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Druckerova manželka po
kritike končí s podnikaním
POLITICI
Biznis rodinných
príslušníkov je blízky
viacerým poslancom.
Podľa Ľubomíra Galka
z SaS obmedzenie
podnikania nie je
riešením.

hlásil, že Drucker a jeho manželka
získali pozemky pri Trnave a v samotnom meste za desatinu ich trhovej hodnoty. Ušetriť tak mali až
Bratislava – Minister vnútra To- 1,38 milióna eur.
máš Drucker je po obvineniach
opozičného poslanca Igora Mato- Dva varianty
viča pripravený zbaviť sa podnika- Drucker v tejto súvislosti pripúšnia. „Debatoval som s manželkou, ťa len dva varianty. Buď zostane
že ak mám pokračovať vo verejnej v kresle ministra a podnikania sa
funkcii, tak aj ja, aj ona sa musíme spolu s manželkou zbavia, alebo
zbaviť podnikateľskej činnosti,“ sa svojej verejnej funkcie vzdá
povedal včera po zasadnutí vlády a bude sa venovať podnikaniu.
minister. Matovič v pondelok vy- „Bližšia je mi podnikateľská činMatúš Német
Radovan Jankovič

©hn

nosť,“ povedal Drucker, ktorý však
napriek tomu zostáva v politike,
aby mohol dokončiť veci, ktoré sú
pre neho podstatné. Ukončením
rodinného podnikania chce Drucker zastaviť spochybňovanie jeho
osoby.
Lídrovi OĽaNO však Druckerovo konanie nestačí a žiada jeho odstúpenie, inak bude iniciovať jeho odvolanie v parlamente. Podľa opozičného poslanca je
Druckerova manželka len bielym
koňom a v skutočnosti ich biznis

riadil on. „Včera tvrdil, že on urobil rozhodnutie za firmu Logaro,
s. r. o., on prijíma moju ponuku na
odkúpenie pozemkov a on rozhodne o použití zisku. Tým sa verejne
priznal, že nie Lucia Druckerová
stojí za zázračným ,podnikaním‘
tejto firmy, ale samotný minister,“
reagoval po ministrovom vyhlásení Matovič.

Galko nesúhlasí

poslancov, ktorých príbuzní tiež
stoja na čele súkromných firiem.
Podľa Ľubomíra Galka z SaS riešením nie je obmedzenie podnikania manželkám politikov.
V Druckerovom prípade však
podľa poslanca ide o jednoznačný konflikt záujmov, do ktorého
sa jeho žena dostala. „Slovenský
politik nemá taký plat, aby mohol
nechať celú rodinu doma a zakázal príbuzným zarábať,“ povedal.

V súvislosti s podnikaním rodinných príslušníkov oslovili HN Pokračovanie na strane 3

Pellegrini
s Babišom
chválili
spoluprácu
Praha – Nový slovenský premiér Peter Pellegrini sa vydal na prvú zahraničnú cestu. Tá tradične smerovala do
susednej Českej republiky, kde ho prijal premiér v demisii Andrej Babiš.
„Nie je to len tradícia. Je to úprimný
prejav našich vzťahov, ktoré majú
bratský charakter,“ povedal Pellegrini.
Spoločne stihli bilaterálne rokovania,
slávnostný obed a napokon vystúpili
aj pred novinárov. Chválili najmä spoluprácu v rámci V4 a priznali, že
v mnohých otázkach ohľadne budúcnosti Európskej únie majú podobný
postoj. „Sme na spoločnej lodi, chceme, aby aj malé štáty mali väčší
hlas,“ povedal Babiš.
(SLM)
SNÍMKA: TASR/M. ERD
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Cukor je za osem rokov najlacnejší

Facebooku sa darí aj po
škandále. Akcie rastú

Bratislava – Aktuálna cena cukru
na európskom trhu je 374 eur za
tonu. Ide o sumu, ktorú si nepamätá ani výkonný riaditeľ Slovenského cukrovarníckeho spolku Radovan Roba. „Počas mojej
desaťročnej praxe som doteraz
nižšiu cenu nezaznamenal,“ tvrdí. Pokles cien v cukrovarníctve
však nastal už začiatkom tohto
roku, keď cena cukru dosahovala sumu 420 eur za tonu. Už

vtedy sa hovorilo o osemročnom
minime.
Za momentálny nepriaznivý
stav môžu kvóty na jeho produkciu, ktoré Brusel vlani v októbri
zrušil. Producenti tejto komodity
nadšení nie sú. „Momentálne sa jeho cena nachádza na úrovniach,
keď siaha aj na ziskovosť produkcie cukru a cukrovej repy,“ hodnotí
Roba. Na druhej strane to spotrebitelia oceňujú, lebo klesá aj reálna,

