právnených podnetov a sťaž-
ností zo strany právnych zá-

stupcov J. H., čo značne spo-
maľuje našu prácu,“ tvrdí sú-
časná šéfka tímu Gorila Mar-
tina Babacsová.
Denník SME mal možnosť

zároveň si vypočuť aj nahráv-
ku z prvého stretnutia Jaro-
slava Haščáka z Penty s novi-
nármi, na ktorej zatajil nie-
ktoré stretnutia v odpočúva-
nombyte.

RomanCuprik © SME

Témana2.až7. strane

u Gorila

Vyšetrovanie
l Vyšetrovanie najskôr

ukončila vojenská
prokuratúra v septembri 2011.

l Po zverejnení spisu ho
obnovili, trvá dodnes.

l V súčasnosti tím Gorila
vedie deväť trestných konaní,
nikto nie je obvinený.

Právo

Jemožné, že únosco-
via prezidentovho
synanakoniec ne-
zostarnúna slobode.

Spravodlivosť sa za nimi
doteraz skôr plazila, než by
ich rázne dobiehala.Mali
náskok vďaka amnestiám
odVladimíraMečiara, kto-
rý okremMichala Kováča
mladšieho dal uniesť aj de-
mokraciu na Slovensku.
Súdny dvor EÚv Lu-

xemburgu však povedal, že
nevidí žiadnuprekážku,
prečo by sa nemohlo po-
kračovať v trestnomstíha-
ní únoscov a vydaní európ-
skeho zatykača na tých, čo
utiekli za hranice.
Ťažko povedať, čo čakal

bývalý šéf SIS Ivan Lexa,
keď sa obrátil namedziná-
rodný súd, okrem toho, že
týmzablokoval konanie na
dva a pol roka. Už pred po-
danímbolo jasné, že zruše-
nie samotných amnestií
súdnebude posudzovať.
Keď pred štyrmi rokmi

Ústavný súd zrušilMečia-
rove amnestie, dúfali sme,
že spravodlivosť zrýchli
krok a dobehne Lexu a do-
konca aj samotnéhoMe-
čiara. Ten samedzičasom
zmenil na vlastnú karika-
túru, ktorá skôr sťahuje ža-
lúdkynež rozosmieva.
Do zrušenia amnestií sa

únoscovia spoliehali na
výpadky pamäti národa
a teraz sa spoliehajú na to,
že spravodlivosť je nanich
stále krátka. Že jemožné
hádzať právnické slučky
pod jej nohy.
Títo ľudia stále neveria,

že právny štát napriek
všetkémuexistuje. Akoby
sa spoliehali na nejakúne-
písanú dohodu, že nanich
sa nesiaha. Tak ako sa ne-
bude siahať na ďalších,
ktorí zneužilimoc. A to by
malo udržať veci v akejsi
rovnováhe.Moc sa bude
ďalej odovzdávať, ale tí, čo
ju zneužili, nespoznajú
tesné väzenské cely.Mal to
byť príbeh bez trestu.
Skutočný právny štát sa

však začína tam, kde súdy
na takéto dohodynielenže
neveria, ale ich priamopo-
pierajú. Tak ako to teraz
urobil Luxemburg. © SME

Lexu môžu súdiť za únos
Posudzovanie Mečiarových amnestií trvalo Luxemburgu dva a pol roka
V prípade jeprezavlečenie
MichalaKováčaml.
obžalovanýchtrinásť ľudí.

BRATISLAVA. Pojednávanie
s bývalým šéfom SIS Ivanom
Lexom a ďalšími aktérmi
únosu prezidentovho syna
môže po dva a pol roku po-
kračovať.
Súdny dvor EÚ včera uzav-

rel takzvané prejudiciálne
otázky, na ktoré sa ho pýtali
slovenské súdy. Zaujímali sa
o to, či v prípade môžu konať
aj keď ide o skutky, ktoré už
boli amnestované. Konanie
iniciovali Lexovi právnici.
Odvolávali sa na porušenie

zásady ne bis in idem, ktorá
hovorí o tom, že sa nemôže
rozhodovať dvakrát o tom is-

tom. Konanie proti Lexovi
a spol. pritom na základe am-
nestií zastavili už v júni 2001.
Luxemburg teraz konšta-

toval, že zásada porušená ne-
bude. K zastaveniu kauzy to-
tiž došlo „skôr, než mohli slo-
venské súdy posúdiť trestno-
právnu zodpovednosť obvi-
nených“.
Prezidentka Zuzana Čapu-

tová označila rozhodnutie za
prelomové a premiér Eduard
Heger vyhlásil, že „sme bliž-
šie k dosiahnutiu spravodli-
vosti“.
Lexov právnik Michal

