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10 FIRMY & FINANCIE
Obama potvrdil smrť rukojemníka

ROZHOVOR

Kampaň za 200-tisíc? S rezervou áno
BUDÚCNOSŤ BRATISLAVY l

Dúfam, že o štyri roky
bude vyriešená
dunajská promenáda,
hlavná stanica,
Trnavské mýto.
Bratislavské ulice budú
čisté, bezdomovci
budú čistiť Bratislavu
a nie obťažovať ľudí,
hovorí pre HN
Nesrovnal.
©hn

Tomáš Nejedlý
tomas.nejedly@ecopress.sk

Rozhovor s novým primátorom hlavného mesta Ivom Nesrovnalom aj o zmenách, ktoré plánuje.

právny aj odborný posudok, pod- toch a nie som dohodnutý s ni- znamená, že to, čo ľudia mali na Viete si predstaviť zbúranie Pôjde hore cena lístkov na MHD?
ľa ktorého plnenie nie je možné kým. Ale dunajské nábrežie je PKO radi, čo oceňovali – kultúra, PKO?
To si vyžaduje analýzu. Dopravv stanovených lehotách. To zna- najcennejší bratislavský verejný vnútrajšok, urbanistická kompozíNechcem hovoriť o búraní, ný podnik je jedna z najväčších
mená, že investor nestihne do priestor, a preto som povedal, že cia, treba zachovať. Je potrebné to chcem hovoriť o kvalitnej náhra- mestských firiem, každý rok tam
decembra 2016 postaviť celý ten pripravím koncept dunajskej pro- urobiť v súčinnosti s investorom, de tak, aby tam tá kultúrna funk- ide dotácia 60 miliónov eur, treba
komplex, teda nákupné centrum, menády a PKO je jeho súčasťou. To nemá zmysel s ním bojovať.
cia ostala zachovaná.
zhodnotiť jej efektivitu.
o ktoré mu vlastne ide, pretože samotné Predstaničné námestie je
INZERCIA
len malý prívesok a ide tam o biznis projekt. To by musel začať stavať v júni tohto roka, ale nič sa
tam nedeje. Oba posudky hovoria,
že v takomto prípade je tá zmluva
ukončiteľná a v poslednej verejnej
debate sám pán Ftáčnik povedal,
že ju treba ukončiť.

Prezident USA Barack Obama včera potvrdil, že radikáli z teroristickej
organizácie Islamský štát skutočne popravili amerického rukojemníka
Petra Kassiga. Video z popravy sa na webe objavilo cez víkend. Britský denník Daily Mail včera napísal, že medzi členmi džihádistického komanda, ktoré brutálne
zavraždilo Kassiga a 14 sýrskych vojakov, bol zrejme aj
jeden Brit, 20-ročný študent
medicíny. Svojho občana v
komande zrejme identifikovalo aj Francúzsko. Kassig je už piatym západným
občanom popraveným islamistickým komandom.

Ťapáková pripúšťa politickú kariéru

0,2

percenta dosiahlo v treťom štvrťroku 2014 tempo rastu
ekonomiky eurozóny. V rámci celej Európskej únie sa HDP za tri
mesiace od júla do konca septembra na sezónne upravenej báze
zvýšil o tri desatiny percenta. V praxi to znamená mierny nárast,
keďže v druhom štvrťroku ekonomika eurozóny aj EÚ vzrástla o
0,1 percenta. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška HDP
eurozóny v treťom štvrťroku stúpol o osem desatín percenta.

Bývalá šéfka televízie Markíza Zuzana Ťapáková pripúšťa, že vstúpi
do politiky. „Nevylučujem,“ odpovedala cez víkend na otázku Projektu N, či sa chystá do politiky v súvislosti s budúcimi parlamentnými
voľbami. Ťapáková sa aktívne zapojila už do predvolebnej kampane v
komunálnych voľbách, keď
verejne podporila kandidatúru Milana Kňažka na primátora Bratislavy. „Pre mňa
je voľba jednoznačná, budem voliť Milana Kňažka, to
znamená, budem voliť pravicu,“ povedala bývalá televízna šéfka vo videu v rámci
Kňažkovej kampane.

