
Vážená pani 
Jana Benková 
tlačová tajomníčka SNS 

 Vážená pani tajomníčka, 
 
 vo svojom liste z 12.11.2008 uvádzate, že ste si všimli našu iniciatívu a tvrdíte, že jej 
súčasťou je nepravdivé tvrdenie o predsedovi SNS Jánovi Slotovi vo vete „Sme znechutení 
tým, že premiér Fico nadáva novinárom do idiotov, predseda SNS Slota vystupuje na 
verejnosti pod vplyvom alkoholu a uráža susedný národ a predseda HZDS Mečiar má v 
parlamente antisemitské narážky.“ Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že uvedená veta je úplne 
pravdivá. Naozaj sme tým úplne znechutení. Vy azda nie? 
 
 V liste nás žiadate, aby sme Vám okamžite zaslali dôkazy, ktorými môžeme podporiť 
tvrdenie, ktoré sme si dovolili o predsedovi SNS Jánovi Slotovi. V prílohe Vám zasielame 
prepis rozhovoru s podpredsedom vlády Slovenskej republiky pánom Dušanom Čaplovičom, 
ktorý poskytol denníku Korzár. Pán podpredseda vlády v rozhovore okrem iného uviedol: „Ja 
som pil ríbezľové víno, keď som bol v puberte. Ak by som na jeho mieste vedel, že mi alkohol 
vo vyjadrovaní škodí, tak neleziem potom na verejnosť, ale radšej niekam zaleziem. Uznávam, 
že niektorým ľuďom alkohol pomáha, ale osobe Jána Slotu alkohol škodí. A on potom škodí 
nielen sebe, ale aj svojej politickej strane, ale aj celkovému vnímaniu Slovenska. Možno 
niekedy treba ešte jasnejšie povedať, že takéto jeho prejavy do vrcholovej politiky nepatria. Ja 
osobne bytostne nesúhlasím s vyjadrovaním J. Slotu, ktorý len irituje všetkých slušných ľudí 
bez ohľadu na to, či sú Maďari alebo Slováci“. Keďže pán Čaplovič je zároveň 
podpredsedom strany Smer-SD, ktorá je koaličným partnerom SNS, predpokladali sme, že má 
o svojom koaličnom partnerovi dostatočné a spoľahlivé informácie.  
 
 Dovoľujeme si Vám zároveň pripomenúť, že ku konzumácií domáceho ríbezľového 
vína pred verejným vystúpením v Pavlovciach dňa 5.10.2008 sa priznal novinárom aj 
predseda SNS Ján Slota, na ktorého populárne krstné meno ste nás vo svojom liste tak 
šarmantne upozornili. Veríme, že aj vo vzťahu k pánovi Slotovi zvolíte rovnaký meter ako ku 
nám a upozorníte ho, aby nepoškodzoval svoje meno, keď bez akýchkoľvek dôkazov 
a pravdepodobne len na základe fantázií niektorých médií sám o sebe tvrdí, že pred verejným 
vystúpením konzumoval ríbezľové víno. Ako sa hovorí, padni komu padni. 
 
 Pretože sme sa nedopustili žiadneho nepravdivého tvrdenia, nemôžeme vyhovieť 
Vášmu prianiu okamžite ho stiahnuť. Preto v súlade s láskavými upozorneniami uvedenými 
na záver Vášho milého listu počítame s trestnoprávnymi i občianskoprávnymi dôsledkami 
a sme spolu s pánmi Čaplovičom a Slotom pripravení niesť plnú zodpovednosť za tvrdenie 
o vystupovaní pána Slotu na verejnosti pod vplyvom alkoholu.  
 
 Záverom našej odpovede dovoľte vyjadriť nádej, že raz budeme mať potešenie 
pokračovať v tejto priateľskej konverzácii aj osobne, či už priamo vo Vami avizovanej súdnej 
sieni alebo pri inej podobne príjemnej príležitosti. Želáme Vám vo Vašej práci tlačovej 
tajomníčky veľa úspechov a dúfame, že Vaši nadriadení Vašu snahu a iniciatívnosť primerane 
ocenia. 
 
S priateľským pozdravom 
 
Ondrej Dostál, podpredseda OKS 
Vladimír Filipko, Ob čania proti totalite 



V Bratislave dňa 13. novembra 2008. 
 
