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Čo je watchdog? 

Nevyhnutnou súčasťou vyspelej demokratickej spoločnosti je nielen 

slobodne si zvoliť svojho zástupcu, ale aj kontrolovať jeho činnosť, 

plnenie sľubov a volebného programu. Jednotlivé kroky našich zá-

stupcov a zástupkýň od lokálnej až po národnú úroveň, ich výroky 

a rozhodnutia majú nesmierny dopad na kvalitu nášho života. 

Watch – dog je v preklade strážny pes. V angličtine tento termín 

zľudovel pre akýkoľvek typ verejnej kontroly. Strážnymi psami sú 

teda všetci, ktorí sa rozhodnú monitorovať, či kontrolovať niektorú 

oblasť verejného alebo privátneho života, ktorá môže byť predme-

tom občianskeho záujmu. 

Monitoring médií 

V tejto publikácii vám ponúkame prehľad najdôležitejších udalostí 

za obdobie prvej polovice volebného obdobia  nového predsedu 

BBSK, tak ako nám ho sprostredkovali slovenské médiá. 

Názory a postrehy verejnosti  

Súčasťou publikácie sú aj názory politikov a političiek, odbornej i 

laickej verejnosti k pôsobeniu nového predsedu BBSK vo svojej 

funkcii, ktoré sme zozbierali prostredníctvom ankety a osobných 

rozhovorov. 

Úvodné slovo  
koordinátorky  
Zbystrujeme 
Iniciatíva Zbystrujeme  

pozor!nosť vznikla s cieľom 

poskytnúť širokej verejnosti 

PRVÝ odpočet  činnosti 

Banskobystrického samo-

správneho kraja.   

Tvoria ju zástupcovia a zá-

stupkyne mimovládnych 

organizácií, umelci a umel-

kyne, pedagógovia, pred-

stavitelia inteligencie, ex-

perti a expertky v rôznych 

oblastiach, občania a ob-

čianky BBSK, ktorým nie je 

ľahostajné smerovanie kra-

ja v ktorom žijú. 

 

Ingrid Kosová koordinátorka watchdogu 

Logo iniciatívy 



Úvodník 

Radoslav Sloboda 

Projektový manažér  

projektu WatchBBSK  

a koordinátor iniciatívy  

Nie v našom meste!  

Radoslav Sloboda koordinátor iniciatívy Nie v našom meste! 

Zbystrite pozornosť! 
Slovensko dnes čelí jednej nenávistnej vlne za druhou. K už štan-

dardnej výbave bežného človeka sa okrem viac či menej otvorenej 

nenávisti k Rómom pridali aj témy dotýkajúce sa LGBTI komunity a 

migrantov. Zručné využívanie týchto tém nenachádzame len u ma-

instreamových politikov, ale aj u ich náprotivkov v radoch skupín, 

ktoré môžeme pokojne zaradiť do pravicového extrémizmu. V ich 

prípade je nebezpečenstvo nie len v nekompetentnosti, s ktorou sa 

stretávame u bežných politikov, ale aj úplne odlišné  predstavy o 

demokracii, ľudských právach a hodnotách, na ktorých by mala stáť 

naša spoločnosť. Je nevyhnutné, aby ľudia zbystrili pozornosť a ne-

dovolili plíživej nenávisti a symbolickému aj skutočnému násiliu, kto-

rý sa kondenzuje v novej generácii neofašistov zabrať priestor pre 

konštruktívne riešenia ich rýchlymi a populistickými pseudoalternatí-

vami. To je nakoniec jedným z najvýraznejších historických ponau-

čení. V momente, keď komplexné problémy začneme riešiť jedno-

ducho a efektne ako navrhujú straničky typu Ľudová strana—Naše 

Slovensko začína cesta k opakovaniu historických tragédií. Len, ak 

budú ľudia dobrej vôle hovoriť nahlas môžeme zo Slovenska budo-

vať krajinu, kde hlavnými hodnotami sú sloboda, rovnosť a láska a 

nie nenávisť, násilie a vodcovský princíp. 

Verím, že monitoring Mariá-

na Kotlebu a jeho činnosti v 

BBSK pomôže k demasko-

vaniu zámerov jednotlivcov 

a politických strán, ktoré 

pod maskou lásky vlasti aš-

pirujú k narúšaniu demokra-

tických výdobytkov  ako sú 

ľudské práva, ale aj rovnosť 

bez ohľadu na rasu, pohla-

vie, sociálny status, vek, 

národnosť, etnicitu, sexuál-

nu orientáciu. 
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Výsledky krajských volieb 2013 
Novým predsedom Banskobystrického kraja sa v novembri 2013 

stal v druhom kole krajských volieb Marian Kotleba, ktorý dostal od 

voličov 55,53 % (71 397 hlasov). Jeho protikandidát Vladimír 

Maňka skončil so ziskom 44,46 % (57 164 hlasov). Volebná účasť 

dosiahla iba 24,61 %. Podľa analytika Jána Baránka išlo o voľbu 

hnevu a nespokojnosti. Voliči sú podľa neho nahnevaní, lebo táto 

vláda, podobne ako predošlé vlády, nerobí nič v oblasti riešenia 

rómskej problematiky. 

Bezprostredné reakcie po zvolení 

"Myslím si, že to, čo sa stalo v Banskobystrickom kraji, je naj-

mä problémom SDKÚ-DS a SaS, ktoré povedali, že nebudú vo-

liť Vladimíra Maňku," reagovala Monika Flašíková-Beňová.1 

 

"Víťazstvo Kotlebu je prehrou demokracie na Sloven-

sku," uviedol Pavol Frešo, líder SDKÚ hneď po zverejnení voleb-

ných výsledkov.1 

 

O zvolení M. Kotlebu informovali médiá v Česku, Poľsku, Maďar-

sku, Švajčiarsku, Nemecku a dokonca i v USA. Americká tlačová 

agentúra AP píše o Kotlebovi ako o „slovenskom neonacistovi, 

ktorý tvrdí, že NATO je teroristická organizácia a chce, aby sa 

Slovensko zbavilo spoločnej európskej meny.“ Agentúra infor-

movala aj o Kotlebovej strane, jeho antirómskych aktivitách či sym-

patiám k Slovenskému štátu z čias 2. svetovej vojny.2 

 

Reakcia občanov 
BBSK 

Zapálenie  
sviečok 
"Keďže voľby prebehli demo-

kraticky, tak aj my chceme 

demokraticky, pokojným spô-

sobom, vyjadriť protest proti 

tomu, že bol zvolený človek, 

ktorý reprezentuje hodnoty, 

ktoré nepatria do demokracie, 

hodnoty, ktoré sú v rozpore so 

Slovenským národným po-

vstaním, ktoré začalo práve 

tu, v Banskej Bystrici," pove-

dal pre TASR jeden z iniciáto-

rov akcie Rado Sloboda. 

"Dali sme bohužiaľ človeku, 

ktorý presadzuje fašistické 

myšlienky, moc a peniaze. Z 

človeka, ktorý doposiaľ len 

štekal, sme urobili niekoho, 

kto môže v budúcnosti aj po-

hrýzť, a to si na Slovensku 

dnes málokto uvedomuje," 

uviedla jedna z účastníčok 

protestu Ingrid Kosová.3 

 

 

Protest po voľbách do VÚC  
www.ziar.dnes24.sk 

Protest po voľbách do VÚC www.topky.sk 
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Pohľad na Banskú Bystricu  www.slovakia.travel.sk 

Reakcia bývalého prezidenta SR  
Ivana Gašparoviča 
 

"Je to výzva, aby politici prestali byť nevšímaví a ľahostajní k 

veciam, ktoré dlhodobo trápia občanov. Sklamaní voliči sú tak 

nútení hľadať pomoc v osobách a stranách bez programu, ktoré 

získavajú hlasy šírením extrémizmu a populizmu," uviedol Gašpa-

rovič.6 

 

Reakcia súčasného prezidenta SR  
Andreja Kisku 
 
Víťazstvo Mariana Kotlebu je zlyhaním celoštátnych aj regionál-

nych politikov. Namiesto toho, aby sa pokorne zamysleli, čo 

asi robia zle, začali okamžite obviňovať jeden druhé-

ho. Vyhlásil to kandidát na prezidenta Andrej Kiska.6 

Reakcia  
splnomocnenca 
vlády SR  
pre rómske  
komunity 
 "Je to výsledok toho, že ľu-

dia v BBSK v podstate pre-

javili nesúhlas so štandard-

nými politickými stranami, 

ktoré 22 rokov rómsku prob-

lematiku neriešili. Ľudia tak-

to volili človeka, ktorý po-

núka jednoduché riešenia 

a populizmus," uviedol Pe-

ter Pollák. "Pre všetkých to 

musí byť varovný prst, pre-

tože všetci ľudia v tejto 

krajine a najmä politici si 

musia uvedomiť, že scho-

vávať sa pred rómskou 

problematikou už nie je 

možné," zdôraznil.4 

Reakcia židov-
skej náboženskej  
obce 
Rozhodnutie občanov voliť  

Kotlebu považujeme za pre-

jav frustrácie, trucu a hnevu, 

ktoré sú dôsledkom dlhodo-

bo neriešených problémov 

zo strany štátu," povedala 

hovorkyňa Ústredného zväzu 

židovských náboženských obcí 

Lucia Kollárová. Udalosti z toh-

to víkendu by podľa nej mali 

byť mementom pre demokratic-

kých politikov. "Dúfame, že sa 

začnú riešiť reálne problémy 

občanov nielen Banskobys-

trického kraja," ukončila.5 
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Stano Daniel  
Populizmus v nás 
Keď sa 12. septembra 1919 stal Adolf Hitler čle-

nom Nemeckej robotníckej strany (Deutsche Ar-

beiterpartei - DAP), bol jej 55. členom. Strana sa 

vo februári 1920 premenovala na dnes 

známejšiu Nationalistische Deutsche Ar-

beiterpartei - NSDAP) a na ich vtedajšie 

stretnutie prišlo už 2000 ľudí. Počet členov v 

roku 1945 sa odhaduje na 8 a pol milióna. Hitler 

zďaleka nezačínal pri vysokých číslach, dosiahol 

ich postupne. 

Narastajúca sila 

Keď na Slovensku vystŕka rožky Ľudová strana 

Naše Slovensko, väčšina populácie mávne ru-

kou. Neráta sa s tým, že by mohli nazbierať vý-

znamnejší počet hlasov. Pravdou zostáva, že v 

parlamentných voľbách nevedia dosiahnuť po-

trebných päť percent na vstup do parlamentu. 

Zabúda sa však pritom, že aj spomínaná NSDAP 

začínala v malých číslach. Viac než 70 000 hla-

sov pre šéfa ĽS-NS v župných voľbách by malo 

byť viac než vztýčeným ukazovákom. 

 

Aktuálna politická situácia je nebezpečná z 

dvoch pohľadov. Prvým rizikom je, že ĽS-NS na-

priek oslavovaniu fašistického Slovenského štátu 

(1939-1945) bude ako politická strana vnímaná 

ako bežná politická strana. Druhým rizikom po-

tom je, že im k takémuto vnímaniu pomôže fakt, 

že aj štandardné politické strany čoraz viac zne-

užívajú populistické témy, často predovšetkým 

protirómske. V prostredí, kde lídri väčšinových 

strán hovoria neustále o zneužívaní sociálnych  

 

dávok, potom vyjadrenia o cigánskom parazi-

tizme z úst župana BBSK používajú iné slová, 

ale hovoria to isté. 

Dajte im šancu 

Z viacerých strán sa počas župných volieb, 

obzvlášť potom pred druhým kolom volieb žu-

pana, ozývalo, že treba bojovať proti korupcii 

na úrade Banskobystrického samosprávneho 

kraja. S tým netreba polemizovať a je nutné 

poznamenať, že ak predchádzajúci župan 

‘zvládal’ byť deväť rokov aj županom aj pos-

lancom Európskeho parlamentu, minimálne 

jednu z týchto svojich úloh nezvládal. Taktiež 

sa hovorilo o tom, že obyvatelia banskobystric-

kého kraja chcú prostredníctvom týchto volieb 

poslať jasný odkaz vláde. Výsledkom bol zúfa-

lý čin - voľba Mariana Kotlebu adorujúceho 

Slovensko vo fašistickom období za župana. 

 

Keď kritické hlasy volali, že Kotleba nič nedo-

káže, z opačnej strany pomyselných barikád 

sa ozývalo, že mu treba dať šancu. A tak ju 

dostal. 

 

Ostražitosť! 
Dúfajme, že ak už Marian Kotleba vydrží pri 

moci až do ďalších volieb, aspoň v tých už ne-

uspeje. Je jasné, že slovenská politická scéna 

potrebuje obnovu, ale určite nie vymieňaním 

jedného populizmu za iný. Zodpovedná politika 

nie je ľúbivá a ťažko sa s ňou vyhrávajú voľby, 

ak voliči a voličky očakávajú okamžité zmeny a 

ihneď viditeľný dopad. Marian Kotleba bude na 

konci volebného obdobia argumentovať, že 

mohol urobiť viac, ale zlý Brusel, zlá Bratisla-

va, či zlá Ústava SR mu nedovolili. Jeho reči 

sú len prázdnym populizmom, ktorý môže byť 

však extrémne nebezpečný. Hitler bol 55. čle-

nom strany, ktorú doviedol k členskej základni 

s 8 a pol miliónmi ľudí. Nedávajme Kotlebovi 

šancu. Keď mu ju dáme, môže byť neskoro. 

Stano Daniel - expert na rómsku problematiku 

Reakcie expertov v SR 

REAKCIE  
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Zuzana Kusá  sociologička SAV 

Zuzana Kusá  
sociologička 

O víťazstve Kotlebu sa dá hovoriť aj v hlboko-

myseľných kategóriách typu, že Slováci sú 

latentne xenofóbni. Taký výklad však zlyháva 

na fakte, že do Banskobystrického parlamen-

tu (a ani do žiadneho z ďalších siedmich žup-

ných parlamentov) sa už nedostal iný kandi-

dát jeho Ľudovej strany Naše Slovensko. Sám 

Kotleba sa cíti dotknutý označením extrémis-

ta. Má dôvod. Podobné tvrdenia a výroky na 

adresu Rómov sú predsa súčasťou sloven-

ského politického mainstreamu. Rétorika ma-

instreamu nepriniesla praktický efekt. A tak 

bolo treba vyskúšať novú metlu. A Kotleba už 

teraz pôsobí vierohodne v úlohe čističa. Chce 

byť palicou na tých dole, ale aj na tých hore. 

To, že hrozí aj tým hore, za ich korupciu a 

uprednostňovanie „akože“ projektov namiesto 

riešení prospešných pre ľudí, je súčasťou vy-

svetlenia jeho úspechu. Vo frustrovanom re-

gióne, kde je „za trest žiť“ a politické sľuby sa 

ukázali jalové.7 

Alena Kluknavská  
katedra politológie FF UK 
 

Na rozdiel od Haidera sa Kotleba nachádza v 

trochu rozdielnej pozícii. Kým Haider mohol 

stavať na legitimite strany a na obvinenia z 

extrémizmu odpovedať, že ide o zámerné 

očierňovanie a mediálne výmysly, Kotleba má  

za sebou stranu, ktorá sa priamo vyformovala 

z extrémistického hnutia a je s ním personálne 

do veľkej miery prepojená. 

Hoci zvolenie Mariana Kotlebu za župana uká-

zalo, že v istých regiónoch má jeho protivládna 

a protirómska agenda veľký potenciál a voľba-

mi získal tento politik na verejnosti veľkú časť 

legitimity, na to, aby uspel na celoštátnej úrov-

ni, sa musí ešte viac vzdialiť od explicitných 

prejavov extrémizmu a ukázať, že nie je tým 

typom politika, akého pred voľbami sám kritizo-

val. Zároveň musí ukázať, že sa dokáže anga-

žovať nielen z pozície vládou prenasledované-

ho martýra, ale z pozície moci niečo reálne 

urobiť.8 

Marián Leško  
politológ 
Výsledok, aký nikto nečakal, hovorí najmä o 

jednom: Ani ľudia, ktorí sa stavom spoločnosti 

zaoberajú profesionálne a odborne, netušili, že 

je až taký zlý. Najbližšie k realite mal terénny 

pracovník z Detvy Branislav Oláh, ktorý po pr-

vom kole povedal, že Kotlebov volebný výsle-

dok „je len slabým odvarom toho, aké nálady 

vládnu.“ Zvolenie M. Kotlebu opäť drasticky 

posunulo hranice toho, s čím treba na Sloven-

sku počítať ako s realitou a čo sa tu dá pova-

žovať za možné. 

