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Objavilo sa video, ktoré má bývalého prezidenta usvedčiť z protiprá

Plus JEDEN DEŇ
15. 2. 2020

Šuliga: Ja už neviem,
či si niekto s ním poradí.
Vieš, že má ambície,
že chce byť predsedom vlády.

Termín pojednávania
s Marčekom už vytýčili

BRATISLAVA

P

ojednávanie s obžalovaným Miroslavom Marčekom, ktorý sa priznal, že zastrelil novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu, Špecializovaný trestný
súd v Pezinku vytýčil na 17. marca.
Pôvodne bol Marček stí- v polovici januára. Uviedol,
haný spolu s ďalšími obža- že zastrelil aj podnikateľa
lovanými - Tomášom Sza- Petra Molnára z Kolárova
bóom, Alenou Zsuzsovou v roku 2016. Pojednávanie
a Marianom Kočnerom. s Marčekom je vytýčené aj
K jeho priznaniu došlo na 15. apríla.
dopo

NATO bude v operáciách
využívať naše technológie
BRATISLAVA

S

everoatlantická aliancia (NATO) bude v operáciách
využívať komunikačné technológie od Slovákov.
Spoločnosť Aliter Technologies vyhrala súťaž na dodávku informačných a komunikačných technológií.
Zákazka má hodnotu 5,5 slúži na podporu úloh vemilióna eur bez dane z pri- lenia a riadenia na stratedanej hodnoty. Informoval gickej úrovni NATO a nao tom generálny riaditeľ sadzuje sa do operácií
Aliter Technologies Peter na podporu mnohonárodDostál. Systém Communi- ných spoločných operačcations Gateway Shelters ných zoskupení Aliancie.
tasr

Zamestnaných ľudí je
na Slovensku čoraz viac

BRAT ISLA VA

roka Slovensko
u koncu vlaňajška minulého
sti. Medziročne
zaznamenalo rast zamestnano
odhadu, ktorý
leho
rých
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to
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ho roka vzrástla
osôb. Po očistení o sezónne
vplyvy sa celková zamest-

nené výsledky budú zverejnené 6. marca 2020.
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Slovenská ekonomika
medziročne vzrástla o 2,1 %

S

BRATISLAVA

lovenská ekonomika v štvrtom štvrťroku minulého roka medziročne vzrástla v stálych cenách
o 2,1 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu zverejneného
Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.
Po očistení výsled- minulého roka vytvoril
kov o sezónne vplyvy sa HDP v objeme 24,3 mihrubý domáci produkt liardy eur, čo predsta(HDP) zvýšil oproti 4 . vuje medziročný nárast
štvrťroku 2018 o 1,9 % o 5 ,1 %. Rýchly odhad
a oproti 3 . štvrťroku HDP bude na základe ďalminulého roka o 0,6 %. ších dostupných štatisticV bežných cenách sa kých a administratívnych
v poslednom kvartáli údajov spresnený.
tasr

Šuliga: Povedal, že má čierne peniaze
a potrebuje ich do niečoho investovať.

Vedel Kiska o p
Politická kampaň
sa dva týždne pred voľbami poriadne vyostruje! Najnovšie sa
na svetlo sveta dostalo video,
ktoré má usvedčovať bývalého prezidenta a súčasného lídra
strany Za ľudí Andreja Kisku (57)
z podvodu pri kúpe pozemkov
v obci Veľký Slavkov. Reakcia bývalej hlavy štátu prišla takmer
okamžite!
bratislava -

iska ešte v roku 1999 kúK
pil 1,2 hektára pod Tatrami od firmy podnikateľa Mi-

Video má usvedčovať
Andreja Kisku z podvodu pri
kúpe pozemkov v obci Veľký Savkov.