Príloha: 
 
Čaplovič o Slotovi: Keď pije, mal by niekam zaliezť 

MARIÁN KIZEK 

S nebývalo ostrou kritikou na pôsobenie Jánu Slotu na našej politickej scéne vystúpil jeho koaličný 
partner, podpredseda Smeru a vicepremiér Dušan Čaplovič. V rozhovore pre náš denník dokonca 
šéfovi SNS odporučil, aby, keď si vypije, radšej niekam zaliezol... 

KOŠICE. Pred niečo vyše rokom nám D. Čaplovič povedal, že keď predseda SNS nevie piť, tak by to 
vôbec nemal robiť. Teraz išiel ešte ďalej, nedávne ríbezľovým vínom potúžené výroky Jána Slotu na 
adresu Maďarov pri odhaľovaní dvojkríža v Pavlovciach nad Uhom označil ako hlúpe. Šéf SNS hovoril 
v súvislosti s Maďarmi o vrahoch. Aj keď z jeho úst nepadlo meno maďarskej ministerky zahraničných 
vecí Kingy Gönczovej, hovoril o nej ako o "strapatej pani" a použil v jej súvislosti i prirovnanie s 
Hitlerom. 

"Ja som pil ríbezľové víno, keď som bol v puberte. Ak by som na jeho mieste vedel, že mi alkohol vo 
vyjadrovaní škodí, tak neleziem potom na verejnosť, ale radšej niekam zaleziem. Uznávam, že 
niektorým ľuďom alkohol pomáha, ale osobe Jána Slotu alkohol škodí. A on potom škodí nielen sebe, 
ale aj svojej politickej strane, ale aj celkovému vnímaniu Slovenska. Možno niekedy treba ešte 
jasnejšie povedať, že takéto jeho prejavy do vrcholovej politiky nepatria. Ja osobne bytostne 
nesúhlasím s vyjadrovaním J. Slotu, ktorý len irituje všetkých slušných ľudí bez ohľadu na to, či sú 
Maďari alebo Slováci," povedal nám vicepremiér. 

Bez médií by vraj Slota zhasol... 

Vzťahy medzi oboma národmi a najmä obyčajnými ľuďmi sú úplne v poriadku. Problém je podľa 
Čaploviča skôr v maďarskej ministerke zahraničných vecí, ktorá namiesto vzájomnej komunikácie si 
odkazuje so Slovenskom veci cez médiá, čo pôsobí ako spúšťací mechanizmus na šéfa SNS. 

"Mne nevadí, ak pán Slota povie aj niečo tvrdšie, ale musí na to používať slušný jazyk. Do vysokej 
politiky patria slušní ľudia. My s ním stále diskutujeme, ale je to akoby nekonečné. To už je taká 
chrípka, ktorá sa uňho pravidelne vracia... Ďalšia vec je ale v tom, že nerozumiem, prečo mu médiá 
venujú až taký veľký priestor. Keby ho napríklad pred týždňom v Pavlovciach médiá ignorovali, všetko 
by bolo fajn. On čaká len na to, aby sa médiá chytali jeho slov. Preňho sú noviny alebo televízia 
doslova nosičom jeho hlúpych informácií. Ak by ho necitovali, som presvedčený, že potom by Slota 
zhasol..." 

Môže za to jeho prvá manželka? 

Po takýchto tvrdých slovách nás zaujímalo, prečo potom je Smer vo vláde práve so Slotovou SNS a s 
jej šéfom okrem zopár varovných zdvihnutí prsta pravidelne rokujú za jedným stolom. 

"Je to legitímne zvolený poslanec NR SR a predseda parlamentnej strany. My sme sa s SNS rozhodli 
ísť do koalície, lebo sme nenašli žiadneho iného partnera, ktorý by nám po obsahovej stránke tak 
vyhovoval ako oni. Napokon aj ich ministri plnia vo vláde sociálno-demokratický program, čo je pre 
nás veľmi dôležité. Pán Slota má len jediný problém, a to s Maďarmi. Niekedy sa zamýšľam nad tým, 
či mu to nespôsobila jeho prvá manželka, ktorá bola maďarskej národnosti. Ale našťastie voči 
imigrantom, Židom alebo iným národnostiam nikdy nepovedal krivé slovo. Ak ho však niekto 
vyprovokuje z maďarskej strany, je to akoby ste zapálili fakľu," dodal D. Čaplovič. 

http://www.cassovia.sk/korzar/clanok.php3?sub=15.10.2008/87325O 
 