„Vďaka“ druhému kolu regionálnych volieb sme 

sa dozvedeli, že stav sklamania, frustrácie, 

rozhorčenia a nespokojnosti občanov dosiahol 

mieru, aká zaskočila aj profesionálov. Ešte do 

minulej soboty mohol komentátor František 

Múčka plným právom písať, že Slováci skôr 

veria tým populistom, ktorí hovoria, 

že peniaze odniekiaľ vyčarujú, ako populistom, 

ktorí tvrdia, že za naše trápenia môžu menši-

ny. Teraz to už v jednom kraji neplatí a M. Kot-

leba má základňu, aby skúsil svoje šťastie aj 

vo zvyšných siedmich.9 

 

Samuel Abrahám  
politológ 
Tých 70 tisíc ľudí, ktorí hlasovali za Kotlebu, to 

neurobilo ako protesthlas, ale ako reakciu na 

reči extrémistu a populistu, ktorý im hovorí z 

duše.10 

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=76&pr=0.11&w_id=476&tstamp=1417550585&pid=817&cd=139fab820ea0f1f009eab71fa9d45e81&f=1
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3204&pr=0.16&w_id=1305&tstamp=1417550585&pid=817&cd=8ec78f6a750e2727ebeb9d37d4ced89a&f=1
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Stanislav Mičev 
"Výsledok Kotlebu je odrazom katastrofálnej eko-

nomickej situácie, ale najmä absolútnej krízy mo-

rálky." 

 

„Ľudia sú nepoučiteľní. Myslia si, že najjedno-

duchšie riešenia sú tie najlepšie a zrealizuje ich 

autoritatívna osobnosť. Voliči si myslia, že v kraji 

nič nezmôže, ale toto je len začiatok. Aj iní vod-

covia v histórii dostávali najprv málo hlasov.“11 

 

„Dnes krajná pravica v EÚ používa tak sofistiko-

vané metódy, aby zakryla svoje pravé ciele, že ju 

nemôžete napadnúť zo zákona, lebo v stanovách 

tie výrazy nemajú.“12 

Viera Dubačová 
"Aj tieto schody sú symbolom toho, čím museli 

naši predkovia prejsť, aby sme mohli dnes žiť 

slobodne. Dnes po týchto hodnotách niekto šlia-

pe. Zapálenými sviecami chceme upozorniť celé  

Slovensko, že ide o problém, ktorý sa nedotýka 

iba Banskobystrického kraja, ale môže zname-

nať vážny politický zlom aj v rámci celého Slo-

venska. Je našou povinnosťou upozorniť na to, 

že extrémizmus v akejkoľvek podobe by nemal 

mať v modernej spoločnosti miesto," ( reakcia z 

protestu pred pamätníkom SNP).13 

 

Martin Klus 
 

Veľa ľudí nevolilo Mariana Kotlebu pre jeho 

program, ale ako protest proti súčasnému poli-

tickému systému od roku 1993. *Sme v tomto 

smere nejakou výnimkou, keď sa dostávajú 

takýto radikáli, resp. národní populisti do politi-

ky? Nie sme výnimkou. Skôr sme boli raritou, 

že po odchode Jána Slotu na Slovensku nebol 

politik takéhoto typu. Tento trend je zrejmý v 

Európe. Zoberme si len príklad Francúzska 

alebo Rakúska, kde Jörg Haider bol dokonca 

súčasťou exekutívy.14 

Stanislav Mičev- riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici 

Vierka Dubačová - režisérka a poslankyňa mesta BB 

Martin Klus –politológ, vysokoškol. pedagóg na UMB BB 

Osobnosti BBSK 

REAKCIE  
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Peter Gogola ex-primátor mesta Banská Bystrica 

Peter Gogola 
Kotleba sa stal predsedom BBSK legitímne a 

v demokratických voľbách. 

"Kotlebu vnímam v kontexte aj s jeho politic-

kou minulosťou. Keďže mi však ide o dobro 

mesta Banská Bystrica a Banskobystrického 

kraja, budem sa snažiť pristupovať konštruk-

tívne ku každému návrhu, ktorý bude pred-

kladať. Nebudem však podporovať xenofób-

ne názory, nakoľko som presvedčený, že 

problémy treba riešiť systematicky a spoloč-

nými silami a žiadne radikálne riešenia teda 

nemôžu viesť k ich odstráneniu," povedal Go-

gola.
13 

Reakcie širokej verejnosti 

REAKCIE  

Ľuba Kráľová 

...so zverejňovaním názorov na svojich statusoch 

vo viacerých facebookovských skupinách, kto-

rých som členkou, na to, čo sa stalo v sobotu 23. 

11. 2013 v Banskobystrickom kraji, som 

s prekvapením čítala reakcie mojich FB priateľov 

alebo členov skupín, ku ktorým patrím dobrovoľ-

ne, na moje názory. Niektorým sa páčili, iní napí-

sali podporný komentár, no objavili sa i také, kto-

ré mi vyrazili dych, ale hlavne také, ktoré zľahčo-

vali ohrozenie demokracie na Slovensku... Môže 

takáto strana pôsobiť na našej politickej scéne? 

...Hneď z prvého slova politického pamfletu, ktorý 

sa desatoro ĽS NS volá, dýcha násilie a arogan-

cia. „Donútime politikov niesť zodpovednosť za 

svoje rozhodnutia..., aby vysoká politika nebola 

viac zločineckou  profesiou." Ako možno politikov 

donútiť niesť zodpovednosť, ako možno parazi-

tov, bezdomovcov, „cigánov" i iných príživníkov 

donútiť pracovať? Otĺkať im o hlavy pažbu pušky, 

posadiť ich do väzenia, nedať im príspevok, vy-

hnať ich z domu, nepustiť deti do školy, keď ich 

rodičia nebudú pracovať? To mi zatiaľ nie je jas-

né. Ale som presvedčená o tom, že kotlebovci 

čoskoro celému Slovensku ukážu, ako na to.19 

Viac na 

www.zbystrujeme.sk 
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Laura Kovalová - blog.sme 

67 900 čítanosť 

Na moje veľké prekvapenie ten chalan rozprá-

va veľmi plynulo, pracuje s faktami a tie prejavy 

majú hlavu a pätu! Naozaj si to pozrite. (Veď 

treba poznať nepriateľa). Ja som v nich nena-

šla nič, čo by bolo rasistické, alebo fašistické a 

čo by nebola pravda. Sám dokonca niekoľko 

krát opakuje, že nemá nič proti Rómom ako 

takým, proti Rómom ani proti iným, ktorí žijú 

slušne, neparazitujú na spoločnosti a neterori-

zujú okolie a sám vyzýva, aby ich ľudia nehá-

dzali do jedného vreca. Ten chalan na plnú hu-

bu hovorí to, čo si mnohí myslia, ale neviem z 

akého mystického dôvodu sa to na verejnosti 

hanbia povedať nahlas. A nielen o cigáňoch, 

ale aj o zlej sociálnej situácii na Slovensku 

(mimo Ba), o tom, že sa mu nepáči, že o chu-

dobe a kríze rozprávajú ľudia s desaťtisícovými 

hodinkami na ruke. 

„Dajme mu šancu v tejto relatívne nevinnej ge-

nerálnej skúške dokázať čo v ňom je. Bol pred-

sa legitímne zvolený. Keby bol ďalej len nelegi-

tímnym „vodcom,“ jeho žiadnymi skutkami neo-

podstatnená popularita by len rástla. Teraz v 

pozícii župana má šancu akurát tak vytunelo-

vať rozpočet, rozhodne nie niekomu fyzicky 

ubližovať....ale to všetci kandidáti. 15 

Michal Drotován —

blog.sme 

Výsledok Mariana Kotlebu je treba vnímať ako 

zdvihnutý prst - nie je to hlúpy človek, aj keď z 

neho chcú robiť niektorí hlupáka. Jeho metódy 

od pouličného bitkára a fašistických pochodov 

sa veľmi sofistikovali. Dôkazom môže byť to-

tálna prehra jeho niekdajšieho spolupútnika 

Sásika zo SĽS práve v tohtoročných voľbách 

na župana v Bystrici. Posúva sa stále viac do 

stredu (dôkazom je idea "zastupovania sluš-

ných ľudí").17 

 

1. http://www.cas.sk/clanok/266059/volby-do-vuc-

online-marian-kotleba-je-prehrou-demokracie-na-

slovensku-tvrdi-freso.html 

2. http://www.cas.sk/clanok/266181/svet-reaguje-na-

kotlebu-sok-na-slovensku-vyhral-neonacista-co-

nenavidi-romov.html 

3. http://bystrica.sme.sk/c/7017084/v-reakcii-na-kotlebu

-zapalili-v-bystrici-a-bratislave-sviecky.html 

4. http://www.cas.sk/clanok/266182/reakcie-na-

vitazstvo-mariana-kotlebu-hanba-a-zdesenie.html 

5. http://www.cas.sk/clanok/266241/zidovska-

nabozenska-obec-komentuje-zvolenie-kotlebu-co-

povedali.html 

6. http://www.cas.sk/clanok/266182/reakcie-na-

vitazstvo-mariana-kotlebu-hanba-a-zdesenie.html 

7. http://denikreferendum.cz/clanek/16905-experiment-

s-kotlebom 

8. http://komentare.sme.sk/c/7038396/kotlebova-

strategia-medzi-vychodom-a-zapadom.html 

9. http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/

figurka-ako-kotleta.html 

10. http://www.noviny.sk/c/slovensko/kotleba-meni-

uniformu-za-oblek-zupan-s-nalepkou-extremista 

11. http://bystrica.sme.sk/c/7000494/historik-micev-zisk-

kotlebu-je-odrazom-krizy-moralky.html 

12. http://www.bystricoviny.sk/spravy/suboj-manka-

kotleba-v-rtvs-nebol-ale-v-ta3-ano-a-nazivo/ 

13. http://www.snslp.sk/CCMS/files/Správa _o_ monito-

ringu_médií_so_špeciálnym_zameraním_na_prejavy

_rasi-

zu,_xenofóbie_a_antisemitizmu_za_rok_2013.pdf 

14. http://www.suja.estranky.sk/clanky/domace-

predvoleb.spravy--vyber-vznik-hnutia-99--podporili-aj

-mrtvi-v-sas-je-gorila--volby-do-vuc-2013-v-sr-aj-po-

2.kole..html 

15. http://laurakovalova.blog.sme.sk/c/343002/Coho-sa-

vlastne-bojime.html 

16. http://gaborik.blog.sme.sk/c/343042/Marian-Kotleba-

je-len-odraz-nas-samotnych.html 

17. http://drotovan.blog.sme.sk/c/343030/Kotleba-ako-

zdvihnuty-prst.html 

18. http://papso.blog.sme.sk/c/343070/Kotleba-Preco-A-

co-dalej.html 

19. http://lubakralova.blog.sme.sk/c/343091/Desatoro-

Ludovej-strany-Nase-Slovensko-Mariana-

Kotlebu.html 

20. http://www.bystricoviny.sk/spravy/kotleba-nie-je-
fasista-ani-extremista/ 

 

Zdroje 
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Peter Gáborík—blog.sme 

V demokratickej krajine akou Slovensko je, musí 

byť zabezpečená pluralita názorov, každý musí 

dostať rovnakú možnosť na prezentáciu svojich 

názorov, je jedno či ide o Vladimíra Maňku alebo 

o Mariana Kotlebu.  V zdravej demokracii nemô-

žu médiá rozhodovať o tom koho pozvú do relá-

cie, alebo s kým urobia rozhovor pokiaľ sa jedná 

o predvolebnú kampaň. Všetci kandidáti musia 

mať rovnaký priestor. Svoje osobné politické či 

ľudské názory novinár musí vedieť ovládať 

a pokiaľ to nedokáže mal by sa zamyslieť nad 

svojou budúcnosťou v médiách. Médiá by mali 

totiž byť zdrojom objektívnych informácií a nie 

subjektívnych názorov jednotlivcov v nich pracu-

júcich. Za výhru Kotlebu v župných voľbách teda 

nesú zodpovednosť médiá svojou kampaňou 

proti Marianovi Kotlebovi, ňou vyprovokovali ľudí 

aby volili Ing. Mgr. Kotlebu.16 

Peter Papšo—blog.sme 

..mám pocit, že ľudia nechceli zvoliť Kotlebu. Ani 

tí, ktorí ho volili. Mám taký tip, že minimálne 40% 

voličov, ktorí zakrúžkovali meno Marian Kotleba 

si povedalo "Maňka to síce vyhrá, ale tak, dám 

hlas Kotlebovi, nech si Maňka nie je až tak istý a 

nech vyhrá tesne. Aspoň vládnemu Smeru ako 

aj ostatným stranám, ktoré dlhodobo kašlú na 

svoj národ zamáva pred nosom výstražný prst, 

že konečne sa o nás zaujímajte..." A verte, že 

mnohí z tých voličov bolo samo prekvapených, 

ako to dopadlo. 

Nehovorím, či je dobré alebo zlé, čo sa včera 

stalo. Ja hovorím uvidíme. Nič iné nám teraz ne-

zostane. A priznám sa, chcem byť príjemne pre-

kvapený. A to isté by som povedal, nech by vy-

hral ktokoľvek. Lebo mne je jedno, kto tam bude. 

Ja chcem len tak málo. Byť príjemne prekvape-

ný. Lebo doteraz som veľmi nemal možnosť za-

žiť ten pocit, byť z politikov príjemne prekvape-

ný...18 

Na facebookovej stránke „Volá hlas Gemera-ĽSNS“ je niekoľko vážnych 
aktuálnych vyhlásení: „VOLÁ HLAS GEMERA sa obracia zvlášť na našich mladých členov a 

sympatizantov, ktorých máme v našom regióne vďaka Bohu neúrekom. Po voľbách nedáme parazi-

tom z finančných zdrojov VÚC nič! Vysvetlite svojim rodičom a starým rodičom, že toto je NAŠE SLO-

VENSKO, my v ňom budeme žiť, vy v ňom budete žiť a tiež aj Vaši vnuci a pravnuci. NA 

STRÁŽ! ZDAR BOH!“ 

Vyhlásenia pokračujú: „V roku 1945 bol Slovenský štát zničený povstaním čechoslovenských komu-

nistov za pomoci sovietskych agresorov……a toto zničenie Slovenského štátu, slovenskej samostat-

nosti dodnes oslavujú boľševici ako SNP. A nielen že bol zničený Slovenský štát, ale bol spáchaný 

najväčší zločin komunistov a tým bolo zavraždenie Slovenského Pána Prezidenta Dr. Jozefa Tisa. 

Tento zločin komunistov nebol dodnes potrestaný a nebolo očistené meno Pána Prezidenta Dr. Ti-

sa!  „Slávnym SNP“ začala desaťročia trvajúca diktatúra komunistov riadená Moskvou a Prahou a za-

se na toto doplatil národ slovenský, zase panovala centralizácia moci a národ slovenský sa musel 

podriadiť českému a čechoslovenskému komunistickému teroru.“20 
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Marian Kotleba 

„Osobne ma mrzí to, že si tu premiér štátu dovolí 

urážať ľudí, ktorí nám dali dôveru, označovať ich 

rozhodnutie za nejaké extrémistické. A keď už 

pán premiér rozprával o tom, že Smer zvíťazil, 

môj argument bude, že Kotleba, ako podľa nich 

extrémista a neviem čo všetko, získal ako posla-

nec viac hlasov ako ktorýkoľvek smerácky posla-

nec v celej republike,“ uviedol Kotleba.15 

 

Marian Kotleba, kandidát Ľudovej strany Naše 

Slovensko, vyhral sobotné druhé kolo volieb 

predsedu Banskobystrického samosprávneho 

kraja (BBSK) v deviatich z 13 volebných obvo-

dov, respektíve okresov tohto kraja.16 

Celkovo získal M. Kotleba 71 397 hlasov. Naj-

vyšší počet hlasov z celkového počtu hlasov  

pre M. Kotlebu získal v okrese Banská Bystri-

ca: celkom 16 454 hlasov, v okrese Brezno: 9 

784 hlasov a Rimavskej Sobota: 7 056 hlasov. 

