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Kríza na Ukrajine

FIRMY & FINANCIE 7

Povstalci sa po zostrelení malajzijského lietadla a smrti 298 ľudí starajú
o proruskú propagandu l Telá obetí dnes vyšetria holandskí odborníci

ROZHOVOR

Ľudia v Donecku obviňujú z útoku Západ
TRAGÉDIA BOEINGU l
Katarína Kováčiková

Vyslaná redaktorka Českej televízie Adriana Dergam, ktorá je v oblasti, kde k incidentu došlo, pre HN:
problémami či dokonca ohrozením?
V Donecku je teraz veľmi veľa
novinárov. Cesta na miesto havárie bola prístupná a pripravená.
Je tam síce niekoľko kontrolných
zastávok, ktoré ovládajú povstalci, ale vôbec nás neobmedzovali
a pustili nás. To sa však týka iba
plánovanej cesty k miestu nehody. Stalo sa nám, že sme sa snažili ísť kúsok ďalej, a tam už novinári nemajú čo robiť. Bolo to aj
vidieť. Vládla tam nepriateľská
atmosféra a boli tam dokonca aj
ozbrojení civilisti. Ale zatiaľ nikto z novinárov nemal vážnejší incident.
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Ste priamo v regióne, kde bolo vo štvrtok zostrelené malajzijské lietadlo. Západ obviňuje
z tejto akcie proruských povstalcov, v kom však vidia vinníka
obyvatelia Donecka?
Ľudia tu ukazujú na Ukrajinu či
Západ. Verzií je viac, niektoré sú
aj dosť fantazmagorické. Vidieť,
že mnohí z nich sledujú ruskú televíziu. Ukrajinské kanály tu už
nefungujú, takže to, čo oni v televízii počujú, vám povedia ako
svoju verziu. Nikto, s kým sme sa
rozprávali, za to neviní Moskvu.
Ak by sme hľadali medzi obyvateľmi Donecka názor, kto je vinný za túto tragédiu, väčšina ukazuje na Ukrajinu či Západ.
Môže za to aj ruská propaganda?
Miestni experti nám povedali, že takéto vyhranené vnímanie
tu pred niekoľkými mesiacmi, teda kým ešte existovalo niekoľko
zdrojov informácií, určite nebolo.
Samozrejme, internet funguje, ale
napríklad staršie ženy nevedia túto technológiu používať, prípadne ani nemajú pripojenie. Takže
jediné, na čo sa pozerajú, sú ruské programy. A tam je propaganda a manipulácia s informáciami
aj obrazom veľmi silná.

Proruskí separatisti strážili so zbraňami telá obetí leteckej tragédie.
Môže táto tragédia zmeniť postoj Západu voči konfliktu?
Z lokálnej vojny na Ukrajine
sa kvôli tomu stal medzinárodný
konflikt so zahraničnými obeťami. Teraz aj Západ zažíva sám
na sebe, ako to tu skutočne cho-

dí. Dezinformácia a manipulácia,
nemožnosť dostať sa na miesto
sú tu bežnou záležitosťou. Myslím si, že táto udalosť určite vyhrotila celú situáciu. A to aj tak,
že západní lídri omnoho viac tlačia na vyriešenie situácie, keďže
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pociťujú omnoho väčší tlak od verejnosti vo svojich krajinách. Holanďania sa totiž nebavia o Ukrajincoch, ale o svojich mŕtvych.
Stretli ste sa ako redaktorka
média z krajiny EÚ s nejakými

Na mieste nehody malo tiež
dôjsť k manipulácii dôkazov...
Keď na miesto činu mali prísť
znalci z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe,
na prvý pokus ich tam nepustili. Druhýkrát sa tam už mohli pohybovať, ale len obmedzený čas.
Za chrbtom pritom mali proruských povstalcov, ktorí ich stále
kontrolovali. Znalci sa sťažovali hlavne na to, že to nepovažujú
za slobodný prístup k dôkazom.
Tiež sa zmienili, že boli svedkami, ako dochádza k manipulácii
s troskami stroja aj s telami. Podľa nich je neprípustné, aby boli na
mieste činu otvorené tašky či prehrabané osobné veci.