SANKCIE l Brusel plánuje zmraziť majetky ďalším ľuďom Putina.
©hn
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Bratislava – Konflikt medzi Ruskom
a Západom naberá na obrátkach. Keďže doterajšie sankcie nepresvedčili
ruského prezidenta Vladimira Putina,
aby zmiernil svoj tvrdý postoj voči
Ukrajine, Brusel hovorí o ďalšom kole rozširovania sankcií. Hlavným terčom majú byť ďalší ľudia z Putinovej
blízkosti, ktorým má Európska únia
zmraziť majetok a zakázať vstup na
svoje územie.
O rozšírení zoznamu mali včera hovoriť šéfovia európskych diplomacií. Dôvodom sú nedávne voľby
v separatistických regiónoch Donecka a Luhanska, ktoré Európa odmieta
uznať. „Diskutujeme o tom, aká bude

Predvolebná kampaň bola v hlavnom meste v porovnaní s minulými voľbami slušná. Stretli ste
sa s podpásovými údermi?
Chcel by som sa poďakovať
svojim protikandidátom za to, že
sme viedli kampaň férovo a držala sa viac-menej v odbornej rovine o Bratislave. Chcem však povedať, že po voľbách pre mňa prestali platiť stranícke tričká. Je mi
jedno, kto sa kde narodil a akú má
ideológiu. Všetci sme Bratislavča- A čo vaša pozícia? Budú vám nánia, susedia a toto je naše mesto vrhy hladko prechádzať?
a podľa toho budem postupovať.
Dúfam, že budeme plniť náš
program. Nemyslím si, že by páPodarilo sa vám neprekročiť li- novi Ftáčnikovi neprechádzali
mit dvestotisíc eur, ktorý ste si projekty. Oddlženie mesta, ozdradali na výdavky kampane?
venie financií, električka, Starý
Nemám ešte spočítané všetky most a ďalšie veci, ktoré má pán
výdavky, ale myslím, že sa doň Ftáčnik na bilbordoch, prešli pres rezervou vojdem.
to, že sme ich ako poslanci schválili. V tomto duchu budeme pokraKoľko bilbordov ste mali?
čovať naďalej. Neverím, že nejaký
Každý mesiac sme ich mali oko- poslanec bude chcieť bojkotovať
lo sto, posledný mesiac sme už projekt v prospech Bratislavy z nemali len tie, čo ostali z októbra, jakých politických dôvodov.
a mali sme 15 až 16 bigbordov.
Ako teda bude vyzerať Bratislava
Zverejníte vyúčtovanie kampa- o štyri roky?
ne?
Dúfam, že ľudia budú spokojKeď dobehnú všetky náklady ní. Bude vyriešená dunajská proa faktúry, tak nemám problém.
menáda, hlavná stanica, Trnavské
mýto. Bratislavské ulice budú čisTvrdíte, že vaším prvým krokom té, bezdomovci budú čistiť Bratina poste primátora bude aj audit slavu a nie obťažovať ľudí. Bratizmlúv a vypovedanie zmlúv ne- slava bude budovať nosný dopravvýhodných pre mesto...
ný systém, budeme mať fungujúcu
Áno.
integrovanú dopravu. Bratislavské
vinohrady sa nebudú ďalej zastaAko chcete vypovedať zmluvu vovať, mesto bude mať výškovú rena rekonštrukciu hlavnej stani- guláciu, nový územný plán a dobce, ktorá je podľa doterajšieho ré vzťahy so susedmi.
primátora Milana Ftáčnika nevypovedateľná?
Pozemky pod PKO, kadiaľ má
Poradili sme mu, ako na to. Na viesť sľúbená promenáda, vlastnáš návrh si dalo mesto urobiť ní skupina J&T. Máte s nimi nejakú predbežnú dohodu, keď ste
si trúfli na taký sľub?
Čo čaká primátora
Nie som s J&T dohodnutý. Navyriešiť spor o PKO
opak, našu volebnú kampaň sme
a rekonštrukciu hlavnej stanice
viedli v nevôli všetkých finančvyriešiť parkovací systém
ných skupín a politických strán
a dokonca čiastočne aj médií, takznížiť zadlženie mesta
že sme bojovali na všetkých fron-