Najvyšší počet hlasov získal v meste Banská 

Bystrica s počtom 11 443 (59,1% z celkového 

počtu volebných hlasov v BB), 3788 hlasov vo 

Zvolene (39%), v Brezne 3505 (73%), 2064 

hlasov v Žiari nad Hronom, v Rimavskej Sobo-

te 2297 hlasov (59,5%) a Detve 1661 hlasov 

(50,2%). 

 
 

Marian Kotleba—víťaz krajských volieb v BBSK  

Reakcia Mariana Kotlebu 

REAKCIE  
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21. Atlas rómskych komunít 2013 

22. http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/zupne-volby-2013-pozrite-si-priebezne-vysledky

-banskobystrickom-kraji.html 

23. http://www.topky.sk/cl/1000692/1369508/Volebny-TOP-Mariana-Kotlebu--Pozrite-si-zoznam-okresov--v-ktorych-vyhral- 

24. MsÚ resp. OcÚ –evidencia obyvateľstva 

 

Zdroje 

Tabuľka Obce a mestá v BBSK s najvyšším počtom hlasov pre M. Kotlebu 

okres počet hlasov
22,23 v % počet Rómov

21 

okres Brezno  

Brezno 3505 73,0  1838 

Čierny Balog 907 76,7 680 

okres Banská Bystrica  

Banská Bystrica 1443 59,1 935 

Slovenská Ľupča 554 71,4 220 

okres Žiar nad Hronom  

Žiar nad Hronom 2064 61  1593 

Kremnica 723 66,0  300 

okres Revúca  

Revúca 1890 72,6 2499 

Tornaľa 390 47,6 2018 

Jelšava 351 70,2 502 

Okres Krupina  

Krupina 991 63,2 802 

Sebechleby 163 68,5 85 

okres Žarnovica  

Žarnovica 734 53,5  520 

Nová Baňa 638 58,2  117 

okres Rimavská Sobota  

Rimavská Sobota 2297 59,5  3799 

Hnúšťa 886 66,2  2302 

okres Lučenec  

Lučenec 2484 57,9  2306 

Fiľakovo 450 47,1  3303 

okres Detva 

Detva 1661 50,2 887 

Hriňová 602 46,8 161 

Okres Banská Štiavnica  

Banská Štiavnica 876 46,1  390 

Svätý Anton 149 67,1 46 

okres Poltár  

Poltár 719 52,3  587 

Kokava nad Rimavicou 385 40,7  498 

okres Veľký Krtíš  

Veľký Krtíš 905 61,1  1697 

Modrý Kameň 131 51,4  334 

okres Zvolen  

Zvolen 3788 39  3204 

Sliač 646 52,8  40
24 
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Tabuľka  Mestá a obce s najvyšším % hlasov pre M. Kotlebu 

Najvýraznejšie víťazstvo dosiahol v okrese Brezno, kde získal 70,57 percenta hlasov zúčastnených voli-

čov. Viac percent ako v celokrajskom priemere získal aj v okresoch Banská Bystrica (60,90 %), Žiar nad 

Hronom (60,83 %), Revúca (60,42 %) a Krupina (56,11 %).17 

0,00%
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30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

BB ZV ZH ZA VK RV RS PT LC KR DT BS BR

60,91%

42,17%

60,84%

55,28%

44,66%

60,42%

52,91%
49,03%

52,07%
56,11%

50,22% 49,30%

70,57%

Víťazstvo M.Kotlebu v % podľa okresov 

okres počet hlasov v % počet Rómov v %
21 

okres Brezno  

Polomka 470 81,7 15,2 

Bacúch 176 81,5 0
24 

Pohronská Polhora 259 78,5 8,4 

Čierny Balog 907 76,7 13,2 

okres Banská Bystrica
24 

Priechod 182 82,0 0 

Podkonice 143 76,1 0 

Baláže 41 75,9 0 

Selce 384 75,4 0 

okres Žiar nad Hronom  

Dolná Trnávka 102 76,7 0
24 

Kopernica 45 75,0 10,26 

Repište 51 70,8 0
24 

Lutila 188 69,9 0
24 



 15 

 

 
 

 

Zdroje 

okres počet hlasov v % počet Rómov v % 

okres Revúca  

Višňové 9 81,8 29,0 

Muránska Huta 41 77,4 1,1
24 

Držkovce 52 74,3 51,3 

Chyžné 65 73,9 24,7 

Okres Krupina  

Drienovo 21 80,8 0
24 

Trpín 29 76,3 0
24 

Bzovík 154 72,3 12,8 

Sebechleby 163 68,5 7,0 

okres Žarnovica
24 

Hrabičov 72 72,7 0,2 

Veľká Lehota 87 69,6 0,4 

Orovnica 79 69,3 1,9 

Župkov 119 66,1 9,1 

okres Rimavská Sobota
24 

Ratkovská Lehota 27 84,4 1,6 

Vyšný Skálnik 42 73,7 0 

Čierny Potok 35 72,9 0 

Kraskovo 29 72,5 17,5 

okres Lučenec  

Točnica 61 71,8 24,8 

Tuhár 63 70,8 0
24 

Mýtna 139 68,1 5,2 

Lovinobaňa 250 67,0 16,7 

okres Detva
24 

Slatinské Lazy 84 76,4 0 

Klokoč 75 63,00 0 

Okres Banská Štiavnica  

Svätý Anton 149 67,1 3,8 

Podhorie 77 67,0 3,3
24 

okres Poltár  

Dubákovo 18 66,7 0
24 

Hrnčiarska Ves 130 66,0 28,9 

Veľká Ves 47 63,5 0
24 

okres Veľký Krtíš  

Červeňany 6 85,7 31,4
24 

Horné Plachtince 23 74,2 14,0
24 

Horná Strehová 23 71,9 15,9 

Dolná Strehová 102 68,9 8,4 

okres Zvolen  

Sielnica 161 59,4 19,2 

Michalková 7 58,3 0
24 

Bacúrov 22 55,0 0
24 

Pliešovce 216 55,0 0
24 

21. Atlas rómskych komunít 2013 

22. http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/zupne-volby-2013-pozrite-si-priebezne-vysledky-banskobystrickom-

kraji.html 

23. http://www.topky.sk/cl/1000692/1369508/Volebny-TOP-Mariana-Kotlebu--Pozrite-si-zoznam-okresov--v-ktorych-vyhral- 

24. MsÚ resp. OcÚ –evidencia obyvateľstva 
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Marian Kotleba 

Svoj volebný úspech pripisuje tomu, že ľudia 

ocenili, že ponúkal jednoduché konštruktívne rie-

šenia a nie otrepané frázy a drahé bilbordy. 

 

„Naša kampaň nebola o cigánskej otázke, hoci je 

dôležitá. Nosná téma bolo zlepšenie sociálnych 

podmienok pre slušných ľudí, mladých ľudí, aby 

nemuseli z kraja odchádzať.25 

My tu nie sme pre naše funkcie, ale pre obyvate-

ľov kraja. Hlavnými piliermi, s ktorým som išiel do 

volieb a s ktorými ďalej pokračujem ako predse-

da kraja, je zvýšenie zamestnanosti, bezpečnosti 

a podľa informácií, ktoré som dostal, je to aj od-

stránenie korupcie najmä pri domovoch sociál-

nych služieb. 

„Ťahajme za jeden povraz, vo veciach, ktoré 

budú užitočné pre všetkých obyvateľov nášho 

kraja, pre rovnomerný rozvoj každého okresu.“ 

 

 

Ďalej dodal: „Rozpočet kraja disponuje 

s dostatočne veľkým balíkom peňazí na to, aby 

sme naplnili nielen primárne potreby ľudí, ale 

starali sa aj o tie sekundárne. Budem sa snažiť 

hľadať peniaze všade a znižovať závislosť 

od Európskej únie, ktorá má so svojimi ob-

medzeniami veľký podiel na likvidácii vše-

tkého dobrého, čo v kraji bolo. Najskôr nás 

musia zaujímať naši ľudia, až potom záujmy 

EÚ. Všetci ocenia, keď kraj podporí činnosť v 

rámci malých výrobných podnikov na úrovni 

okresov a miest, aj keď únia s tým bude mať 

asi nejaký psychický problém. Musíme brániť 

záujmy našich obyvateľov. To nie je žiadny ex-

trémizmus, ale chuť a odvaha pracovať pre 

slušných obyvateľov nášho kraja.“26 

25. http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/zupne-volby-2013-pozrite-si-priebezne-vysledky-banskobystrickom-

kraji.html 

26. http://www.bystricoviny.sk/spravy/marian-kotleba-sa-stal-zupanom-vsetkym-poprial-biele-vianoce/ 

 

Zdroje 

Jednoduché 

riešenia podľa obr. na str.17 

 Zvýšenie zamestnanosti 

prostredníctvom podnikov pre 

stovky až tisícky ľudí 

 Obnova družstiev a živočíšnej 

výroby, zvýšenie potravinovej 

sebestačnosti 

 Založenie sociálneho podniku 

zameraného na bytovú 

výstavbu nájomných bytov pre 

slušných bielych ľudí 

 Vybudovanie bezpečnostných 

zložiek na ochranu slušných 

ľudí pred cigánskymi 

extrémistami 
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http://www.naseslovensko.net/casopis/naseslovensko_november2013.pdf 



Prehľad oblastí watchdogu 
Po predbežnej analýze domácej tlače môžeme konštatovať, že informácie 

o činnosti BBSK sa sústreďujú   do troch hlavných oblastí.  

Financie, EÚ a rozpočet 

Rozpočtové provizórium, implementácia resp. zastavenie projektov 

EÚ ai. 

Transparentnosť 

Rodinkárstvo , porušovanie zákona,  nespokojnosť poslancov 

Propaganda a nacionalizmus 

SNP, Slovenský fašistický štát, NATO, „cigánska kriminalita a prí-

živníctvo“,  nesúhlas s kvótami pre imigrantov 

 

 

 

 

 

Prehľad  
udalostí 

Prvý rok na poste župana 

VÚC BBSK 



Čistky na úrade VÚC 
Vyzerá to tak, že zelené stranícke tričko rozho-

duje. Nielenže výsledky auditu ešte nie sú zná-

me, ale nových zamestnancov mal župan Ban-

skobystrického kraja zamestnať bez výberového 

konania. 29 

Na sekretariáte predsedu Banskobystrického 

samosprávneho kraja nás vybavili veľmi rýchlo. 

„Nehnevajte sa, ale pán Kotleba je pracovne 

vyťažený. Obráťte sa na jeho hovorcu Miroslava 

Beličku,“ odkázala sekretárka. Je teda jasné, že 

Kotleba už začal s výmenou spolupracovníkov. 

Na webovej stránke kraja naozaj už figuruje Mi-

roslav Belička, ako vedúci oddelenia pre styk 

s verejnosťou a protokolu. Takže hovorcom no-

vého župana je jeho najvernejší druh 

v predvolebnom boji. Muž, ktorý ho celý čas vo-

zil na typickom pruhovanom tereniaku. 26 

Okrem Beluského a Beličku prišla so začiat-

kom roka do úradu pracovať aj Kotlebova 

predvolebná poradkyňa Jana Štrangfeldová, 

pedagogička na Ekonomickej fakulte Univerzity 

Mateja Bela, ktorá sa stala vedúcou kancelárie 

predsedu BBSK. Predchádzajúca kancelárka, 

rovnako ako predchádzajúca hovorkyňa BBSK, 

ukončila pracovný pomer dohodou ku koncu ro-

ka ešte pred nástupom Kotlebu do funkcie pred-

sedu kraja. 28 

Január 2014 

Marian Kotleba nijak nevybočuje z praxe politic-

kých nominantov svojich predchodcov. Je ale 

zarážajúce, že tak medializovaná osoba koná 

bez riadnej súťaže o dané miesta aj napriek vy-

hlasovanému auditu a kontrolám na úrade. 29 

Nová usporiadateľská služba 

Mladí, vyholení muži v čiernych tričkách 

s nápisom Úrad BBSK postávali v rokovacej sále 

tamojšieho kultúrneho domu i pred ňou. Noviná-

rom, ktorých vykázali na balkón, nepovolili vstú-

piť do sály ani počas prestávok. Jedného, ktorý 

sa tam ocitol, vyviedli. 

"Títo páni sú tu preto, lebo na poslednom zastu-

piteľstve behali medzi poslancov a predsedu rôz-

ne rozprávkové postavičky. A kvôli tomu je tu 

usporiadateľská služba,“ zdôvodnil prítomnosť 

týchto mužov hovorca župana Miroslav Belička. 

Narážal tým na incident z ustanovujúceho za-

sadnutia v decembri, keď sálu strážila ochranka 

s logom strany župana Kotlebu a nechcela do 

nej vpustiť aktivistu Radoslava Slobodu 

v kostýme Mikuláša. 

Kotleba zaplatil ochranku z 

krajských peňazí. Zamestnal v 

nej aj brata 

Medzi ochrankármi bol aj brat župana Mariána 

Kotlebu Marek.Denník Nový čas upozornil, že 

Mareka vyšetrovala polícia za prečin rozširova-

nia extrémistických materiálov. Súd mu uložil 

peňažný trest vo výške 500 eur. 34 

 

Vpravo Miroslav Belička—hovorca VÚC BBSK 

http://www.cas.sk/clanok/270607/zasadanie-pod-dohladom-muzov-v-ciernom-kotlebovi-robil-bodyguarda-aj-jeho-brat.html


Transparentnosť 

Z niekoľkých porušení zákona obvinili 

v utorok poslanci Banskobystrického samo-

správneho kraja (BBSK) za koalíciu Smer 

a KDH novozvoleného predsedu BBSK Ma-

riana Kotlebu. Stanovisko pre TASR potvr-

dil Krajský tajomník strany Smer Martin 

Magna. 

Podľa dnešného stanoviska koalície Sme 

a KDH v zastupiteľstve BBSK, novozvolený 

predseda Marian Kotleba má krátko po za-

sadnutí na županskú stoličku na konte už 

niekoľko porušení zákona. 

"Tým prvým bol fakt, že napriek upozorne-

niam nevyhlásil v zákonom stanovenej le-

hote voľbu hlavného kontrolóra, ktorému sa 

14. februára končí funkčné obdobie," píše 

v stanovisku Magna.32 

Financie a rozpočet 

Marian Kotleba zatiaľ nepredložil zastupi-

teľstvu návrh rozpočtu, takže župa je 

v rozpočtovom provizóriu. Zistili sme, že 

poslanci za Smer preto navrhnú, aby dnes 

rokovali aj o rozpočte, hoci to nie je 

v programe.33 

Trestné oznámenie v Bansko-

bystrickom kraji: Kotleba odha-

lil nekalé hospodárenie 

Nový Banskobystrický župan Marian Kotle-

ba oznámil na tlačovej konferencii, že v 

Banskobystrickej regionálnej správe ciest 

došlo ku koncu roka 2013 k nehospodárne-

mu nakladaniu s financiami, pričom škody  

Január 2014 

Prehľad udalostí podľa neho dosiahli 1,7 milióna eur. Odvo-

laný riaditeľ tohto rezortu obvinenia popie-

ra.35 

Vyjadrenie M. Kotlebu36 

„Teraz spolupracujeme s Regionálnou 

správou ciest (RSC), kde môžeme sami 

vstupovať do riadenia spoločnosti, keďže 

sme jediný akcionár. Pozreli sme sa aj 

spätne na hospodárenie RSC v období 

pred mojim nástupom do funkcie a dnes 

podávame trestné oznámenie 

na neznámeho páchateľa týkajúce sa po-

dozrenia zo spáchania trestného činu poru-

šovania povinnosti pri správe cudzieho ma-

jetku, ku ktorému podľa nášho názoru do-

šlo pri verejných obstarávaniach techniky, 

ktorá bola nakúpená ešte za čias bývalého 

predsedu Maňku. Podľa našej prvej ana-

lýzy  došlo k celkovej škode 1,7 milióna eur. 