Dezinformácia
a manipulácia,
nemožnosť dostať
sa na miesto sú tu
v Donecku bežnou
záležitosťou.
Adriana Dergam,
redaktorka Českej televízie
Čo sa zmenilo na východe Ukrajiny po zostrelení malajzijského
lietadla? Cítiť tam napätie a obavy z útoku armády?
Proruskí povstalci v Doneckej oblasti sú nervóznejší, než
boli pred útokom. Hovorí sa totiž o tom, že ukrajinská armáda
začne proti nim ofenzívu, ktorej
cieľom bude narušiť ich obranný
pás. Nervóznejší sú aj ľudia, ktorí
bývajú v tejto oblasti. A to aj kvôli raketovému útoku na železničnú stanicu z pondelka rána. Na
ostreľovanie totiž tunajší obyvatelia nie sú zvyknutí.

INZERCIA

ČO SA VČERA STALO NA UKRAJINE

Telá obetí vyšetria Holanďania

Parlament v Kyjeve schvaľuje mobilizáciu

Pozostatky ľudí, ktorí prišli o život pri
zostrelení malajzijského lietadla s 298
ľuďmi na palube, budú vyšetrovať holandskí experti. Tí včera potvrdili, že im
to umožnili proruskí separatisti na východe Ukrajiny. Trojčlenný holandský
tím na identifikáciu obetí katastrof pricestoval včera do Donecka. Občania Holandska, ktorých na palube zostreleného Boeingu bolo 193, tvoria najpočetnejšiu skupinu obetí tragédie. Od minulého
štvrtka, keď sa tragédia odohrala, ide
o prvú skupinu zahraničných vyšetrovateľov priamo na mieste pádu stroja.

Ukrajinský parlament sa bude dnes zaoberať dekrétom prezidenta Petra Porošenka
(na snímke) o čiastočnej mobilizácii. Potvrdil to včera predseda parlamentu Oleksandr Turčynov. „V priebehu dvoch dní by
sme mali tento dekrét schváliť, aby nadobudol platnosť," citovala Turčynova agentúra Ukrinform. Šéf parlamentu poznamenal, že po udalostiach na východe Ukrajiny, kde „medzinárodní teroristi zostrelili
civilné lietadlo“, sa parlament musí obrátiť
na všetky civilizované krajiny s jednoznačným návrhom zjednotiť úsilie v boji proti terorizmu.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30845572
(ďalej len vyhlasovateľ)
vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
podľa § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 99 z 5.marca 2014 bod B.12 bolo uložené ministrovi obrany: „hľadať možnosti pre umiestnenie vojenského archívu v Trnave zo súčasných nevyhovujúcich priestorov, s cieľom využitia týchto priestorov pre potreby univerzitného školstva a perspektívu
zjednotenia vysokých škôl v Trnave v termíne do 31. 12. 2015.“
Vyhlasovateľ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: „Prenájom nehnuteľnosti za
účelom umiestnenia Vojenského archívu – centrálnej registratúry Trnava“ podľa podmienok obchodnej verejnej súťaže. Budova archívu musí spĺňať požiadavky podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže sú zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa www.mosr.sk.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov uplynie dňa 22. 8. 2014, 12.00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť uverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže a súťažné podklady. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek túto obchodnú verejnú súťaž zrušiť.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
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EKONOMIKA

Ruských oligarchov už strašia sankcie
Moskva – Sankcie, ktoré na Rusov uvalili Spojené štáty a Európska únia, už strašia mocných
oligarchov napojených na ruský
biznis. Tí najnovšie tvrdia, že ak
lídri Európskej únie umiestnia
na čiernu listinu rovnaké ruské
firmy ako USA, môže to mať na
ich biznis ničivý dosah.

lom týždni nie je so svojimi obavami zďaleka sám.
Tlak na ruských biznismenov,
ktorých už predtým postihli
sankcie zo strany Spojených štátov amerických, navyše vystup-

ňoval štvrtkový útok na lietadlo malajzijských aerolínií. „Biznisovú elitu ovládlo zdesenie,“
vyhlásil Igor Bunin, ktorý vedie
Stredisko pre politické technológie v Moskve.

