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Správa OKO NR SR na kontrolu činnosti SIS
Úlohou Osobitného kontrolného orgánu NR SR na kontrolu
činnosti SIS je zabezpečovať parlamentnú kontrolu nad štátnym or
gánom, ktorý plní úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia
a vnútorného poriadku a bezpečnosti Slovenskej republiky v rozsa
hu vymedzenom zákonom NR SR č. 46 z 1993/Zb. o Slovenskej in
formačnej službe. Pre plnenie tejto úlohy NR SR, zvolená
v I. volebnom období, zriadila Osobitný kontrolný orgán na kontro
lu činnosti SIS v počte 5 členov dňa 4. novembra 1994. V tomto poč
te vykonával tento kontrolný orgán kontrolu činnosti SIS do 18. 4.
1995. Na základe menovania riaditeľa SIS vládou SR dňa 18. 4.
1995 a vystúpenia pána I. Lexu z klubu poslancov HZDS tento v sú
lade s § 6. ods. 2. zák. č. 46/1993 Zb. členstvo v kontrolnom orgáne
stratil. Od uvedeného dátumu OKO pracoval v 4-člennom zložení.
OKO na kontrolu SIS riadne zasadal celkom 9-krát a v súlade s ro
kovacím poriadkom sa uskutočnilo viacero kontrolných akcií čle
nov OKO v skupinách. Prvé zasadnutia sa uskutočnili v zasadačke
výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, neskôr po vytvorení priesto
rových, technických, personálnych a zvláštnych režimových podmie
nok zasadal kontrolný orgán vo svojej kancelárii č. 48. NR.
Na jednom z jeho prvých zasadnutí prijal rokovací poriadok
v znení rokovacieho poriadku OKO zvoleného v predchádzajúcom
volebnom období. Okrem kmeňových členov sa na zasadnutiach
kontrolného orgánu v súlade s rokovacím poriadkom zúčastňovala
aj tajomníčka OKO, ktorá zabezpečovala aj organizačné a technické
úlohy, ktoré súviseli s činnosťou OKO vrátane dokumentácie a ma
teriálov obsahujúcich štátne a služobné tajomstvo. Všetci členovia
kontrolného orgánu a jeho tajomníčka boli písomne zaviazaní po
vinnosťou mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri čin
nostiach kontrolného orgánu a ktoré tvoria predmet štátneho alebo
služobného tajomstva v zmysle zákona 102 z roku 1971 Zb. o štát
nom tajomstve. Zasadnutí kontrolného orgánu sa zúčastnili tiež
príslušníci alebo bývali príslušníci SIS, ktorí boli na základe žiadosti
OKO v súlade s § 23 zák. 46 z roku 1993 Zb. o činnosti SIS a § 15
ods. 1. zák. č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení
neskorších predpisov zbavení povinnosti mlčanlivosti riaditeľom
SIS, ako aj tí bývalí príslušníci SIS, ktorí vypovedali využívajúc § 2.
ods. 5 zák. NR SR č. 46/1993 Zb. o SIS, v záujme poskytnutia infor98

Dokument č. 6
Vyhlásenie katolíckych biskupov a predstavených re
hoľných spoločenstiev k hlasovaniu poslancov Národ
nej rady Slovenskej republiky o nedôvere prezidentovi
Slovenskej republiky
Posledné mesiace sme svedkami neustáleho spochybňovania
prezidenta republiky Michala Kováča.
Vyvrcholením tejto kampane bolo vyslovenie nedôvery prezi
dentovi v parlamente a výzva dvoch vládnych strán, aby sa prezident
vzdal funkcie.
Funkcia prezidenta je jedným zo základných pilierov štátu. Spo
chybňovať funkciu prezidenta znamená ohrozovať základy štátu
a vytvárať atmosféru neistoty, nedôvery a napätia. Slovensko ako
mladá krajina si nemôže dovoliť takýto politický vývoj.
My, biskupi Slovenska, vedení starostlivosťou o blaho občanov
a pokoj v krajine, inšpirovaní myšlienkou desaťročia duchovnej ob
novy a atmosférou opätovného príchodu Svätého Otca na Sloven
sko, sme znepokojení týmto spoločenským vývojom.
Prezident Slovenskej republiky, pán Michal Kováč, zložil sľub
pred Národnou radou SR, že bude dbať o blaho slovenského národa
a že svoje povinnosti bude vykonávať v záujme všetkých občanov.