Máme dôkazy, zmluvy aj konkrétne čísla 

a očakávam, že prokuratúra sa bude našim 

oznámením zaoberať.“ 

Župa zabrzdila výstavbu 
cyklotrasy zo Zvolena do 
Sliača 

Projekt v hodnote viac ako 633-tisíc eur mal 

pôvodne v plnej výške financovať samo-

správny kraj. Táto položka bola zahrnutá aj 

v návrhu rozpočtu župy, ktorý pripravilo eš-

te jej predchádzajúce vedenie. Nový pred-

seda kraja má však iný názor. Odvoláva sa 

na nedostatok peňazí.37 



Nacionalistická propaganda 

Téma SNP 

"Bavili sme sa o tom, čo je zdrojom národnej 

hrdosti, bola spomenutá aj téma SNP a drvivá 

väčšina prítomných, poviem za županov, prinaj-

menšom sedem, je toho názoru, že je to naozaj 

udalosť, na ktorú môžeme byť hrdí ako potom-

kovia tých, ktorí bojovali v SNP na správnej stra-

ne," povedal po rokovaní Mikuš. Kotleba pove-

dal, že prezident na stretnutí vyjadril k téme svoj 

názor a on mu z úcty k jeho funkcii nechcel opo-

novať. Podľa neho však "SNP znamenalo ko-

niec našej prvej vlastnej štátnosti."31 

Kotleba píše Janukovyčovi 

Kotleba Janukovyča žiada, aby neustupoval si-

lám, ktoré sa snažia "rozbiť územnú celistvosť 

Ukrajiny a ohroziť jej zvrchovanosť a nezávis-

losť." Na záver listu označil srbského prezidenta 

Slobodana Miloševiča, ktorý bol obvinený z ge-

nocídy, za srbského národného hrdinu.39 

ĽS Naše Slovensko na 
ceste do parlamentu 

Ľudová strana - Naše Slovensko (ĽS-NS) je na 

prahu zvoliteľnosti do Národnej rady Slovenskej 

republiky (NR SR). V prieskume agentúry Me-

dian SK by ju volilo 4,7 % opýtaných.30 

Ak by sa predčasné voľby do Národnej rady SR ko-

nali v druhej polovici januára, Ľudová strana Naše 

Slovensko (ĽSNS) banskobystrického predsedu sa-

mosprávneho kraja Mariana Kotlebu by v nich získala 

7,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu Agentú-

ry MVK, ktorý uskutočnila v dňoch 15. až 21. januára 

na vzorke 1106 respondentov.
38

 

Roman Jurík, advokát 

Desia ma preferencie tejto strany. Nie je to v 

Európe nový fenomén. Podobné skúsenosti 

majú v Rakúsku, v Česku, v Holandsku, vo 

Francúzsku a inde. ĽSNS sa mi však spomedzi 

extrémistických strán v Európe zdá byť osobit-

ne hrubozrnná. 

Treba, ale povedať, že úspech Kotlebu a je-

ho strany nespadol z neba. Je to výsledok 

nejakých dejov v politike a hlavne v spoloč-

nosti. Otvorene si musíme priznať, že na 

Slovensku je výrazný rasizmus namierený 

voči Rómom.40 

27. http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/z-vodica-
urobil-hovorcu-zupan-marian-kotleba-zacal-
cistkami.html 

28. http://www.cas.sk/clanok/269595/novy-zupan-kotleba
-uz-rozdeluje-funkcie-pozrite-sa-koho-si-vybral.html 

29. http://www.topky.sk/cl/10/1373861/Personalne-
rosady-na-zupe-u-Kotlebu--Jeho-prava-ruka-
prezradila-viac- 

30. http://www.aktuality.sk/clanok/243352/kotleba-mieri-
do-parlamentu-strana-ma-v-prieskume-4-7/ 

31. http://www.teraz.sk/slovensko/sefovia-krajov-
prezident-kotleba-snp/70053-clanok.html 

32. http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/poslanci-
banskej-bystrice-obvinuju-kotlebu-porusil-
niekolkokrat-zakon.html 

33. http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/
jelsavski-romovia-odkazuju-kotlebovi-nechceme-
kradnut-chceme-robit.html 

34.  http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/kotleba-
zaplatil-ochranku-z-krajskych-penazi-zamestnal-nej-
aj-brata.html 

35. http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/
trestne-oznamenie-banskobystrickom-kraji-kotleba-
odhalil-nekale-hospodarenie.html 

36. http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/
kotleba-banskobystricka-zupa-ma-40-milionovu-
sekeru-je-zadlzena-po-usi.html 

37. http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/306490-zupa-
zabrzdila-rodinnu-cesticku-medzi-sliacom-a-
zvolenom/ 

38. http://www.teraz.sk/slovensko/parlamentne-volby-
prieskum-kotleba/71945-clanok.html 

 

Zdroje 

Názory občanov 

NA ZORY  



Kotleba vyhadzuje ľudí z 

domov v Krásnej Hôrke 

Štefan Darvaš musí podľa úradného roz-

hodnutia zbúrať dom, ktorý vlastnoručne 

postavil, do 25. júna. Je prvým osadníkom 

v Krásnohorskom Podhradí, ktorému tunaj-

ší stavebný úrad nariadil zrovnať so zemou 

obydlie stojace na cudzom pozemku. Osad-

ník si vraj skúšal vybaviť legalizáciu domu 

a podľa neho by už všetko malo byť 

v poriadku. Ale terajší vlastník pozemku, 

banskobystrický župan Marian Kotleba, tvr-

dí, že Darvašove kroky boli nelegálne 

a súdi sa s ním. 

Nacionalistická propaganda 

Neúcta k obetiam fašizmu v 

Kremničke 

"Ja som sa o ňom dozvedel len v momente 

jeho predloženia. Nešiel som k pamätníku 

v Kremničke preto, lebo nie sme v škôlke, 

aby sme chodili všade povinne len preto, že 

to nejakí poslanci schvália. To nie je ani 

prvý máj. To je celý môj dôvod," zdôvodnil 

pre Plus JEDEN DEŇ Kotleba.42 

 

 

Február 2014 

Prehľad udalostí 
Ďalšie čistky na 
Úrade BBSK 

Úrad Banskobystrického samosprávneho 

kraja bude mať od marca o 15 zamestnan-

cov menej, medzi zrušenými pracovnými 

miestami sú aj posty vedúcich štyroch od-

borov. 

Najvýraznejšou zmenou organizačnej štruk-

túry úradu od 1. marca je zrušenie odboru 

hospodárskej stratégie a riadenia majetku, 

odboru finančného riadenia a rozpočtu, od-

boru sociálnych politík a odboru vzdeláva-

nia a kultúry a presun oddelení, ktoré pod 

tieto odbory patrili, do priamej pôsobnosti 

riaditeľa Úradu BBSK.32 

Financie a rozpočet 

Kotleba odmieta podpísať 

rozpočet 

 

Do rozpočtu sa tak dostalo napríklad aj päť-

percentné spolufinancovanie europrojektov 

škôl, ktoré Marian Kotleba predtým neak-

ceptoval, ako aj financovanie projektu Ro-

dinná cestička medzi Sliačom a Zvolenom, 

ktorý chcel kraj preplatiť len čiastočne. 

Podľa predloženého návrhu by mal samo-

správny kraj v tomto roku hospodáriť s prí-

jmami aj výdavkami na úrovni 148,16 milió-

na eur. Pozmeňujúci návrh poslanca Smeru

-SD Jaroslava Demiana však skrátil rozpo-

čet Úradu BBSK na bežných výdavkoch o 

viac ako 1,06 milióna eur a tieto prepísal 

použiť na krytie nových kapitálových výdav-

kov a na krytie bežných výdavkov, ktoré v 

pôvodnom rozpočte neboli. Predseda 

BBSK Marian Kotleba však krátko po hlaso-

vaní uviedol, že rozpočet v takomto znení 

nepodpíše.43 

http://osobnost.aktuality.sk/marian-kotleba/


Marec 2014 

Najsilnejší poslanecký klub je pripravený prehla-

sovať Kotlebovo veto už na najbližšom zasadnu-

tí. Potom rozpočet bude musieť župan podpí-

sať.44 

 

Pálenie sviečok pod Krásnou 

Hôrkou 

V Krásnohorskom Podhradí sa s ním stretlo 

v rámci spomienky na 2. výročie požiaru hradu 

približne 50 priaznivcov. V pohotovosti nebola 

len polícia, ale aj osadníci. „Je smutné, že ani po 

dvoch rokoch nebol nikto potrestaný a hrad stále 

vyzerá žalostne. Hoci sa hovorí o podpore ces-

tovného ruchu, nič sa pre to nerobí,“uviedol Ma-

rian Kotleba.45 

Financie a rozpočet 

Zvolenie kontrolóra BBSK - 

kraj zostáva v provizóriu 

Hlavným kontrolórom Banskobystrického samo-

správneho kraja bude najbližších šesť rokov Mi-

chal Kňažek, ktorý túto funkciu naposledy zastá-

val. Kraj bol bez kontrolóra 24 dní.46 

Nacionalistická propaganda 

Kotleba považuje vlajku EÚ za 

modrú okupačnú handru 

Zhruba 60 ľudí si na Svätoplukovom námestí 

pripomenulo 75. výročie vzniku Slovenského štá-

tu v Nitre. Účastníci stretnutia si pripomenuli his-

torické udalosti súvisiace so vznikom Slovenské-

ho štátu. „Keď sa dnes pozrieme, kam sme sa 

za tých 75 rokov dostali, tak musíme plakať. 

Na každej jednej úradnej budove je dnes za-

vesená modrá okupačná handra, teda okrem 

Banskej Bystrice,“ konštatoval Kotleba. Pripo-

menul, že počas včerajších osláv slovenskej 

štátnosti oslavujúci odstránili z budovy Bansko-

bystrického samosprávneho kraja, ktorého je 

predsedom, zástavu Európskej únie a nahradili 

ju slovenskou zástavou. 48 

39. http://hn.hnonline.sk/svet-120/neustupujte-teroristom-

hrozi-vam-diktat-bruselu-pise-kotleba-janukovycovi-

603442 

40. http://www.aktuality.sk/clanok/244995/je-marian-

kotleba-rastucou-hrozbou/ 

41. http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/svoj-

dom-nezburam-radsej-obesim-kotleba-vytlaca-

osadnikov-spod-krasnej-horky.html 

42. http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/dostali

-padaka-kotleba-pokracuje-cistkami-urade-pracu-pride-

dalsich-15-ludi.html 

43. http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/

kotleba-nezaprel-veniec-obetiam-fasizmu-kremnicke-

neodniesol.html 

44. http://www.aktuality.sk/clanok/248234/poslanci-bbsk-

podporili-rozpocet-so-zmenami-kotleba-ho-odmieta-

podpisat/ 

45. http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/toto-

kotleba-necakal-odpor-mu-postavili-poslanci.html 

46. http://www.cas.sk/clanok/275293/dva-roky-od-poziaru-

krasnej-horky-kotleba-prisiel-palit-sviecky-za-hrad.html 

47. http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/311088-

bystricka-zupa-ma-kontrolora-rozpocet-kotleba-urcite-

nepodpise/ 

48. http://www.topky.sk/cl/100535/1384373/Kotleba-chce-

prestahovat-prezidenta-a-europsku-vlajku-povazuje-za-

modru-okupacnu-handru 

49. http://www.teraz.sk/regiony/sdku-ds-kotleba-eu-vlajka-

protest/78460-clanok.html 

 

 

 

Zdroje 

Predsedníctvo Regionálneho zväzu SDKÚ-DS v 

Banskej Bystrici ostro protestuje proti vyjadre-

niam predsedu Banskobystrického samospráv-

neho kraja (BBSK) Mariana Kotlebu, ktoré pred-

niesol 14. marca na verejnom zhromaždení v 

Nitre. Práve členstvo v Európskej únii a Severo-

atlantickej aliancii podľa Regionálneho zväzu 

SDKÚ-DS zaručuje bezpečnosť občanov Slo-

venska a chráni pred takými hrozbami, akým 

musia čeliť v súčasnosti na Ukrajine.49 

Reakcie politikov v SR 

REAKCIE  



Rómovia z Krásnej Hôrky 

zostanú vo svojich domoch 

Krajský stavebný úrad pre pochybenia zru-

šil rozhodnutie o odstránení prvého domu 

v osade. Darvašovci si tak vydýchli, no ma-

jitelia pozemkov, medzi ktorými je aj Marian 

Kotleba, sa svojich nárokov vzdať nemie-

nia. Pokoj v podhradí je tak zrejme len do-

časný.50 

Kotleba nepodporí vyškrt-

nutie vodného diela Slatin-

ka 

 

"Ľudia z obce márne presviedčali župných 

úradníkov, aby vodné dielo Slatinka vy-

padlo z územného plánu. Župa čaká príkaz 

od štátu. 

BANSKÁ BYSTRICA. Asi dvadsať aktivis-

tov proti výstavbe vodného diela Slatinka 

pri Zvolene sa v pondelok neúspešne sna-

žilo presvedčiť úradníkov banskobystrickej 

župy, aby sa zaoberali jeho vyradením z 

územného plánu. 

Úrad, ktorý vedie extrémista Marian Kotle-

ba, známy odporom k oficiálnej politike, 

zdôvodnil svoj postoj tým, že nedostal žiad-

ny príkaz zhora. 

„Hovoria, že nepôjdu proti štátu. Potom je 

otázka, načo nám je taká samospráva, kto-

rá nedokáže chrániť verejný záujem a ko-

nať samostatne,“ hovorí aktivistka Martina 

Paulíková.41 
 

 

Apríl 2014 

Prehľad udalostí 
Kotleba  zneužil kraj-
ské noviny na oslavu 
fašistického štátu a 
vlastnú propagandu 
 

Banskobystrické noviny Náš Kraj zmenil žu-

pan Marian Kotleba na svoj obraz. Noviny, 

ktoré financujú daňami samotní obyvatelia kra-

ja, využil na vlastnú propagandu. 

Hneď titulok na úvodnej strane hlása, že 

"Marian Kotleba oslobodil Úrad BBSK" z rúk 

Európskej únie a vrátil ho Slovákom.52 

Nacionalistická propaganda 

Noviny pripomínajú čistú propagandu. Hneď 

v úvode sa píše: „Marian Kotleba oslobodil 

úrad BBSK z rúk Európskej únie a vrátil ho 

Slovákom. Zvesením okupačnej vlajky EÚ 

predseda BBSK ukázal príklad slobodného 

vyjadrenia názoru, ktorý je hodný nasledova-

nia.“53 

Mesačník Náš kraj, ktorý samospráva vydáva 

v náklade 240-tisíc kusov, je zadarmo distribu-

ovaný do domácností v Banskobystrickom kra-

ji. V rozpočte na tento rok, ktorý župní poslan-

ci schválili vo februári a Kotleba ho nepodpí-

sal, naň nie je vyčlenená žiadna suma. Župný 

úrad aj napriek tomu podľa agentúry SITA eš-

te začiatkom februára uzavrelo zmluvu za 

20 088 eur na tlač a dodanie piatich vydaní.  

 

50. http://www.cas.sk/clanok/276763/kotleba-vs-osadnici-

kto-taha-v-boji-pod-krasnou-horkou-za-kratsi-

koniec.html 

51. http://zvolen.sme.sk/c/7163109/kotleba-obci-slatinka-

nepomohol-s-vyskrtnutim-vodneho-diela.html 

52. http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/kotleba-nema-

dost-zupnych-novinach-vykresluje-ako-spasitel.html 

53. http://www.topky.sk/cl/10/1389841/Prve-kontroverzne-

vydanie-Kotlebovych-krajskych-novin--Propaganda-

ako-za-Tisa- 

 

Zdroje 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13117473&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7163109


Banskobystrický mesačník—občasník Náš Kraj 



K cestárom si dosadil svoj-

ho človeka 

Od začiatku marca funguje pod Generál-

nym riaditeľstvom Banskobystrickej regio-

nálnej správy ciest (BBRSC) nový odbor 

vnútornej kontroly. V minulosti túto prácu 

zvládli traja inšpektori z odboru hospodár-

skej stratégie majetku. Tých prepustili a na 

BBRSC okrem riaditeľa prijali 

do zamestnania piatich referentov. Medzi 

nimi je aj Róbert Martinák, ktorý má bohatý 

záznam priestupkov. „Bol šesťkrát uznaný 

vinným z priestupku proti majet-

ku a dvakrát proti občianskemu spolunaží-

vaniu,“ uviedol prednosta na OÚ 

v Lučenci Branislav Hámorník. Naposledy 

v septembri 2013 a za vinného ho uznali 

21. februára 2014, krátko pred vznikom no-

vého odboru. V minulosti ho tiež trikrát od-

súdili za krádež a výtržníctvo. 