Hrozba pre ekonomiku

Obavy z Putina
Oligarchovia už o svojich obavách začínajú pred médiami hovoriť, hoci zatiaľ pod podmienkou anonymity.
Jeden ruský miliardár napríklad povedal reportérovi agentúry Bloomberg, že pokiaľ prezident Vladimir Putin nezatlačí na
ukončenie ukrajinského konfliktu, dostane sa jeho krajina do podobnej izolácie, ako je v súčasnosti Bielorusko na čele s diktátorom Alexandrom Lukašenkom.
„To, čo sa deje, nie je dobré pre
biznis ani Rusko,“ povedal podnikateľ, ktorý si neželal zverejniť
svoje meno.
Je pritom zrejmé, že po ohlásení európskych sankcií v minu- Proti prezidentovi Putinovi sa zatiaľ oligarchovia boja postaviť.

Bunin zároveň zdôrazňuje,
že podnikatelia sa obávajú proti prezidentovi Putinovi otvorene postaviť. „Po prejavení akejkoľvek známky rebélie by boli
zrazení na kolená,“ tvrdí expert
Igor Bunin.
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Zoznam ruských osôb alebo podnikov, s ktorými Európska únia
zakáže obchodovať, zatiaľ neexistuje.
Napriek tomu sú ruské obavy
veľmi živé. Americké sankcie sa
dotkli napríklad spoločností Gazprombank, Kalašnikov či Rosnefť.
„Ich hrozba je pre všetky sektory ekonomiky teraz veľmi reálna.
A niektoré odvetvia by sa mali naozaj báť,“ vyhlásil Michail Kasjanov, bývalý ruský premiér z rokov 2000 a 2004.
V predpovedi išiel ešte ďalej.
„Pokiaľ sankcie zasiahnu celý
finančný sektor, položí to našu
ekonomiku do pol roka,“ dodal
muž, ktorý ešte pred desiatimi
rokmi viedol Rusko po boku prezidenta Vladimira Putina. (RED)
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Ponúkame na prenájom výrobné priestory
vhodné pre 200 pracovníkov na potravinársku
výrobu v Čadci zodpovedajúce norme EU.
Tel.: 0903/517 728.
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Oznámenie emitenta cenných papierov
Emitent Poľnohospodárske družstvo, so sídlom Poruba pod Vihorlatom 072 32, IČO: 36 169 773,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka číslo: 1239/V oznamuje, že podľa § 17 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
a § 214 ods. 4 Obchodného zákonníka, predstavenstvo emitenta dňa 17.07.2014 vyhlásilo za neplatné listinné družstevné podielnické listy, ktoré neboli majiteľmi družstevných podielnických listov,
napriek výzve emitenta, prevzaté ani v dodatočnej primeranej lehote.
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Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36 063 606
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž s použitím systému elektronickej aukcie o najvhodnejší
návrh na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu nehnuteľností:
• športovej haly – nachádzajúcej sa v k. ú. Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA- m. č. Nové
Mesto, vedenej na LV č. 4196, súp. č. stavby 11725, situovanej na parcele č. 17063/11 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 936 m2, vedenej na LV č. 2056,
• pozemku parcela č. 17063/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 936 m2
Návrhy môžu záujemcovia zaslať do 1. 8. 2014 do 12.00 hod na adresu: Úrad Bratislavského
samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Rozhodujúci je dátum doručenia návrhu v podateľni Úradu BSK.
Bližšie informácie a podmienky obchodných verejných súťaží sú zverejnené na internetovej stránke www.bratislavskykraj.sk a na úradnej tabuli Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.
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