VSTUP DO POLITIKY

EÚ chystá nový
trest pre Rusko
Katarína Kováčiková

Mestské zastupiteľstvo po víkende ovládla pravica. Vnímate to
tak, že máte za sebou silný pravicový blok politických strán?
Vnímam to skôr tak, že sa tam
dostali poslanci, ktorým záleží na
tom, aby sa naše mesto posunulo
dopredu, a o tých sa budem opierať. Nechcem sa pozerať na stranícke tričká, poslanci si určite urobia nejaké kluby, to je v poriadku,
taký je systém práce zastupiteľstva
a ja sa budem opierať o všetkých,
ktorým ide o Bratislavu, a verím,
že takých je väčšina.
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Spravodajstvo

ČÍSLO DŇA

ISLAMSKÝ ŠTÁT

Bratislavský primátor Ivo Nesrovnal chce riešiť dunajskú promenádu, hlavnú stanicu i Trnavské mýto

najlepšia reakcia na voľby z druhého vplyv,“ tvrdí pre HN Fredrik Erixon,
novembra,“ povedala šéfka európskej ekonóm z Centre for International
diplomacie Federica Mogherini.
Political Economy.

Sankcie prišli neskoro

Stratený Doneck?

Experti však o zmysle ďalších sankcií pochybujú. Potrestanie ľudí spojených s Putinom považujú skôr za
frašku. „Takýto druh sankcií ruskej
ekonomike nijako neuškodí. Pôjde
iba o kozmetické sankcie, ktoré nebudú veľmi účinné. Je to skôr morálna facka ako upozornenie, že Západ
môže ísť ešte ďalej,“ hodnotí pre HN
bezpečnostný analytik Ivan Samson.
V politike sankcií nevidia zmysel
ani ekonómovia. „Opatrení z EÚ bolo príliš málo a prišli príliš neskoro
na to, aby Rusi zmenili svoj postoj.
Ruská ekonomika síce bola poškodená, ale sankcie budú mať iba dočasný

Európe navyše hrozí ruská odveta.
Tak ako v minulosti vystavila červenú kartu zahraničným exportérom
potravín, podobne môže zakročiť
znova. „Protireakcia bude nasledovať
zrejme takisto ako v minulých kolách
sankcií. Rusi môžu rozšíriť zoznam
výrobkov, ktoré sa nebudú môcť dovážať,“ hovorí Tomáš Menčík, analytik spoločnosti Cyrrus.
Experti pripúšťajú, že konať treba.
Dôvodom sú voľby na východe Ukrajiny, ktoré ovládli povstalci. „Doneck
je už autonómne až nezávislé územie. Ukrajina tam už nehrá zásadnú
úlohu,“ uzatvára Samson.

Demonštranti protestovali v Bratislave proti
návšteve ukrajinského prezidenta Porošenka
Bratislava – Banderovský vrah Porošenko. Aj takýto transparent vytiahla skupina demonštrantov, ktorí v
nedeľu v Bratislave protestovali proti
návšteve ukrajinského prezidenta
Petra Porošenka. Kritizovali tak po-

stup ukrajinských vládnych síl, ktoré
na východe Ukrajiny už niekoľko mesiacov bojujú proti proruským separatistom. Porošenko hovoril v čase
protestu v Prezidentskom paláci so
slovenským prezidentom Andrejom

Kiskom. Ukrajinský líder sa v Bratislave stretol aj s prezidentmi ďalších
troch krajín Vyšehradskej štvorky,
ktorí ponúkli Ukrajine pomoc s reformami, ktoré čakajú na krajinu. (RED)
SNÍMKA: SITA/Ľ. VANIHER
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Nový primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal pripustil zbúranie PKO na dunajskom nábreží.
SNÍMKA: HN/PETER MAYER
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