Transparentnosť 

Podivné praktiky na regio-

nálnej správe ciest 

Bývalý riaditeľ Banskobystrickej regionálnej 

správy ciest Ján Butkovský priznal, že krát-

ko predtým, ako v januári po 3,5 roku pôso-

benia na tomto poste dostal výpoveď, mu 

dopriali štedrú odmenu. A to za dosiahnuté 

výsledky v rokoch 2012 a 2013.„Dostal som 

odmenu dvakrát mesačný plat – 7 000 

eur,“ povedal Novému Času. 

 

Apríl 2014 

Prehľad udalostí Exšéf BBSK Vladimír Maňka považuje roz-

hodnutie nového vedenia za čudné. „Oni 

hovorili, že sa na kraji odovzdávali nejaké 

odmeny a oni sami ich dali takým ľuďom, 

na ktorých podali trestné oznáme-

nie,“ uviedol Maňka. Správa ciest, ktorej 

100-percentným akcionárom je BBSK, je 

podľa neho v politických rukách.47 

Poslanci prelomili veto Kot-

lebu a schválili rozpočet 

Dôvodom, prečo Kotleba tento rozpočet 

vetoval, bol jeho nesúhlas s úpravami, kto-

ré v ňom poslanci na februárovom zasad-

nutí urobili. V porovnaní s predloženým ná-

vrhom zastupiteľstvo skresalo výdavky na 

Úrad BBSK o zhruba 1,062 milióna eur a 

rozdelilo ich na krytie nových kapitálových 

výdavkov a bežných výdavkov, ktoré v pô-

vodnom návrhu neboli zahrnuté. Konkrétne 

ide o vyše 207-tisíc eur na päťpercentné 

spolufinancovanie projektov stredných škôl 

podporených z eurofondov, zvýšenie sumy 

na prideľovanie dotácií zo 150-tisíc na 400-

tisíc eur, kapitálové výdavky takmer 222-

tisíc eur na dva projekty deinštitucionalizá-

cie domovov sociálnych služieb a zvýšenie 

kapitálových výdavkov na výstavbu cyklot-

rasy zo Zvolena do Sliača z 250-tisíc na 

vyše 633-tisíc eur. Poslanci zároveň odo-

brali županovi jeho doterajšie kompetencie 

na schvaľovanie zmien rozpočtu. Celková 

výška príjmov aj výdavkov zostala rovnaká 

ako v predloženom návrhu rozpočtu.55 

Financie a rozpočet 

Kotleba nepodal daňové 

priznanie 

Marian Kotleba (37) totiž podľa zistení den-

níka Plus JEDEN DEŇ nepodal priznanie k 

dani z nehnuteľnosti. Týkať sa mala jeho 

pozemku pri hrade Krásna Hôrka.56 



Spory s poslancami 
Najnovšie číslo schránkového mesačníka Ban-

skobystrického samosprávneho kraja (BBSK) 

Náš kraj bolo témou búrlivej diskusie na záver 

dnešného mimoriadneho zasadnutia krajského 

zastupiteľstva, ktorá vyvrcholila protestným od-

chodom viacerých poslancov. Otvoril ju svojou 

interpeláciou poslanec Radoslav Vazan, ktorý 

požiadal župana Mariana Kotlebu, aby sa ospra-

vedlnil všetkým ľuďom, ktorých týmto mesační-

kom urazil. 

Demonštratívny odchod poslancov komentoval 

vetou: „Zlepšila sa klíma v sále.“55 

V názorových nezhodách rokovanie poslancov 

BBSK pokračuje. V predchádzajúcom volebnom 

období platil štatút BBSK, podľa ktorého nomi-

noval poslancov do rád škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti BBSK jeho predseda. Súčasné za-

stupiteľstvo štatút zmenilo tak, že poslancov do 

školských rád bude navrhovať zastupiteľstvo. 

Kotleba nový štatút vetoval. Následne zmenu 

štatútu poslanci schválili trojpätinovou väčšinou. 

Spor medzi poslancami a predsedom BBSK bol 

dnes o účinnosti tohto štatútu. Poslanci totiž v 

znení zmeneného uznesenia ponechali klauzu-

lu, že účinnosť nadobúda dňom podpisu predse-

dom BBSK. Kotleba je presvedčený, že štatút je 

platný, ale neúčinný, preto sa zastupiteľstvo ne-

môže zaoberať nominovaním poslancov do škol-

ských rád.58 

 

54. http://www.cas.sk/clanok/278373/zupan-kotleba-

vyuziva-konexie-k-cestarom-si-dosadil-svojho-

cloveka.html 

55. http://www.topky.sk/cl/100535/1390503/Poslanci-

prelomili-Kotlebovo-veto--schvalili-rozpocet-BBSK 

56. http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/sefe-zabudli-ste

-dane-kotleba-vraj-nepodal-danove-priznanie-za-

pozemok.html 

57. http://www.cas.sk/clanok/279402/podivne-praktiky-

banskobystrickeho-zupana-toto-mysli-kotleba-

vazne.html 

58. http://www.teraz.sk/regiony/zastupitelstvo-bbsk-

polomka/82335-clanok.html 

59. http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/foto-

mame-dost-fasistickych-prejavov-kotlebu-banskej-

bystrici-palili-zupne-noviny.html 

 

 

 

 

Zdroje 

B.BYSTRICA. Pred budovou Úradu Banskobys-

trického samosprávneho kraja (BBSK) 

na Námestí SNP dnes niekoľko protestujúcich 

demonštratívne likvidovalo mesačník Bansko-

bystrického kraja Náš kraj. 

Akciu organizovala Strana občianskej ľavice 

(SOĽ), svoje nie tomuto periodiku však prišli vy-

jadriť aj niekoľkí študenti zastupujúci mladých 

z Univerzity Mateja Bela (UMB), Akadémie ume-

ní v Banskej Bystrici a Technickej univerzity 

vo Zvolene. 

SOĽ sa podľa jej predsedu Štefana Sládečka 

rozhodla reagovať v súvislosti s obsahovou 

stránkou posledného vydania mesačníka.59 

Reakcie študentov v SR 

REAKCIE  



Mládež si želá do Europar-

lamentu Martina Kotlebu 

Verejnosť pritom nepozná tvár ani názory 

a politické postoje Martina Kotlebu. 

U stredoškolákov zabodovali známe mená 

a extrémistická strana. 

Rastie na Slovensku nespokojná mládež, 

ktorú láka nacionalizmus? Vyzerá to tak, 

že je sa čoho obávať. Simulované voľby 

Inštitútu pre verejné otázky volieb do 

europarlamentu totiž priniesli nečakané 

výsledky. Ľudová strana Naše Slovensko 

získala len o percento menej ako Smer-

SD.
61 

Nacionalistická propaganda 
 

"Bystrický kraj je propagačno-informačný 

materiál BBSK. Jeho vydanie bolo financo-

vané zo zdrojov, ktoré má pán predseda 

vyčlenené a poslancami schválené na pro-

pagačné a informačné materiály," reagoval 

pre TASR Belička. 

Noviny Bystrický kraj, ktoré majú aj v podti-

tule uvedené, že je to propagačno-

informačný materiál BBSK, sa venujú po-

sledným aktivitám predsedu BBSK Mariana 

Kotlebu. Prinášajú informácie zo stretnutia 

so starostami z okresu Brezno, o bezpeč-

nostnej situácii na Horehroní, pokračovaní 

v boji proti ťažbe zlata a tiež vytvorení 45 

nových pracovných miest pre ľudí z Jelša-

vy. 

Máj 2014 

Prehľad udalostí 
.Opäť oslava Tisa 

....Tisa by mali v dnešnej dobe odmeniť No-

belovou cenou. „Nebol vrah a zločinec, ale 

mučeník, bol po Svätoplukovi druhá naša 

hlava,“ uvádza obyvateľka kraja. „... sme 

hlboko vďační Marianovi Kotlebovi, že ko-

nečne po takých dlhých rokoch vyšiel slo-

bodne na Slovensku časopis s takýmito 

článkami,“ píše neznáma autorka.62 

Polícia v propagovaní Tisa 

a oslave fašistického štátu 

trestný čin nevidí 

"Vo veci podozrenia zo spáchania prečinu 

popieranie a schvaľovanie holokaustu a 

zločinov politických režimov bolo vykonané 

preverovanie pod dohľadom okresnej pro-

kuratúry. Na základe odborného vyjadrenia, 

zadovážených dôkazov a vzhľadom na to, 

že v danom prípade neboli naplnené zá-

konné znaky skutkovej podstaty uvedeného 

prečinu, vyšetrovateľ vec odmietol. Nie je 

dôvod na začatie trestného stíhania," pove-

dala Faltániová.63 

 

 
 
60. http://www.topky.sk/cl/100535/1394727/Pritomnost-

Kotlebu-na-slavnosti-v-Devine-vzbudila-vasne 

61. http://www.cas.sk/clanok/281656/sokujuce-vysledky-

eurovolieb-medzi-stredoskolakmi-jednotkou-kotleba-aj-

ked-je-to-trochu-inak.html 

62. http://www.cas.sk/clanok/281871/marian-kotleba-vydal-

dalsie-kontroverzne-noviny-banskobystricky-zupan-

opat-velebi-tisa.html 

63. http://www.sme.sk/c/7208995/policia-pri-chvale-tisa-v-

kotlebovom-casopise-trestny-cin-nevidi.html 

64. http://www.sme.sk/c/7217457/v-obciach-ktore-volili-

kotlebu-za-zupana-jeho-strana-pohorela.html 

65. http://www.topky.sk/cl/10/1399947/Kotleba-sa-chvali-

propagandistickym-VIDEOm--Stastny-zivot-v-kraji-ako-

za-socializmu- 
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Neúspech v Eurovoľ-
bách 

Vo voľbách do europarlamentu jeho ĽSNS po-

horela. 

Na Slovensku získal 9749 hlasov, kým v novem-

bri ho len v Banskobystrickom kraji volilo 71-tisíc 

ľudí.64  

 

Kotleba vytvoril 60 
pracovných miest 
V spolupráci s obcami vytvoril dokopy 60 miest 

na pol roka. Či je efektívnejšia práca s kosákom 

v ruke ako s technikou, je otázne. Pravdepodob-

ne je to len propaganda, ktorá má populisticky 

vytvárať dojem, že sa niečo robí, ale v podstate 

je to len neefektívne nakladanie s verejnými pe-

niazmi.
65 

Prítomnosť predsedu Banskobystrického samo-

správneho kraja Mariana Kotlebu na Národnej 

slávnosti na Devíne 2014 pri príležitosti 200. vý-

ročia narodenia Ľudovíta Štúra dnes vzbudila 

vášne. Starostka mestskej časti Devín Ľubica 

Kolková (nezávislá) vo svojom príhovore pove-

dala, že nemôže privítať ľudí, ktorí šíria nená-

visť, neznášanlivosť a zlobu.60 

Pozn. autora: išlo o oslavy Matice slovenskej 

nazvanej Národný sviatok na Devíne s osobit-

ným zameraním na blížiaci sa Rok Ľ. Štúra. 
 

Reacie politikov v SR 

REAKCIE  

Zdroj: Nový Čas 



Rodinkárstvo pokračuje 

Predseda Banskobystrického samospráv-

neho kraja (BBSK) Marian Kotleba dosadil 

na vysokú riadiacu pozíciu v župnej firme 

Banskobystrická regionálna správa ciest 

(BBRSC) bez výberového konania svojho 

brata Martina Kotlebu.56 

Transparentnosť 
 

Županov brat Martin Kotleba, ktorý kandi-

doval v májových voľbách do Európskeho 

parlamentu za Ľudovú stranu Naše Sloven-

sko, je novým finančným riaditeľom BBRSC 

pre investície a majetok. „Od pondelka by 

tam mal byť z toho dôvodu, že sme potre-

bovali zvýšiť transparentnosť v oblasti fi-

nančných operácií,“ uviedol k tomu Kotleba. 

„Vedenie má v podstate tri možnosti: najať 

si personálnu agentúru, urobiť výberové 

konanie alebo priamo vymenovať. A všetky 

sú zákonné, čiže žiadny zákon nebol poru-

šený,“ povedal Belička.66 

Jún 2014 

Prehľad udalostí .Od 1. júla má Marek pracovať na oddelení 

podporných služieb, presnejšie na vrátnici 

úradu BBSK. Z tohto miesta odišiel infor-

mátor, ktorý tu roky pracoval, pričom sa 

hovorí o vykonštruovaných dôvodoch. 

Belička zareagoval stručne: „Nemáme súh-

las dotknutých osôb na podávanie informá-

cií o nich.“ 

Na vrátnici včera počas dňa Marek Kotleba 

nebol. Viac sme nezistili ani na webe 

BBSK. Utajovanie informácií, či je niekto 

zamestnancom verejnej správy, by nemalo 

byť možné ani z dôvodu ochrany osobných 

údajov. Hovorí to právnik Peter Wilfling, 

ktorý spolupracuje s Via Iuris. „Osobné 

údaje by sa mali týkať výhradne len súkro-

mia a informácia, že niekto pracuje na úra-

de, podľa môjho názoru do súkromnej sféry 

nepatrí. Navyše, je to županov brat. O to 

viac je verejný záujem na tom, aby si ľudia 

mohli urobiť názor, či konanie zo strany žu-

pana zodpovedá alebo nezodpovedá etic-

kým normám,“ uviedol.67 

Za prednostné vyšetrenie 

sa bude platiť menej 

 

Úrad Banskobystrického samosprávneho 

kraja (BBSK) znižuje od 1. augusta tohto 

roku maximálny poplatok za prednostné 

vyšetrenie u lekára. 

Žiadny z ošetrujúcich lekárov na území 

BBSK nesmie od augusta účtovať pacien-

tom za túto službu viac ako päť eur. Dote-

raz mohol až 16 eur. TASR o tom dnes in-

formoval hovorca BBSK Miroslav Belička. 

 
 

Júl 2014 

Iba nedávno dosadil banskobystrický župan 

Marian Kotleba svojho brata Martina do vy-

sokej funkcie v župnej firme, teraz na verej-

nosť prenikli informácie, že najnovšie dal 

prácu na úrade aj druhému bratovi Mareko-

vi. Vedenie župy to nepotvrdilo ani nevyvrá-

tilo, argumentuje len tým, že informácie o 

zamestnancoch sú internou záležitosťou. 67 



66. http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/320542-kotleba-

dosadil-do-vedenia-zupnej-firmy-svojho-brata/ 

67. http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/322941-zupa-

taji-ci-zamestnala-aj-druheho-kotlebovho-brata/ 

68. http://www.teraz.sk/slovensko/manka-kotleba-bbsk-

eurofondy/91910-clanok.html 

69. http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/pokuta-100-tisic

-eur-kotleba-ju-ziada-od-zvolenskej-nemocnice.html 

70. http://www.topky.sk/cl/100535/1415999/Kotleba--

Odmietam-menit-najomnu-zmluvu--kraj-by-prisiel-o-11-

milionov-eur- 

71. http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/kotlebovi-

pozvanka-zily-netrha-prehovoril-planoch-oslavy-

snp.html 

72. http://www.teraz.sk/slovensko/micev-kotleba-snp-

oslavy/94254-clanok.html 
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August 2014 

Zvyšovanie zamestnanosti, 

alebo propagačné divadielko? 