Mandzák naznačuje, že to eš-
te skúsi na Európskom súde
pre ľudské práva.

PeterKováč © SME

Viacna8. strane

Kým prípad
nie je uzavretý

a vinníci nie sú
potrestaní, pre mňa
sapúťešteneskončila.

AnnaRemiášová,
matka zavraždeného Róberta Remiáša
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 „Kto vládne okamihom...“

SÚŤAŽTE  
A VYHRAJTE 
výhry v hodnote

380 €
viac na strane 3 
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SpraVoDajStVo
Hanba, ospravedlnenia 
a útoky. Napriek 
nesúhlasu Pereša tam 
aj tak vznikne bývanie 
pre rodiny v núdzi
Strana 13

Nový most pri Kysaku 
sa konečne asfaltuje. 
Starý spadol už pred 
štrnástimi mesiacmi
Strana 14

Robert Fico sa sťažuje, 
že jeho predvedenie 
na políciu bolo 
absurdné. Obvinili 
ho z trestného činu 
podnecovania. Za Ficovej 
vlády tak konali napríklad 
proti Marianovi Kotlebovi
Strana 18

rozHoVor
„Chceme čím skôr 
spustiť bielu medicínu. 
Priestor dostanú 
necovidoví pacienti, 
najmä tí urgentní,“ 
plánuje minister 
Vladimír Lengvarský
Strana 17

Vážení čitatelia,
toto je posledné sobotné 

vydanie denníka SME. Odteraz 
bude SME na celý víkend vy-
chádzať už v piatok ako spoje-
né vydanie piatkových a sobot-
ňajších novín aj s víkendovou 
prílohou, so sekciami Fórum, 
Životný štýl, s krížovkami 
a vloženým časopisom.

Dôvodom je, že Slovenská 
pošta po polstoročí prestáva 
doručovať noviny v sobotu.

SME na celý víkend v bo-
hatšej podobe na 40 stranách 
a s časopismi Historická revue, 
Lišiak, Sme ženy či Index, si 
nájdete odteraz v stánkoch 
a schránkach už v piatok. 
Kúpiť sa bude dať až do ne-
dele. Po novom bude stáť len 
1,50 eura, takže to bude najprí-
stupnejšia kombinácia novín 
a časopisu na trhu.

Prvý raz Vám ho predstaví-
me ako špeciálne vydanie už 
vo štvrtok 23. decembra. Prí-
lohou bude dvojčíslo časopisu 
TV OKO s televíznym progra-
mom na dva týždne.

Bude nám cťou, keď aj naďa-
lej zostanete našimi čitateľmi.

Juraj fellegi
zástupca šéfredaktorky denníka SME

Denník SME vychádza päť krát do týždňa v rozsahu 20 - 48 strán. V pravidelných prílohách prináša zaujímavé čítanie 
a zábavu z rôznych oblastí spoločenského života a inzerentom v nich poskytuje cielenejší zásah ich posolstva. Variabilitu 
inzertných možností rozširujú špecializované prílohy so zameraním na vybrané témy.
Víkendové vydanie, v ktorom vychádza denník SME spolu s denníkom Korzár, je v predaji od piatka do nedele, a jeho 
súčasťou je vždy niektorý z magazínových titulov SME ŽENY, INDEX, HISTORICKÁ REVUE alebo LIŠIAK. Okrem pravidelných 
rubrík – Auto moto, Životný štýl a Fórum, si v ňom čitatelia nájdu aj krížovky a detskú stranu pod názvom Bublina.
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