75
CENTOV
zaplatia momentálne
spotrebitelia za kilogram cukru.

Cena

Predplatné

cena 0,99 EUR /
predplatné 0,876 EUR

tel.: 02 48 238 238, www.hnonline.sk/predplatne
e-mail: predplatne@mafraslovakia.sk

nielen trhová cena. Podľa hovorkyne obchodného reťazca Billa Kvetoslavy Kirchnerovej sa ceny pohybujú na úrovni minuloročných
akciových cien, čiže 75 centov za
kilogram. Nízka hodnota láka aj
viac zákazníkov. Množstvo predaného cukru v reťazci Billa za posledný polrok vzrástol oproti vlaňajšku o 45 percent.
(MBA)
Viac na strane 9, Európu...

Bratislava – Ani škandál nezamával pozíciou jednotky na trhu.
Takmer po mesiaci od vypuknutia pochybenia Facebooku v súvislosti s únikom dát vyše 87 miliónov ľudí sa akcie sociálnej siete
pomaly spamätávajú. Aj keď od
rekordných hodnôt z konca januára majú ešte ďaleko, z ostatných
výsledkov firmy nemusia mať

investori zatiaľ hlavu v smútku.
Tržby za minulý rok presiahli 40
miliárd amerických dolárov, pričom iba zisk atakuje hranicu 16
miliárd. Používateľov nevyrušuje
ani výsluch Marka Zuckerberga
v americkom Kongrese, kde vysvetľoval prešľapy firmy.
(TZE)
Viac na strane 2, Zuckerberga...
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Električky v Petržalke
naťahuje dokumentácia
TRATE
Druhú etapu výstavby
musí hlavné mesto
stihnúť do piatich
rokov. Kvôli
eurofondom.
Erik Vrábel

Počúvam fámy,
že projekt
zaspal. Nie je
to pravda.

©hn

Ivo Nesrovnal,
primátor Bratislavy

erik.vrabel@mafraslovakia.sk

Bratislava – Takmer dva roky.
To je čas, ktorý bol potrebný na
prvotný posun v pokračovaní
petržalskej električkovej trate.
Magistrát hlavného mesta totiž
získal stanovisko EIA – posúdenie vplyvu na životné prostredie.
Napriek tomu je však primátor Ivo
Nesrovnal pri termínoch opatrný.
„Počúvam fámy, že projekt zaspal. Nie je to pravda,“ vysvetľuje bratislavský primátor. Podľa
neho mesto v rámci druhej etapy
rozbehlo už aj proces získavania
kladných stanovísk k Dokumentácii pre územné rozhodnutie a následne požiada mestskú časť Petržalka o jeho vydanie.

Chorvátske rameno
Gessayova
1. časť trate
zástavka na 1. časti trate
dočasná zastávka
2. časť trate
zástavka na 2. časti trate

Zrkadlový háj

Predlžovanie príprav
Stred (Nám. Jána Pavla II.)

Veľký Draždiak

Lietavská (Lúčanka)

Nekonečný čas
O začatí výstavby úseku električkovej trate Bosákova – Janíkov
dvor za sto miliónov eur pritom
magistrát hovoril ešte pred dvoma
rokmi. Robotníci mali začať práce
práve v tomto roku a trať mala byť
spojazdnená v roku 2020. Podľa
primátora sa vyskytlo množstvo
faktorov, ktoré celý proces spomalili. Projekt sa totiž podľa neho
musel prepracovať kvôli občanom.
Tí nesúhlasili, aby popri električkovej trati viedla štvorprúdová
cesta, a preto proti plánom protestovali petíciou. V rámci druhej
etapy chcelo cestu vybudovať ešte
predchádzajúce vedenie. „Protestovala proti tomu celá Petržalka.
Ľudia nechceli rozdeliť mestskú
časť betónom na polovicu,“ tvrdí
primátor. Stopku tomuto projektu
navyše dala aj Európska komisia.
Svoje rozhodnutie odôvodňovala

mesiacov. Aj preto primátor vyzýva ministerstvo dopravy, stavebný úrad v Petržalke, ale aj ďalších
zainteresovaných na rýchlu súčinnosť.