Celú aktivitu považuje Maňka skôr za divadielko 

pre médiá, než za snahu zvýšiť zamestnanosť v 

kraji. "Sú to kroky, ktoré nie sú uvážené. Ja to 

beriem ako propagáciu. Zamestnám 50 - 60 ľu-

dí, pília stromčeky, je to fajn. Ale aké to má do-

pady, je druhá vec. Buď príde o robotu 33 od-

borníkov, alebo sa tam vytvorí strata, bude chý-

bať finančný tok, cash – flow, a vznikne obrov-

ský problém. Správa ciest sa môže dostať do 

platobnej neschopnosti. Jedno alebo dru-

hé," upozorňuje Maňka. Prepustenie vyše trid-

siatky odborných pracovníkov by podľa neho 

vytvorilo pre Regionálnu správu ciest prob-

lém. "Nemôže si ich dovoliť prepustiť, lebo príde 

zimná údržba a čo potom, kto to bude robiť? 

Najskôr ich neprepustí, čo je na jednej strane 

dobre, na druhej strane, vzniká strata. Tá strata 

bude podľa mňa tento rok niekoľko stotisíc eur 

len z tohto jedného titulu," poznamenal na mar-

go Kotlebových možností Maňka.68 

Kotleba verzus Zvolenská ne-

mocnica 

To je pokuta! Od zvolenskej nemocnice chce 

banskobystrický župan Marian Kotleba stotisíc 

eur. Nemocnica nezaplatila na čas za prenájom, 

župa ich chce teraz potrestať. 

Zvolenská nemocnica môže napríklad platiť 

opravy do výšky 1660 eur, maximálne 33.000 

eur ročne, tieto si, ale nemôže odpočítať z výšky 

nájomného. Ostatné nemocnice si však o tento 

náklad nájomné znížiť môžu.69 

"Ak by sa udiala taká výrazná zmena, ktorú vy-

žaduje skupina poslancov, obyvatelia BBSK by 

do ukončenia nájomnej zmluvy, čo je v roku 

2035, prišli takmer o 11 miliónov eur. Nebudeme 

ustupovať firme, zastúpenej obrovskou finanč-

nou skupinou. Vidím to ako čisto politickú záleži-

tosť," dodal Kotleba. 

 

Kotleba uvidí, ako zajtra rozhodnú krajskí poslan-

ci. Ak väčšina z nich tento návrh schváli, je pripra-

vený nepodpísať uznesenie. Ak následne krajskí 

poslanci prelomia jeho veto, obráti sa na prokura-

túru.70 

Oslavy SNP 

Predseda Banskobystrického samosprávneho 

kraja Marian Kotleba nevylučuje, že sa koncom 

augusta zúčastní na oslavách 70. výročia Slo-

venského národného povstania, hoci ho naň 

organizátori oficiálne nepozvali. 

„To, že tam nie som pozvaný, neznamená, že 

sa tam neprídem pozrieť,“ povedal Kotleba 

s tým, že skutočnosť, že ako župan nedostal 

oficiálnu pozvánku na oslavy mu „netrhá žily“. 

SNP podľa neho znamenalo koniec nášho sa-

mostatného slovenského štátu. „Čiže z tohto 

pohľadu, keď to hodnotím, nemôžem sa k tomu 

nejako veľmi pozitívne vyjadriť,“ povedal Kotle-

ba.71 

"Nebudem pozývať fašistu na oslavu protifašis-

tického vystúpenia, pripadá mi to absurdné a 

nechutné," skonštatoval Stanislav Mičev.72 



 

Župa sa mení na 
centrálu ĽS—Naše 
Slovensko?  

V budove úradu sa údajne pre veľký tlačia-

renský stroj vybudovala špeciálna 

miestnosť, do ktorej majú prístup iba nie-

ktorí vybraní ľudia. Tiež sa vraj chystá re-

konštrukcia suterénu, pred výťahom bola 

osadená mreža. Podľa informácií, ku kto-

rým sa Belička tiež nevyjadril, by mala 

v podzemí vzniknúť zasadacia miestnosť aj 

s fitcentrom bez prístupu verejnosti. Na 

otázky Pravdy, aké materiály sa na tlačia-

renskom stroji tlačia a aké sú náklady na 

vybudovanie zasadacej miestnosti 

s fitcentrom, opäť neprišla zo župy odpo-

veď.73 

Transparentnosť 
 

 

August 2014 

Prehľad udalostí 

 

Kotleba narušil oslavy SNP 
provokačným transparentom 

Nacionalistická propaganda 

 

Šéf Banskobystrického kraja a vodca sloven-

ských extrémistov Marian Kotleba vyvesil dnes 

na budove, kde sídli jeho úrad, veľký transparent 

s hanlivým odkazom na adresu Američanov a 

NATO. Kotleba je známy svojimi negatívnymi 

postojmi k Európskej únii i Severoatlantickej 

aliancii. NATO je podľa neho teroristická orga-

nizácia.74 

 

Extrémistom, ktorí oslavujú vojnový fašistic-

ký Slovenský štát, adresoval tvrdé slová aj pred-

seda NR SR Pavol Paška, keď povedal: "Ako je 

možné, že pán Boh stanovil medze ľudskej múd-

rosti, ale nestanovil medze ľudskej hlúposti. Je 

čistým šialenstvom, že dnes sa k tomu hlásia aj 

niektorí pomýlení slovenskí nacionalisti a neona-

cisti a vy bohužiaľ tu v Banskej Bystrici o tom 

viete svoje."75 

Reacie politikov v SR 

REAKCIE  

Zdroj: Topky.sk 
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September 2014 

Predseda MZ SDKÚ-DS Martin Turčan dnes 

adresoval Marianovi Kotlebovi výzvu. "Vyzývam 

župana Banskobystrického kraja, aby sa správal 

ako zástupca všetkých obyvateľov kraja a neu-

vaľoval tento kraj do hanby. Formu, akú župan 

zvolil na prezentáciu svojich názorov, nikto v 

slušnom a kultivovanom svete nemôže považo-

vať za vhodnú a nezodpovedá správaniu a vy-

stupovaniu zvoleného zástupcu obyvateľov kra-

ja," píše vo výzve Turčan.76 

 

Kotleba verzus Zvolenská ne-
mocnica 

Poslanci Banskobystrického samosprávneho 

kraja (BBSK) prelomili veto predsedu BBSK Ma-

riana Kotlebu a opätovne schválili zmenu pod-

mienok nájomnej zmluvy medzi BBSK a správ-

com Nemocnice Zvolen, spoločnosťou AGEL 

SK. 

 

Kotleba totiž pôvodné uznesenie krajských pos-

lancov z 8. augusta tohto roku zo zasadnutia 

Zastupiteľstva BBSK v Žarnovici nepodpísal.77 

Úspory na toaletnom 
papieri? 

V maili, ktorý má TASR k dispozícii, sa odborná 

referentka pre školstvo a mládež Marianna 

Kemková zaujíma aj o to, aké sú možnosti vy-

povedania existujúcich zmlúv, ktoré majú školy 

uzavreté na nákup tohto tovaru. 

 

"Oddelenie školstva a mládeže vás týmto žiada 

o poskytnutie informácie ohľadom množstva, 

ceny a spôsobe obstarania kancelárskeho a to-

aletného papiera za rok a taktiež informáciu o 

zmluve na tento tovar a jej možnosti vypoveda-

nia," uvádza v maili Kemková.78 

Financovanie a rozpočet 

Reakcie občanov SR 

REAKCIE  



Poslanci verzus Kotleba o 

rekonštrukcii sociálnych 

zariadení 

Krajskí poslanci z klubu SMER-SD, KDH 

zvažujú, že na predsedu Banskobystrické-

ho samosprávneho kraja (BBSK) Mariana 

Kotlebu podajú trestné oznámenie. Podľa 

nich pripravil kraj o milióny eur a "hazarduje 

s verejnými financiami a s osudmi ľudí, ktorí 

sú odkázaní na sociálnu pomoc". TASR o 

tom dnes informovala predsedníčka posla-

neckého klubu SMER-SD, KDH v krajskom 

parlamente Ľubica Laššáková. 

 

Ešte v rokoch 2010, 2012 a 2013 schválili 

poslanci BBSK rekonštrukciu 12 zariadení 

sociálnych služieb v kraji. Obnova mala byť 

financovaná z eurofondov. Na opravu bu-

dov a ich vybavenia malo ísť 4,4 milióna 

eur. 

Financovanie a rozpočet 

 

"Predseda BBSK však nepodpísal zmluvu 

na rekonštrukciu a čerpanie financií, hoci 

poslanci na tento účel vyčlenili v rozpočte 

na tento rok aj potrebnú sumu spolufinan-

covania. Termín vypršal a 4,4 milióna eur 

účelovo viazaných na obnovu sociálnych 

zariadení prepadne," vysvetlila Laššáko-

vá.79 

 

 

Október 2014 

Prehľad udalostí 

 

Kotlebovcov dosadených na 

dôležité posty RSC vyšetrujú 

Transparentnosť 

Pri rozvoze jedál dostal päsťou iba preto, že ria-

diteľovi na chvíľu obsadil jeho parkovacie mies-

to. 

Trestným oznámením sa už zaoberá polí-

cia. „Vec preverujeme ako priestupok proti 

občianskemu spolunažívaniu,“ povedala Pet-

ra Kováčiková, banskobystrická policajná hovor-

kyňa. Generálny riaditeľ Peter Kováč, ktorý kan-

diduje v novembrových komunálnych voľbách 

v Nitre, sa k tomuto incidentu nevyjadril, odkázal 

nás na hovorcu župy Miroslava Beličku. Peter 

Kováč nie je jediným kotlebovcom, ktorého čin-

nosť polícia preveruje. Niekoľkokrát trestaného 

Róberta Martináka, ktorého na spomínanej sprá-

ve ciest spravili referentom vnútornej kontroly, 

vyšetrujú z falšovania úradných dokumentov. Na 

stredisku v Lučenci pracoval pritom len od mar-

ca. 

Po siedmich mesiacoch náhle u cestárov skon-

čil. „Bolo začaté trestné stíhanie za falšova-

nie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej 

pečate, úradnej uzávery, úradného znaku 

a úradnej značky,“ dodala hovorkyňa polície 

Mária Faltániová.80 

Zdroj: pravda.sk Vpravo—R. Martinák 
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Zdroje 

November 2014 

Župa prišla o milióny EUR 

Banskobystrický samosprávny kraj prišiel pre 

svoju nečinnosť o schválených vyše 5,5 milióna 

eur z eurofondov a pravdepodobne príde aj o 

ďalšie vyše štyri milióny. Informoval o tom hovor-

ca ministerstva pôdohospodárstva Peter Hajnala 

s tým, že ministerstvo ako riadiaci orgán pre Re-

gionálny operačný program odstúpilo od zmlúv o 

poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov 

na dva projekty a zároveň zrušilo rozhodnutia o 

schválení žiadosti župy o nenávratný finančný 

príspevok na ďalšie dva projekty. 

Financovanie a rozpočet 

 

Odstúpenie od zmlúv sa týka projektu rekon-

štrukcie cesty III. triedy medzi obcami Sucháň a 

Čebovce (okres Veľký Krtíš), na ktorý mohla 

župa čerpať z eurofondov pri päťpercentnom 

spolufinancovaní 4,66 milióna eur, a projektu 

likvidácie povodňových škôd v šiestich obciach 

okresu Revúca, na ktorý mohol získať 

1,08 milióna eur. 

Prvú podpísal ešte vlani v decembri predchádza-

júci župan Vladimír Maňka, druhú v marci tohto 

roka súčasný župan Marian Kotleba. Dôvodom, 

prečo ministerstvo od týchto zmlúv odstúpilo, je 

podľa Hajnalu to, že BBSK ako prijímateľ do 

troch mesiacov od nadobudnutia platnosti a 

účinnosti zmlúv nezačal verejné obstarávania na 

výber dodávateľov projektov, čím podstatne po-

rušil zmluvné podmienky. Znamená to, že BBSK 

o tieto prostriedky príde a ministerstvo ich pre-

rozdelí na iné projekty v iných samosprávnych 

krajoch. 

Zrušenie rozhodnutí o schválení žiadosti ban-

skobystrickej župe o nenávratný finančný príspe-

vok sa týka projektov deinštituciona-lizácie do-

movov sociálnych služieb (DSS) v Lučenci a 

v Ladomerskej Vieske (okres Žiar nad Hronom), 

na ktoré mohla župa čerpať pri päťpercentnom 

spolufinancovaní vyše 2,18 a 2,03 milióna eur.82 

 

 

Kotlebu neobmäkčili ani rodi-

čia chorých detí 

V Domove sociálnych služieb Slatinka pri Lu-

čenci sú však pomery otrasné. Zúfalí rodičia pri-

šli v piatok na Úrad Banskobystrického samo-

správneho kraja, aby odovzdali županovi Maria-

novi Kotlebovi petíciu s päťtisíc podpismi. 

Hoci si stretnutie dohodli pred mesiacom, naj-

skôr prišiel iba Kotlebov tajomník Ján Kecskés. 

Župan ich vraj neprijme, lebo je pracovne zane-

prázdnený. Keďže sa nedali odbiť, po chvíli sa 

Marian Kotleba predsa len objavil. Lenže rodi-

čov ďalej nepozval, zostali na chodbe pri výťa-

hoch. „Ja v tom problém nevidím,“ vyhlásil žu-

pan. 

„Je mi do plaču. S takýmto prístupom som sa 

ešte nestretla. Bola som aj na ministerstvách, 

ale nikde so mnou na chodbe nehovorili,“ hovorí 

zhrozene Mária Fekiačová.81 

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3607&pr=0.1&w_id=708&tstamp=1422749265&pid=540&cd=7cb0663e89930887e2757dd78698af19&f=1


Kotlebov tajný účet. Polícia 
mu už ide po krku! 

Predseda Banskobystrického samospráv-

neho kraja Marian Kotleba mal čo včera 

krajským poslancom vysvetľovať. Objasňo-

val kauzu účtu, na ktorý mu podľa týždenní-

ka Plus 7 dní ním dohodení zamestnanci 

musia posielať 20 percent z platu. O župa-

nove praktiky sa už zaujíma aj polícia.83 

Transparentnosť 

 

Otvorený boj Kotlebu s pri-
mátorom Tisovca: Urážky a 
koniec mandátu 

V Banskobystrickom kraji to opäť vrie. Pri-

mátor Tisovca Peter Mináč žiadal Kotlebu, 

aby sa ospravedlnil za vyjadrenia o meste 

Tisovec. Po tom ako sa Kotleba odmietol 

ospravedlniť, chce sa vzdať mandátu pos-

lanca. 

Mináč upozornil Kotlebu, že za rok 

vo svojej funkcii nič nedokázal urobiť. „Ja 

som to myslel vážne. Ako predseda ste rok 

vo funkcii, nič ste nedokázali urobiť. Som 

vo funkcii od roku 1990 a sto chutí mám 

povedať za tú urážku aj niečo iné. Najskôr 

dokážte niečo, pretože ak je Tisovec čierna 

diera a budete ho obchádzať ak doň vstúpi-

te, aby ste nepadli do tej jamy,“ oponoval 

Mináč.84 

December 2014 

Prehľad udalostí 

Kotleba vysvetľoval podozre-
nia z porušenia zákona 

Predseda Banskobystrického samosprávneho 

kraja (BBSK) Marian Kotleba na mimoriadnom 

zasadnutí krajského zastupiteľstva vysvetľoval 

podozrenia z porušenia ústavného zákona o 

konflikte záujmov, na ktoré zastupiteľstvo upo-

zornil v dvoch podnetoch poslanec Národnej 

rady SR Miroslav Beblavý.85 

Transparentnosť 

Prvý sa týka finančných darov, ktoré Kotlebovi 

posielajú na jeho účet aj zamestnanci BBSK, za 

čo mu podľa Beblavého hrozí pokuta vo výške 

12 mesačných platov. Druhý sa týka Kotlebovho 

prevádzkovania živnosti aj vo funkcii predsedu 

BBSK, za čo mu podľa Beblavého hrozí pokuta 

vo výške šiestich platov. 

Kotleba pred poslancami uviedol, že finančné 

dary neprijímal v súvislosti so svojou funkciou 

predsedu BBSK, ale v súvislosti so svojou ob-

čianskou aktivitou ako vlastníka pozemku pod 

časťou nelegálnej osady v Krásnohorskom Pod-

hradí v okrese Rožňava. Konkrétne ich chce po-

užiť na kúpu bagra, ktorým plánuje „upratať“ 

svoj pozemok, pričom celkové náklady odhadol 

na minimálne 50-tisíc eur. 