Zaviazal sa, že bude zachovávať a obhajovať Ústavu a ostatné záko
ny (čl. 104 Ústavy SR). Tento sľub plní v celom rozsahu a tak robí
dobré meno našej republike.
Preto biskupi Slovenska a rehoľní predstavitelia vyslovujeme
plnú podporu a dôveru prezidentovi republiky.
Mons. Rudolf Baláž, predseda Konferencie biskupov Slovenska
Mons. Ján Sokol, bratislavsko - trnavský arcibiskup
Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup
V Banskej Bystrici, 9. 5. 1995
Zdroj: Katolícke noviny, 21. 5. 1995
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Dokument č. 7
Texty de mar sov EÚ a USA vláde SR
Dňa 25. októbra 1995 - trojica veľvyslancov
odovzdala premiérovi
V. Mečiarovi druhý demarš. Následne tak učinila aj vláda
.
Bratislava (TASR) - Do medzinárodnej redakcie TASR včera do
ručili obálku bez uvedenia odosielateľa s textmi demaršov vláde
Slovenskej republiky, ktoré jej odovzdali v minulých dňoch predsta
vitelia Európskej únie a veľvyslanec USA v SR pán T. Russell. TASR
považuje za svoju povinnosť poskytnúť tieto texty v tej istej forme,
v akej ich dostala, bez úprav, a zároveň bez zodpovednosti za obsa
hovú, vecnú alebo jazykovú stránku textov.

Demarš Európskej únie
1. Európska únia podporuje prebiehajúci demokratizačný pro
ces a ekonomickú reformu na Slovensku, ako aj úspechy do
siahnuté v zahraničnej politike Slovenskej republiky, najmä
pokiaľ ide o jej vzťahy so susednými krajinami. K tomu pri
spel nielen Pakt stability, ale aj práca vysokého komisára
OBSE pre národnostné menšiny. Európska únia podporuje
Slovensko v pokračovaní nastúpenej cesty.
2. Avšak Európska únia vníma so znepokojením súčasné poli
tické a inštitucionálne napätie existujúce v krajine a obzvlášť
to, že možno podnikať akcie proti prezidentovi republiky,
ktoré by nezodpovedali ústave a demokratickým praktikám
platným v Európskej únii.
3. Európska únia nemá v úmysle vmiešať sa do vnútorných po
litických záležitostí Slovenskej republiky, ani neuplatňuje
systém dvojitého metra pre túto krajinu. Existuje jeden jedi
ný súbor kritérií a ten je uplatnený pre každú krajinu, ktorá
si želá stať sa členom Európskej únie. Vzhľadom na to, že
Slovenská republika je viazaná asociačnou dohodou v čase
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Dokument č. 8
Rozhovor Lexa - Hudek
Prepis zvukového záznamu telefonického rozhovoru medzi riaditeľom SIS
Ivanom Lexom a ministrom vnútra Ľudovítom Hudekom. Rozhovor sa usku
točnil pred odvolaním vyšetrovateľa Petra Vačoka z prípadu zavlečenia Mi
chala Kováča ml. do cudziny.
Ako už viackrát v minulosti, podarilo sa nám získať záznam tele
fonického rozhovoru medzi riaditelom SIS Ivanom Lexom a mini
strom vnútra Ľudovítom Hudekom. Kedže si myslíme, že slovenská
verejnosť má právo, aby bola informovaná aj o veciach mimoriadne
dôležitého štátneho záujmu, uverejňujeme záznam v necenzurova
nej podobe.
Sekretárka I. Lexu: „Pán minister?“
L. Hudek: „Pri telefóne.“
Sekretárka: „Pán minister, dobrý večer prajem. Pán riaditeľ Lexa
chce ešte s vami hovoriť.“
Hudek:
„Haló?!“
I. Lexa:
„Servus, Ľudovít.“
Hudek:
„Servus Ivanko.“
Lexa:
„Ku... do p..., tak som to nechal, ale som tu našiel neja
ký odkaz.“
Hudek:
„Chvalabohu, už to došlo.“
Lexa:
„A čo došlo?“
Hudek:
„Nóó, od tých susedov z toho bližšieho mestečka. Tri
strany.“
Lexa:
„Hej?“
Hudek:
„No. Som bol aj za starým.“
Lexa:
„Si mu to dal?“
Hudek:
„No ukázal som mu, on si to prečítal.“
Lexa:
„No lebo mi hovoril,vieš.Bol som s ním .“
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