Janíkov dvor (Južné mesto)

Električka bude v druhej etape pokračovať až po Janíkov dvor.

VIZUALIZÁCIA: HN

tým, že električka má byť alternatívou k cestnej doprave, a nie
doplnkom.
Ďalším problémom so začiatkom výstavby trate mali byť odvolania občanov v procese EIA a tiež
polícia. Policajti totiž nesúhlasili s navrhovaným riešením križovatky Betliarska – Lietavská, ktorá
mala byť súčasťou prestavby. Magistrát preto požiadavky Krajského dopravného inšpektorátu musel zapracovať do projektu.

roku totiž musí mesto dokončiť
a zaplatiť trať kvôli eurofondom.
O päť rokov sa končí programové obdobie, počas ktorého sa
dajú čerpať peniaze z Európskej
únie. Po získaní územného rozhodnutia magistrát vytvorí dokumentáciu pre stavebné povolenie
a následne pre realizáciu stavby.
„Potom sa bude musieť vysúťažiť
zhotoviteľ stavby a podať žiadosť
o nenávratný finančný príspevok
cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra,“ tvrdí Nesrovnal. Najmä administratívny proHlavné mesto bez vízie
Jediný termín, ktorý je v súčas- ces sa tak v konečnom dôsledku
nosti jasný, je rok 2023. Do tohto môže ešte natiahnuť na niekoľko

Podľa Rastislava Cenkého z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo
sú procesy schvaľovania prípravných fáz na celom Slovensku
nastavené tak, že predlžujú čas
výstavby. „Bratislava by tiež mala
mať jasnú víziu výstavby dopravnej infraštruktúry minimálne na
10 až 20 rokov dopredu,“ myslí si.
Koľajová doprava je podľa neho
riešením pre mesto, preto by sa
mali nielen koncepčne budovať
nové električkové trate, ale tiež
zapojiť železnica. Vie totiž prebrať
časť cestujúcich. Dopravný odborník Ján Bazovský tvrdí, že Bratislave chýba prepojenie jednotlivých tratí. V prípade nehody je
doprava uzavretá a nie je možná
žiadna električková obchádzka.
Rovnaký problém je aj pri trati do
Dúbravky či Ružinova. Prvá etapa
Petržalskej radiály, ktorá sa začala
stavať v roku 2013 za 70 miliónov
eur, je v prevádzke od júla 2016.
„Na novovybudovanej električkovej trati Petržalka – Štúrova sme
od jej uvedenia do prevádzky do
konca minulého roku prepravili
spolu takmer 19 miliónov cestujúcich,“ tvrdí hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava Adriana
Volfová.

DOPRAVA

Cargo sa vyhýba kúpe
rušňov, prenajme si ich
Bratislava – Nové rušne nebude mať len osobný železničný
dopravca. Nákladná prepravná
spoločnosť Cargo vyhlásila verejnú súťaž na obnovu časti jej
zastaraného vozového parku.
Nové rušne si nechce kupovať,
ale desať rokov prenajímať. Hodnota zákazky dosahuje necelých
59 miliónov eur bez DPH.

Odsúvaný problém
„Obnova parku spoločnosti v porovnaní s okolitými krajinami
dlhodobo absentuje, čo výrazne
oslabuje konkurenčnú schopnosť
ZSSK CARGO na trhu a posúva
ho do pozície dopravcov realizujúcich len lokálne výkony v rámci
Slovenska,“ tvrdí generálny riaditeľ spoločnosti Martin Vozár.
Štátny dopravca má záujem
o desať viacsystémových rušňov,
ktoré zvládnu prechod viacerými
trakčnými napäťovými systémami. Takýchto rušňov má v súčasnosti len 23, čo predstavuje desať
percent všetkých elektricky hnaných vozidiel spoločnosti Cargo.
„Zároveň tiež platí, že nie všetky
sú dostatočne spoľahlivé či hospodárne na poskytovanie služieb
v cezhraničnom styku,“ priblížil dopravca. Rušne sú totiž staré
priemerne 29 až 36 rokov.
Stav vozidlového parku už dlhšie nevyhovuje zmenám na prepravnom trhu. Náklad si totiž
spoločnosti už tak často neodovzdávajú na štátnych hraniciach.
Namiesto toho zabezpečuje prepravu z miestna nakládky až po
miesto vykládky jediný dopravca. Tí, ktorí na tento trend dokážu
reagovať, sú podľa Vozára v konkurenčnej výhode. „Slovensko je
už dnes vďaka svojej významnej
polohe vystavované riziku, že jeho výkony preberú iní dopravcovia, ktorí sú na cezhraničné výkony pripravené,“ skonštatoval ge-