 

Január  2015 
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Zdroje 

K druhému podnetu povedal, že podnikateľskú 

činnosť nevykonával vo funkcii predsedu BBSK 

ani jeden deň, pretože živnosť má pozastavenú 

nielen od 1. júna 2014, ako vo svojom podnete 

uviedol Beblavý, ale mal ju pozastavenú aj od 

marca 2010 do 31. mája 2014. Kotlebovu emo-

tívnu prezentáciu, v ktorej používal spojenia ako 

„cigánski paraziti,“ „vypálenie hradu Krásna Hôr-

ka“ či „cigánske stavby“ odmenili jeho priaznivci 

z radov prítomnej verejnosti viackrát ováciami a 

potleskom v stoji.85 

Propaganda 

 

Kotleba zverejnil VIDEO na 

podporu referenda: Do Bystri-

ce pozval Kisku aj Fica!86 

Financie a rozpočet 
 

Banskobystrický kraj začal rok 

opäť v rozpočtovom provizóriu 

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) za-

čal tento rok, rovnako ako aj vlaňajší, v rozpoč-

tovom provizóriu. Tohtoročný rozpočet, ktorý 

krajské zastupiteľstvo schválilo krátko pred Via-

nocami, totiž predseda BBSK Marian Kotleba 

nepodpísal. Na otázku, z akých dôvodov sa tak 

rozhodol, hovorca BBSK Vladimír Gürtler už vy-

še týždňa neodpovedá.87 

Kotleba zrejme pochybil. Súk-

romný dopravca môže prísť o 

licenciu 

Spoločnosť RegioJet mesiace bojovala o diaľko-

vú autobusovú linku z Banskej Bystrice do Brati-

slavy. Nakoniec pred dvoma dňami povolenie 

dostala. Licenciu jej udelil župan Banskobystric-

kého kraja Marian Kotleba. Namiesto vyriešenia 

však spor o linku naberá na obrátkach. Ani od-

klepnutie licencie nemusí znamenať koniec bo-

jov spoločnosti. 

Kotleba totiž podľa odborníkov mohol povolením 

pre RegioJet porušiť zákon. Ten znie – s linkou 

musia súhlasiť všetky kraje, cez ktoré autobus 

prechádza. „To znamená, že ak Nitriansky kraj 

súhlas na zriadenie linky neudelil, vydaním li-

cencie došlo k porušeniu zákona,“ potvrdzuje 

partner advokátskej kancelárie TaylorWessing 

e/n/w/c Andrej Leontiev.88 

Zdroj: Pluska.sk 
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Odvážny a nekompromisný 

boj proti rodinkárstvu u žu-

pana Kotlebu: Flek pre pani 

Kotlebovú (19)! 

Mladučká manželka šéfa banskobystrickej 

župy Mariana Kotlebu má nové zamestna-

nie. Frederika (19) pracuje v Banskobystric-

kej regionálnej správe ciest. Zdá sa, že 

predseda poňal boj proti rodinkárstvu, ktorý 

vyhlasoval pred voľbami, svojsky. 

Transparentnosť 

 

Po preskúmaní stránky banskobystrickej 

župy sme zistili, že v úrade pracuje 

aj Marek Kotleba ako odborný referent pre 

vnútornú prevádzku. Martin Kotleba, ďalší 

brat predsedu, minulý rok neúspešne kandi-

doval za Ľudovú stranu Naše Slovensko do 

europarlamentu. Stal sa finančným riadite-

ľom pre investície a majetok v regionálnej 

správe ciest. Generálny riaditeľ Banskobys-

trickej regionálnej správy ciest je Peter Ko-

váč, nitriansky krajský šéf ĽSNS.89 

Firma samosprávneho kraja - Banskobys-

trická regionálna správa ciest (BBRSC), za-

mestnala na novovytvorený post referentky 

pre oznamovanie protispoločenskej činnosti 

manželku župana Mariana Kotlebu Frederi-

ku Kotlebovú účelovo, z dôvodu, aby tým 

vedenie Banskobystrického samosprávneho 

kraja (BBSK) upozornilo na chyby zákona, 

na základe ktorého sa takýto post vytvoril. 

Vyhlásil to na tlačovej besede hovorca 

BBSK Vladimír Gürtler s tým, že tak chceli 

využiť záujem médií, ktorý zamestnanie 

manželky predsedu kraja vyvolá.91 

Február 2015 

Prehľad udalostí 

Fico chce Kotlebovi zobrať 

právomoc rozhodovať 

o eurofondoch 

Premiér Robert Fico (Smer) nevylúčil, že Ban-

skobystrický samosprávny kraj príde o svoje roz-

hodovacie právomoci, čo sa týka čerpania euro-

fondov. Tie by malo získať mesto Banská Bystri-

ca, ktoré momentálne vedie primátor Ján Nosko 

(kandidoval aj s podporou Smeru). Vyhlásil to po 

výjazdovom rokovaní vlády v Banskej Bystrici. 

Financie a rozpočet 

“Musíme to urobiť po veľmi vážnom zvážení, 

pretože je to bezprecedentný krok, ktorý môže 

vyvolať veľké napätie. Ale nevidíme dôvod, pre-

čo by mali ľudia v Banskej Bystrici a v tomto kraji 

trpieť pre to, že bol niekto zvolený ako experi-

ment za banskobystrického župana,” vyhlásil 

Fico s tým, že Marian Kotleba je v tomto smere 

absolútne nečinný a nekoná, pokiaľ ide o zdroje 

z Európskej únie. 

Pre nečinnosť samosprávneho kraja už Bansko-

bystrický kraj prišiel o niekoľko miliónov eur na 

opravu ciest či domov na projekty pre hendike-

povaných. Zároveň podľa Fica hrozí, že kraj prí-

de o  700-tisíc eur od ministra pôdohospodár-

stva.90 

Zdroj: Topky.sk 
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Zdroje 

V marci a apríli 2015 média nezverejnili žiadne 

závažné správy o činnosti VÚC BBSK. Mediálne 

divadlo sa orientovalo len na prehadzovanie od-

kazov medzi premiérom SR R. Ficom ohľadne 

odmietnutia stretnúť sa s predsedom VÚC BBSK 

M Kotlebom. 

Dôvodom je nečinnosť, VÚC BBSK, alebo prí-

prava na kandidovanie vo voľbách do parlamen-

tu v roku 2016? 

 

Kotleba bude kandidovať do 
parlamentu: Pridať sa môže 
každý, ale má podmienku! 

Propaganda 

Predseda Banskobystrického samosprávneho 

kraja (BBSK) Marian Kotleba dnes na tlačovej 

besede v Banskej Bystrici oficiálne oznámil, že 

bude kandidovať v parlamentných voľbách 2016. 

V priebehu najbližších týždňov chce vytvoriť jed-

notnú platformu, v ktorej ponúkne účasť každé-

mu politickému subjektu i jednotlivcom.92 

Kotleba vymenil hymnu za gu-

ľáš, z pochodu proti strachu 

urobil agitku 

Svet podľa Mariana Kotlebu je biely, Slovensko 

krásne, ale vďaka vláde Smeru skorumpované 

a Brezno plné cigánskych extrémistov, ktorí za-

tiaľ len obťažujú ženy a pľujú po deťoch, ale na 

východe už mrzačia dôchodcov a znásilňujú. 

Ešteže deň bol vďaka Bohu v Brezne slnečný. 

“Biely je, pekný je,” povedal mladej mamičke, 

ktorá mu priviedla ukázať svojho ledva chodia-

ceho syna. 

Kotleba fascinovaný bielou farbou pokračoval aj 

z pódia na námestí. “Pekný biely deň. Keď sa 

trošku chce, tak aj v Brezne môže byť biely,” 

ozvalo sa zo zeleného saka.93 

Kotleba zvolal poslancov pria-

mo na cestu: Porušili zmluvu, 

prišli o peniaze! Kto zaplatí 

opravu? 

Kontroverzný predseda BBSK Marian Kotleba 

zvolal vo štvrtok mimoriadne zastupiteľstvo, pre-

tože potrebuje zaplatiť 3,8-miliónovú rekonštruk-

ciu komunikácie medzi Sucháňom a Čebovcami 

(okr. Veľký Krtíš). Župa totiž získala financie 

z eurofondov, no vzápätí o ne aj prišla. Pod-

ľa ministerstva pôdohospodárstva závažne 

porušila zmluvu. 

Župan teraz chcel rekonštrukciu zaplatiť 

z ušetrenej rezervy, to však museli odobriť 

poslanci. Ak tí použitie rezervy neschvália, 

podľa Kotlebu sa oprava cesty zastaví v takmer 

konečnej fáze. Celá rekonštrukcia by tak bola 

úplne zbytočná.94 

Máj 2015 



KOTLEBA: Podľa kontroly 

bolo odstúpenie od zmluvy 

na stavbu bezdôvodné 

Poslanci BBSK dnes počas prerokovania 

zmeny rozpočtu na tento rok hovorili o tom, 

že nedajú súhlas na platby pre firmu, ktorá 

už na základe objednávky BBSK práce na 

cestách realizuje. Niektorí si chcú však 

počkať na verdikt súdu, iní zase súhlasili s 

mesačnými platbami pre zhotoviteľa stav-

by, platiť by podľa nich mal ten, koho súd 

určí za vinníka. Vedenie BBSK totiž po tom, 

ako MP SR odstúpilo od zmluvy, dalo celú 

záležitosť na súd. Na rekonštrukciu týchto 

ciest by malo ísť 4,82 milióna eur, prebytok 

vlaňajšieho rozpočtu činil viac ako 8 milió-

nov eur. 

Financovanie a rozpočet 
 

 

Jún 2015 

Prehľad udalostí Z Kotlebu je aktivista. Spisuje 
petíciu proti kvótam utečencov 

Nacionalistická propaganda 

„Ak sa chceme na Slovensku vyhnúť obrovským 

problémom s imigrantmi, aké dnes zažívajú v 

západnej Európe, akými sú kriminalita, sociálne 

a etnické nepokoje či terorizmus, a chceme za-

chovať kresťanský, slovenský a európ-

sky charakter Slovenska, nezostáva nám nič iné 

ako podniknúť všetko preto, aby sa rezolúcia o 

povinných kvótach pre imigrantov na Slovensku 

nemohla realizovať,“ vysvetlil zámer petície pod-

predseda Ľudovej strany Rastislav Schlosár. 

 

 

Prijatie utečencov na Slovensko je podľa polito-

lóga Jána Baránka živou a diskutovanou témou, 

ktorá môže zabezpečiť extrémistovi Mariánovi 

Kotlebovi priazeň u mnoho Slovákov, ktorí sú 

ostro proti prijímaniu imigrantov na naše územie. 

Z debaty o utečencoch sa stáva silná téma pred 

voľbami a podľa politológa Tomáša Koziaka je 

zrejmé, že ťažiť z nej budú najmä populistické 

strany. „Nepochybujem o tom, že na tejto vlne 

sa môže zviesť aj politická strana SNS, ktorá je 

priamym konkurentom Kotlebovej strane Naše 

Slovensko,“ povedal Koziak.96 

Reakcie politológov v SR 

REAKCIE  

Zdroj: Teraz.sk 
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nelegalnych-zamestnavatelov/ 
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Bratislava: Tisíce extrémistov 
demonštrovali proti migrantom 

 

V Bratislave sa dnes uskutočnil protest zamera-

ný proti prijatiu migrantov na Slovensku. 

Dav niekoľkých tisícov demonštrantov vyrazil 

krátko po 15.00 hod. spred Hlavnej stanice. S 

výkrikmi "my sme tu doma" či "vlastizrada" si to 

namieril na Námestie SNP. 

Na Námestí SNP v Bratislave potom vystúpilo 

viacero rečníkov. Organizátori tvrdili, že cieľom 

protestu nie je šírenie náboženskej a rasovej 

nenávisti. "Dovoľte, aby som vám poprial krásny 

a pekný biely deň," povedal okrem iného v prí-

hovore predseda Banskobystrického samo-

správneho kraja Marian Kotleba.97 

„Tu nie sú žiadni extrémisti,“ presviedčali dooko-

la rečníci na bratislavskej demonštrácii proti ute-

čencom, na ktorej viali vlajky Kotlebovej Ľudovej 

strany Naše Slovensko, nacionalistického Slo-

venského hnutia obrody, Slovenskej pospolitosti 

či neonacistov zo Vzdoru Kysuce. 

Výsledok protestu, na ktorý prišlo asi 5-tisíc ľudí, 

hovorí o opaku. Po oficiálnej časti demonštrácie 

sa z davu odtrhli veľké skupiny výtržníkov, futba-

lových chuligánov a pravicových radikálov. Nie-

koľko desiatok z nich pod Bratislavským hradom 

napadlo divákov cyklistických pretekov City 

Downhill World Tour. Podujatie sledovali aj rodi-

ny s malými deťmi.98 

Kotlebova župa je v registri 

nelegálnych zamestnávateľov 

Ak inšpektori preukážu právoplatne podozrenie 

z nelegálneho zamestnania, župe pod Kotlebo-

vým vedením hrozí, že nebude môcť čerpať päť 

rokov prostriedky z eurofondov, zúčastňovať sa 

verejných súťaží a uchádzať sa o štátnu pomoc. 

“Je to v štádiu šetrenia, nie je to uzavreté. Môžu 

sa ešte odvolať,” konštatoval hlavný inšpektor 

Inšpektorátu práce v Banskej Bystrici František 

Košč. 

 

Financovanie a rozpočet 

 

Banskobystrická župa na otázky nereagova-

la. Podľa informácií z dôveryhodného zdroja, 

ktorý chcel zostať anonymný, by sa malo 

týkať podozrenie z nelegálneho zamestnáva-

nia pracovníka bezpečnostnej služby, ktorá 

dohliadala na Kotlebove rokovania regionál-

neho parlamentu.99 

 



Rok M. Kotlebu vo funkcii predsedu BBSK 

.“..Na Kotlebu sa valí kritika zo všetkých strán. Sľubované krompáče, lopaty a manuálna práca je len 

fikcia! Tvrdia to súčasní a bývalí poslanci mestského zastupiteľstva Banskobystrického kraja, viacerí 

starostovia a primátori, ale aj mnoho obyvateľov BBSK. Nielen,že predseda nasľuboval (v niektorých 

prípadoch naštastie), ale navyše podľa nich celý úrad znefunkčnil, prestal komunikovať a nasmero-

val celú samosprávu do poriadnych problémov.“100 

Takmer žiadna spolupráca s poslancami VÚC BBSK 

Takéto a ešte horšie komentáre sa valia na hlavu súčasného predsedu BBSK Mariana Kot-

lebu. Niet sa čomu čudovať. Ešte na začiatku roka 2015 bol kraj opäť v rozpočtovom provi-

zóriu. Predseda s poslancami VÚC komunikoval minimálne, o spolupráci nemožno ani hovo-

riť, vynímajúc pár poslancov, ktorých počet môžeme zrátať na prstoch jednej ruky, ako napr. 

primátor Rimavskej Soboty, ktorý ako jediný odmietol hodnotenie predsedu BBSK formou 

rozhovoru a dotazníkového prieskumu a dokonca bol verejným spolu-hovorcom podujatia 

proti kvótam pre utečencov 20.6.2015 v Bratislave. 

