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Fico sa plánuje vrátiť
Predseda Smeru mal verejný prejav, stanovy už strana menila bez svedkov
Ajpovraždenovinára
RobertFicožiada,
abysapísaloo úspechoch
jehovlády.

BRATISLAVA. Závažnejšie
chyby Smeru na mimoriad-
nom sneme strany predseda
Robert Fico nepripustil. Po-
dobne ako po vražde novinára
Jána Kuciaka a Martiny Kuš-
nírovej útočil na prezidenta

Andreja Kisku, opozíciu, ale aj
namédiá.
„Prekonali sme mnoho krí-

zových situácií a vždy sme sa
vrátili naspäť,“ povedal
o Smere Fico. Opozícii odká-
zal, aby konečne vyhrala voľ-
by,prezidentovivyčítal, žebol
po vražde týždeň na lyžovač-
ke a médiá kritizoval za to, že
píšu o kauzách, aby prekryli
úspechy vlády. „Píšete o tom,

že milión ľudí chodí vlakmi
zadarmo?“ pýtal sa Fico.
Bývalý premiér tvrdil, že

v strane viackrát navrhoval,
aby jejpredsedanebolpremié-
rom, lebo sa nemôže dosť ve-
novať straníckej práci. Teraz
bude mať sám príležitosť. No-
vého premiéra Petra Pellegri-
niho označil za priateľa, s kto-
rým si „mimoriadne dobre“
rozumie. Verejnú časť prího-

voru zakončil tým, že v Smere
sa nedajú zastrašiť a budú
presadzovať sociálne videnie.
O nových stanovách dele-

gáti hlasovali neverejne. Roz-
hodovať v nej bude výrazne
okresané predsedníctvo.
Bývalý minister kultúry

Marek Maďarič, ktorý zmenu
kritizoval, na snemneprišiel.

LuciaKrbatová © SME
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Píšete o tom,
že milión ľudí

chodí vlakmi
zadarmo?

RobertFico,
predseda Smeru

Stĺpček
Petra Tkačenka

Elektronické
cigaretymajú
menšiu daň
BRATISLAVA. Tabakové
náplne do elektronického
zariadenia Iqos, ktoré na
slovenskom trhu predáva
najväčší výrobca tabako-
vých výrobkov Philip Mor-
ris už niekoľkomesiacov, sa
zdaňujú oveľa miernejšie
než klasické cigarety.
Vláda ešte v roku 2016

dostala do zákona pojem
bezdymový tabakový výro-
bok aj spôsob, ako sa zda-
ňuje. Výrobcovi tak zostane
z balíčka dvadsiatich nápl-
níza3,7euraaž2,5eura,kým
výrobcovi cigariet zostane
z balíčka 90 centov. (mra)
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Hokejisti BanskejBystriceoslávili s fanúšikmimajstrovský titul. FOTO – TASR

Summit Kóreí sľubuje mier
Vôbecprvýkrátdnes
prekročí severokórejský
líderhranicuna
rozdelenompolostrove.

SOUL, BRATISLAVA. Keď sa
dnes v južnej časti demilita-
rizovaného pásma stretnú
lídri dvoch kórejských repub-
lík, pôjde o historickú chvíľu,
aj keby stretnutie žiadny vý-
sledokneprinieslo.
Vôbec prvýkrát prekročí

severokórejský líder hranicu
s juhom. Zároveň summit
Kim Čong-una a Mun Čä-ina
môže priniesť definitívny ko-
niec kórejskej vojny, ktorú
v roku 1953 ukončilo len prí-
merie. Už dlhšie sa hovorí, že
na tomto sa obe strany vopred
dohodli. Citlivejšou otázkou
bude, či sa Severná Kórea bu-
de ochotná vzdať svojho jad-
rového arzenálu. (mak)
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u Summit

Otázky
l Bude Severná Kórea ochotná

vzdať sa svojho jadrového
arzenálu?

l Dohodnú sa lídrinamierovej
zmluvepo občianskej vojne
z rokov 1950 až 1953?

l Aký odkaz to prinesie pre
summitKimas Trumpom?

Ani dva
kamene

Najlepšímdôka-
zomo zúfalej
situácii v Smere
je nevídané zvo-

lanie snemu takpovediac
uprostred sezóny a ešte
v pracovný deň. Robert Fico
sa chce zjavne spoľahnúť
na svoju obľúbenú taktiku,
že keď sa ocitne v defenzí-
ve, treba zaútočiť a najlep-
šímútokom je... útok.
Napokon, toto presved-

čeniemimoriadne zrozu-
miteľne artikuloval v de-
cembri, keď sformuloval
komunikačnúdoktrínu, te-
da povestné odvracanie do-
padajúcich kameňovdvoj-
násobnýmmnožstvom.
Aktuálny snemmá trochu
zburcovať otrasenémuž-
stvo, zmena stanov zasa lo-
gisticky zjednodušiť opera-
tívu chystanej ofenzívy.Nič
inénemožno čakať.
Niet dôvodu simyslieť,

že Smer a Fico osobne budú
robiť niečo iné, ako robili
doteraz. Pravdaže, nebude
to pekné, ale to, čo robili
doteraz, ich za dva roky
pripravilo o osempercent.
Zatiaľ nevedno, prečo by to
malo v druhompolčase
vládnutia dopadnúť inak.
Toto už nezachráni ani ko-
bercovýnálet balíčkami.

© SME

S internetompre
školy Lubyová váha
Súťažsaužskončila, ale
o centrálnominternete
preškolyministerstvo
nerozhodlo.Vyhovuje
toSlovakTelekomu.

BRATISLAVA. Zmluvu s fir-
mou Swan, ktorá vyhrala
tender na dodávku centrál-
neho internetu pre školy
s ponukou 64 miliónov eur,
môže ministerka školstva za

SNS Martina Lubyová pod-
písať. Rozhodol o tom za-
čiatkom apríla Úrad pre ve-
rejné obstarávanie, no mi-
nisterstvo o projekte dosiaľ
nerozhodlo.

Zo súčasnej situácie pro-
fituje Slovak Telekom, ktorý
školám internet poskytuje
doteraz v projekte Infovek.

(por)
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