nerálny riaditeľ. „Ak chce ZSSK
CARGO patriť do skupiny dopravcov, ktorí pôsobia na európskom
prepravnom trhu, je nevyhnuté
začať s obnovou parku elektrických hnacích železničných vozidiel,“ dodal.

Zvláštne obstarávanie
Cargo je presvedčené, že prenájom viacsystémových rušňov je
výhodnejší ako ich kúpa. Zmluvou totiž prenajímateľa zaviaže,
aby hradil pravidelnú údržbu,
zabezpečil reklamácie a servis.
Po skončení nájomného vzťahu
štátny dopravca ráta s tým, že
získa ďalšie nové rušne.
Analytikovi INEKO v rozhodnutí chýba ekonomická logika.
„Potreba zo strany dopravcu je
predsa trvalá, ale využili spôsob
obstarávania pre potrebu dočasnú,“ zhodnotil pre HN Ján Kovalčík. Keby Cargo modernizovalo
významnejšiu časť svojho vozidlového parku rovnakým spôsobom, dopravcu by to podľa Kovalčíka ekonomicky zruinovalo.
„Operatívny lízing je výhodný pre
firmy, ktoré si dočasne obstarávajú tovar nesúvisiaci s ich hlavnou
podnikateľskou činnosťou,“ dodal. Argument o tom, že po vypršaní zmluvy môže mať Cargo
nové rušne, podľa analytika tiež
neobstojí. Živnosť lokomotív sa
totiž ráta na desaťročia. „A pri súčasnom stave vozidlového parku
nákladných dopravcov skutočne
nie sú desaťročné rušne problémom,“ doplnil. Cargo postupuje
rovnako ako Železničná spoločnosť Slovensko. Osobný dopravca
koncom minulého roka čelil kritike za 60-miliónovú zmluvu na
prenájom desiatich rušňov. Voči
obvineniam zo strany OĽaNO sa
ZSSK ohradila, že České dráhy si
lokomotívy prenajímajú tiež, no
ešte drahšie. Radovan Jankovič

Stav vozidlového parku spoločnosti Cargo
TYP VOZIDLA / ROK
Elektrické rušne
Motorové rušne
Motorové vozne

2012
309
338
1

2013
309
338
1

2014
299
338
1

2015 2016 2018
288 281 225
298 292
?
1
1
?

Zdroj: oficiálne weby klubov
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Po páde vojenského lietadla v Alžírsku zahynulo vyše 250 ľudí
Bratislava – Haváriu vojenského lietadla v Alžírsku neprežil ani jeden
z cestujúcich na palube. Väčšina osôb
na palube boli vojaci. Spravodajská
televízna stanica al-Džazíra citovala
alžírsky štátny rozhlas, ktorý informoval o najmenej sto obetiach leteckého
HN15598

nešťastia. Alžírske médiá spresnili, že
vojenské lietadlo s niekoľkými desiatkami ľudí na palube sa zrútilo v stredu
okolo ôsmej hodiny miestneho času
krátko po štarte z letiska na vojenskej
základni Búfárík na severe krajiny. Lietadlo malo namierené do západoalžír-

skeho mesta Baššár. Zrútilo sa krátko
po štarte ešte v areáli letiska na vojenskej základni. Fotografie zverejnené na sociálnych sieťach svedčia
o tom, že lietadlo typu Iľjušin-76 po
náraze vzbĺklo. Na mieste incidentu,
nad ktorým sa vznáša dym, zasahujú

záchranári a hasiči. Oficiálne údaje
o obetiach na životoch a zranených zatiaľ nie sú k dispozícii, podobne ako
ani informácie o počte cestujúcich –
uvádza sa počet od desiatok cez vyše
sto po viac ako 200.
(ČTK)
SNÍMKA: REUTERS