Zastavené projekty EÚ 

Ak by sme mali zhodnotiť činnosť predsedu podľa informácií z médií, bolo by to veľmi jedno-

duché. Médiá zamestnával najmä svojimi kauzami zastavených projektov z EÚ. Po problé-

moch s neochotou spolufinancovať cyklotrasu Banská Bystrica—Sliač—Zvolen a vybudova-

nie novej prístupovej cesty na Pršany, už vo februári 2014 médiá informovali o rozhodnutí 

župana ne-spolufinancovať stredné školy v rámci operačného programu Vzdelávanie—

moderná škola. Školy tak prišli o 5mil. €. Neskôr zastavil i rekonštrukciu troch domovov so-

ciálnych služieb s odôvodnením, že na pôvodnom mieste budú mať lepší výbeh. Zodpoved-

ní úradníci VÚC na projekte pracovali dva roky a samozrejme po nástupe M. Kotlebu aj nie-

ktorí dopracovali a to doslovne. Na opravu domovov sociálnych služieb malo ísť 4,4 mil. €. O 

ďalších 5.5 mil. a zrejme aj ďalšie 4 mil. prichádza župa svojou nečinnosťou a neochotou 

podpísať zmluvy na dva projekty—rekonštrukciu cesty III. triedy medzi obcami Sucháň a Če-

bovce (okres Veľký Krtíš) a projektu likvidácie povodňových škôd v šiestich obciach okresu 

Revúca. Dokopy tak v dôsledku neochoty a nekompetentnosti predsedu VÚC prichádzajú 

občania Banskobystrického samosprávneho kraja o investíciu do kraja vo výške cca 

19 mil. €. Situácia vyústila až do hrozby premiéra SR R. Fica, že Kotlebovi zoberie prá-

vomoci rozhodovať o eurofondoch. Vyjadrenia predsedu VÚC v týchto kauzách sú len výho-

vorkami na adresu úmyselného poškodzovania jeho osoby vládou SR. Prezentácia svojej 

osoby ako martýra však 19 mil. občanom BBSK nevráti. 

 

Rok a pol M. Kotlebu 

KOMENTÁR 



 

Netransparentnosť a rodinkárstvo 

Zaujímavým fenoménom sú rozmáhajúce sa praktiky na VÚC v oblasti zamestnávania rodin-

ných príslušníkov, ktoré sám Kotleba verejne odsudzoval u ostatných verejných činiteľov. Na 

úrade VÚC sa to hemží straníckymi kolegami z ĽS Naše Slovensko, sú tam i Kotlebovi bratia 

a dokonca už aj manželka. Argumenty typu „veď každý si zamestná svojich ľudí, aby aj niečo 

presadil“ neobstoja, najmä ak sa doteraz neurobilo naozaj nič. Teda okrem zastavenia projek-

tov EÚ. Takéto počínanie verejného činiteľa je morálne i eticky neospravedlniteľné, čo sa vo 

vzťahu k vyjadreniam tesne po uvedení do funkcie „my tu nie sme pre funkcie, ale pre obyva-

teľov kraja,“
15

 javí prinajmenšom ako smiešne. Kotleba svojou činnosťou resp. nečinnosťou 

dokazuje, že na úrade BBSK nie je pre zmenu vecí k lepšiemu, ale pre posilňovanie vlastného 

imidžu ako obete politického mainstreamu a muža, ktorý ako jediný dokáže zachrániť Sloven-

sko pred podľa neho nepriateľskými záujmami všetkých, ktorí s ním nesúhlasia (od minorít, 

cez mimovládny sektor až po médiá). 

Nacionalistická propaganda 

Pochody proti „cigánskym extrémistom“ a imigrantom—“Slovensko si nedáme, alias 
chceme biele Slovensko“ 

Zdá sa, že predseda BBSK sa predsa len lepšie cíti ako aktivista. Alebo, a to skôr rozbehol 

svoju kampaň do parlamentu. Organizovaním nenávisť šíriacich podujatí namierených proti 

„cigánskym parazitom“ (Krásna hôrka—február 2014, Brezno - máj 2015 či petícia a zhromaž-

denie proti migrantom (Bratislava, jún 2015) sa bohužiaľ stále viac a viac zviditeľňuje. Rizikom 

v tejto situácii zostáva fakt, že mobilizovať proti niečomu a ideálne na základe vyčleňovania  

určitej sociálnej skupiny ako nepriateľskej voči majorite, je naďalej omnoho efektívnejším spô-

sobom kampane ako konštruktívne návrhy riešení zložitých spoločenských problémov. 

V oblasti propagandy ešte chvíľu zostaneme, pretože počas obdobia rok a pol M. Kotlebu vo 

funkcii predsedu BBSK nemala bystrická župa núdzu o medializáciu. Už v januári 2014 sa  

strhla lavína s vyjadreniami M. Kotlebu na adresu SNP—ako konca prvej slovenskej štátnosti, 

či jasné vyjadrenia negatívnych postojov k EÚ v liste, ktorý napísal Kotleba Janukovyčovi—

bývalému lídrovi Ukrajiny. Vo februári 2014 nešiel k pamätníku venovanému obetiam fašizmu 

v Kremničke, lebo „nie sme v škôlke“ - ako sa vyjadril, v marci vyhlásil vlajku EÚ za modrú 

okupačnú handru a zneužil krajské noviny Náš kraj na oslavu Slovenského fašistického štátu 

a jeho prezidenta Tisu. 

Mariána Kotlebu volilo 71 397 občanov a občianok Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Máme to, čo sme si zaslúžili? 

100. http://www.topky.sk/cl/100535/1426777/Vyhodnotenie-roku-vo-funkcii-Kotlebu

--Z-tohto-sa-nevyhrabeme-ani-za-20-rokov--tvrdia-poslanci- 

Zdroje 



Volebné sľuby Mariana Kotlebu 

 

V januári 2015, rok po zvolení M. Kotlebu do funkcie predsedu BBSK vedenie VÚC distribu-

ovalo propagačno—informačný (teraz už len) občasník BBSK,
102

 v ktorom bola zverejnená 

ročná bilancia práce predsedu BBSK. Po úvodných slovách predsedu, v ktorých sa sťažuje 

na neochotu médií prezentovať jeho prácu a nevôľu zastupiteľstva podporovať jeho rozhod-

nutia, zhrnul svoj volebný program do troch bodov: 

 zastaviť ďalšie zadlžovanie kraja, 

 skoncovať s netransparentnými zákazkami v prospech politickej mafie, 

 chrániť slušných ľudí pred rastúcou cigánskou a inou kriminalitou. 

Volebný program sa vzhľadom na jeho stručnosť orientuje najmä na populistické vyjadrenia 

bez konkrétnych nástrojov a opatrení, ako chce M. Kotleba tieto sľuby naplniť. Volič či pod-

porovateľ M. Kotlebu si preto môže pod každým heslom predstaviť čokoľvek sa mu zachce a 

naplniť tak svoje emocionálne prázdno., či ukľudniť svoje frustrované ego. M. Kotleba ťaží z 

nespokojnosti obyvateľov kraja. Občianska spoločnosť, vedomá si kompetencií BBSK však 

očakáva viac, ako volebné frázy a nekonkrétne heslá. 

Dovoľujeme si pripomenúť volebné sľuby M. Kotlebu pred voľbami do VÚC, ktoré sú zhrnuté 

na str. 16 a ktoré sú konkrétnejšie: 

 zvýšenie zamestnanosti prostredníctvom podnikov pre stovky až tisícky ľudí, 

 obnova družstiev a živočíšnej výroby, zvýšenie potravinovej sebestačnosti, 

 založenie sociálneho podniku zameraného na bytovú výstavbu nájomných bytov 

pre slušných bielych ľudí, 

 vybudovanie bezpečnostných zložiek na ochranu slušných ľudí pred cigánskymi 

extrémistami.
101 

Odhliadnuc od neprimeraného a nedôstojného slovníka, ktorý je jasným vyjadrením postojov 

etnickej neznášanlivosti voči Rómom, môžeme s týmito „sľubmi“ operovať ako s cieľmi na 

volebné obdobie M. Kotlebu na poste predsedu VÚC BBSK. 

 

 

Rok a pol M. Kotlebu 

ODPOČET ČINNOSTI BBSK 



 

Analýza odpočtu činnosti M. Kotlebu za rok v občasníku Náš kraj 

Je úsmevným faktom, že do bilancie úspechov v sociálnej oblasti zaradil M. Kotleba, resp. 

editor občasníka zákaz kyanidovej ťažby zlata (oblasť ochrany životného prostredia), zníženie 

poplatku u lekára (zdravotníctvo), prípravu založenia obecných polícií (bezpečnosť) či zavede-

nie výjazdových rokovaní. 

Ani jedno z deklarovaných „úspechov BBSK“ nepatrí výlučne M. Kotlebovi. Výjazdové zasad-

nutia boli bežnou praxou aj za bývalého vedenia V. Maňku, či Murgaša. Aj keď môžeme disku-

tovať o fakte, či výjazdové zasadnutia priniesli nejaký efekt obyvateľom navštívených okresov 

aj za predchádzajúceho vedenia, s istotou môžeme povedať, že zasadnutia za vedenia M. 

Kotlebu priniesli účelovú propagandu (obhajoba svojej osoby na mimoriadnom zasadnutí za-

stupiteľstva v januári 2015)
85

 a „ochrankári“ (nová usporiadateľská služba na prvom zasadnutí 

zastupiteľstva v Jelšave v januári 2014),
25

ktorej členom bol i Kotlebov brat Marek, v minulosti 

čeliaci obvineniu z rozširovania extrémistických materiálov. Zdá sa, že práve kvôli týmto prak-

tikám banskobystrická župa čelí obvineniu z nelegálneho zamestnávania.
99 

Zákaz kyanidovej ťažby zlata schválením nového Banského zákona v NR SR v septembri 

2014 tiež nie je výsledkom práce Kotlebovho tímu. Návrh zákona do parlamentu SR nepred-

kladal Kotleba, ani ĽS NS. Za celou iniciatívou stojí petičný výbor občanov Detvy a celého 

Podpoľania, ktorí spolu s Mestom Detva už roky bojujú proti plánom na ťažbu zlata v lokalite 

Biely vrch.
103

 

Príprava založenia obecných polícií naozaj ostala len v štádiu prípravy. Podľa našich informá-

cií prebehli rokovania o možnej podpore založenia obecných polícií v obciach Polomka, Zá-

vadka nad Hronom a Heľpa ešte na jar roku 2014 a to vo forme finančnej podpory na materiá-

lovo-technické vybavenie a výstroj „policajtov.“ Po týchto rokovaniach však v obciach prebehla 

petícia. Obyvatelia Horehronia zámer nepodporili. Nešlo teda len o odpor zo strany funkcioná-

rov štátnej polície, ale aj o odpor samotných obyvateľov, ktorých sa M. Kotleba rozhodol och-

raňovať represívnymi opatreniami. I keby tomu tak nebolo, vo vzduchu zostáva visieť otázka: 

Z akých finančných zdrojov mal M. Kotleba zámer financovať materiálne vybavenie a výstroj 

obecnej polície? V rozpočte VÚC sa takáto položka nenachádza. V konečnom dôsledku by 

nielenže nemal reálnu možnosť zámer uskutočniť, ale mal by zdôrazniť aj fakt, že financova-

nie prevádzkovania obecnej polície, vrátane mzdových nákladov by znamenalo nemalú záťaž 

pre obecný rozpočet tých obcí, ktorých sa to týkalo. 

101. http://www.naseslovensko.net/casopis/naseslovensko_november2013.pdf 

102. http://www.vucbb.sk/Úrad/Informáciepremédiá/ČasopisyBBSK.aspx 

103. http://www.inprost.sk/detvania-chcu-zmenu-v-geologickom-zakone 
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Jedným z najpresvedčivejších argumentov, prečo voliť v regionálnych voľbách M. Kotlebu, bol 

prísľub zvýšenia zamestnanosti, ktorý plánoval ako sám deklaroval, prostredníctvom podnikov 

pre stovky až tisícky ľudí. Aká je však skutočnosť? V bilancii svojej práce deklaruje poskytnutie 

práce iba 75 ľuďom, médiá udávajú 60 dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí sa podieľali na 

rekonštrukciách ciest a úpravách ich okolia. V Bystrickom kraji sa dočítame, že zamestnanie 

týchto ľudí nestálo obyvateľov kraja ani euro, nakoľko financovanie projektu pokryla Regionál-

na správa ciest z úspory. Faktom ale je, že títo pracovníci boli v skutočnosti „zamestnaní“ len 

na obdobie 3 až 6 mesiacov, vo väčšine prípadov využití na čistenie okolia ciest a rigolov. Za-

mestnávateľom nebola Regionálna správa ciest, ale obce a to zväčša prostredníctvom nástro-

jov podpory zamestnania štátu, pričom RSC preplatila náklady na prácu týchto zamestnancov. 

Forma preplatenia zostáva záhadou. Do tejto chvíle poslanci VÚC neboli oboznámení s vý-

sledkom hospodárskej činnosti RSC a teda nemáme informácie, v akej výške a za akých pod-

mienok prišlo k preplateniu nákladov obciam. Tieto fakty sú však dôkazom zavádzania verej-

nosti. Sľubované zníženie nezamestnanosti sa v žiadnom prípade nekonalo. Lopaty a krompá-

če nefungovali. Kotlebove vyjadrenia o veľkolepom spustení regionálneho projektu zamestna-

nosti sú populizmom, ktoré tak rád kritizuje u vládnucej strany Smer. 

Zaujímavou informáciou je prezentácia spustenia programu 858, vďaka ktorému VÚC deklaru-

je podporu slovenských výrobcov potravín. Ani jeden z oslovených zamestnancov či poslancov 

BBSK nám však nevedel odpovedať na otázku, o aký program konkrétne ide a akým spôso-

bom napĺňa volebné sľuby M. Kotlebu o zvýšení potravinovej sebestačnosti, obnove družstiev, 

či živočíšnej výroby, čo je bezpochyby ušľachtilým a veľmi odvážnym cieľom, najmä na fakt 

odmietania financií z EÚ. 

Medzi úspechy M. Kotlebu na poste predsedu BBSK za prvý rok pôsobenia tak môžeme ozna-

čiť len lacný nákup posypovej soli, ktorou ušetril 462 tis. Eur. V čase vydania Bystrického kraja 

však bola ešte stále za hranicami nášho štátu. Vzhľadom na mierny charakter tohoročnej zimy 

zostáva otázne, či úsporu nemožno pripísať práve jej. M. Kotleba sa vydal na cestu splácania 

úverov a záväzkov z predošlého obdobia a znížil tak zadĺženosť kraja na 39,5mil Eur. Reštruk-

turalizoval úrad BBSK a zlúčením niektorých odborov a prepustením odborníkov, ušetril na 

prevádzke úradu. Niektorých z nich však nahradili nekompetentní stranícki kolegovia. V oblasti 

bytovej výstavby nepodnikol žiadne kroky ani pre „slušných bielych ľudí.“ 

 

 

 

102. http://www.naseslovensko.net/casopis/naseslovensko_november2013.pdf 

103. http://www.vucbb.sk/Úrad/Informáciepremédiá/ČasopisyBBSK.aspx 

104. http://www.inprost.sk/detvania-chcu-zmenu-v-geologickom-zakone 

 

Zdroje 



Na úrade vládne strach—ozýva sa z radov viac ako 21 prepustených zamestnancov vrátane 

ženy na rodičovskej dovolenke a práce neschopného zamestnanca. VÚC sa mení na centrálu 

ĽS Naše Slovensko. V roku 2014 sme nečerpali ani euro z fondov EÚ a rútime sa ako BBSK 

do izolácie pred všetkým čo nespĺňa predsedovu predstavu o čistote. Tieto informácie by mali 

byť mementom nielen pre obyvateľov BBSK, príp. priamo Kotlebových voličov. 

Volebný úspech tohto regionálneho neofašistu je výsledkom frustrácie obyvateľov, ktorí pre-

stávajú veriť na štandardné riešenia a obracajú svoj záujem k mužovi, ktorému sa darí štylizo-

vať do pozície jediného neúplatného záchrancu Slovenska pred hrozbami z cudziny. Je tiež 

dôsledkom nekompetentného výkonu politických elít, ktorým sa darí najmä strácať dôveru 

svojich voličov. Zlyhanie slovenskej verzie pravicovej i lavicovej politiky otvára cestu pre skupi-

ny a jednotlivcov, ktorí nedokážu vládnuť lepšie, ale dokážu vyťažiť maximum z kolektívnej 

nespokojnosti cez nenávisť voči odlišnosti. Zatiaľ sme dvere pravicovým len pootvorili. Riziko 

otvárania zvyšuje každé sofistikované kopírovanie Kotlebových názorov či už vo vláde, alebo 

v opozícii. Napriek tomu je naďalej v našich rukách—či dovolíme neofašistom získať viac mo-

ci, v najhoršom prípade kreslá v NR SR. S informáciami a nasadením sa nám to spoločne mô-

že podariť. Verím, že k tomu pomôže aj naša práca pri monitorovaní slabého výkonu M. Kotle-

bu. 
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