Pravosť nachala Šuligu za výhodných hrávky už pre1 800 eur. Tá ich však mala veruje aj polícia,
získať od zubára Jána Fran- potvrdil hovorca
ca nezákonným spôsobom. Prezídia PolicajPrezident sa vtedy bránil, že ného zboru Mikonal v dobrej vôli. Na naj- chal Slivka: „Nánovšom zázname Šuliga po- rodná kriminálna
čas rozhovoru s mafiánom agentúra vedie viaMilanom Reichelom teraz ceré trestné stíhania.
Preto
tvrdí, že Kiska vedel o tom,
sa aj zveže pozemky,
„Fico mi sľuboval po- rejneným
videom buktoré kúpil, sú
kradnuté. „Kis- mstu a útoky, ak ho ne- de zaoberať
ka kúpil osved- vymenujem za predse- a nahrávku
čené pozemky. du Ústavného súdu, analyzovať.
Bližšie inforOn dobre vedel,
že sú osvedče- a už je to akože ano- mácie k prenymne tu.“
né a ukradnubiehajúcim
té,“ hovorí Šuliga
ani plánovaAndrej Kiska
na videu, ktoré
ným úkonom
redakciám prišlo
nebudeme
z anonymnej adresy alien.23. zverejňovať.“
po@gmail.com. Podľa našich
Zverejnené video však až
informácií sa mal Reichel také náhodné zrejme nebude.
v stredu zdržiavať v jednej Z fotografií priestoru je zrejz bratislavských reštaurácií.
mé, že kamera sa nachádzala

Andrej Kiska tvrdí,
na biže
pri
kúpe pozemkov
liardopostupoval v najlepšej viere.
vom
stole
oproti miestu so sedacou súpravou, a teda ne- expremiér Robert Fico. „Sľumohla byť skrytá. V závere boval mi pomstu a útoky, ak
videa dokonca na drevenom ho nevymenujem za predsepovrchu vidieť tieň ruky, kto- du Ústavného súdu, a už je to
rá kameru vypína.
akože anonymne tu. Veľmi sa
Andrej Kiska je presved- bojí ďalšej prehry vo voľbách,
čený, že za celým dielom je a preto som dlhodobo hlav-

Reichel musel v minulosti riešiť miliónové dlhy svojej firmy
Firma Milana Reichela má
podľa medializovaných informácií dlhovať štátu takmer
170-tisíc eur na daniach a od-

vodoch. Štát ju preto poslal
do konkurzu. V roku 2011 bol
zároveň uznaný za vinného
z toho, že v roku 1992 získal

od Slovenskej štátnej sporiteľne podvodom úvery vo výške
90 miliónov slovenských korún (asi 3 milióny eur). Cieľom

podľa rozsudku bolo súkromné
obohatenie. Vyrovnať musel
vysokú sumu, ktorú získal odpredaním majetku.

Ministerstvo dopravy tesne pred voľbami obhajuje tender na obnovu železničnej trate

Ďalší biznis za stámilióny eur?
N

Minister
Érsek lobuje
za rýchlejšie
železničneé
spojenie
s Českom.

euveriteľné! Pochybný
tender týkajúci sa obnovy
57-kilometrového železničného úseku na trase Bratislava Kúty sa zrejme dostane do finále ešte pred voľbami. Problémy ho sprevádzajú od začiatku.
O lukratívnu 300-miliónovú
štátnu zákazku sa firmy naťahujú už viac než tri roky. Po rekonštrukcii, ktorú z eurofondov
naplánovali štátne Železnice Slo-

BRATISLAVA

venskej republiky, by mali vlaky do susedného Česka zrýchliť na 140 až 200 km za hodinu,
čo by malo čas prepravy skrátiť
o necelých 5 minút. ŽSR musia
modernizáciu stihnúť, aby neprišli o eurofondy. Posledné dva
roky je tender pre spory uchádzačov takmer neustále na stole
Úradu pre verejné obstarávanie.
Ten však ich sťažnosti zamietol.
Železnice dokonca najnižšiu sumu

vyradili. Ponuka, ktorá dosiahla
výšku 217 miliónov eur, ponúklo kazašsko-talianske združenia
firiem Integra a Todini. Najvyššiu sumu, naopak, navrhla firma
Strabag, ktorá by trať obnovila
za 353 miliónov eur. Víťazom tendra by sa tak mohlo stať konzorcium so slovenským Váhostavom,
ktoré ponúklo 275 miliónov eur.
Ten na naše otázky nereagoval.
Minister dopravy Árpád Érsek

z Mosta-Híd chce zmluvu podpísať
ešte pred voľbami. „Modernizácia
úseku je dlhodobo plánovaný projekt a termín podpísania zmluvy
nemožno viazať na žiadne termíny v súvislosti s nadchádzajúcimi
voľbami. Plnenie zmluvy je úzko
viazané aj na podmienky poskytnutia finančného krytia časti projektu, ktoré schválila Európska
komisia,“ napísali nám z ministerstva dopravy.
nj, FOTO: Michal Smrčok

