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ŠKOLSTVO 

Slováci učiteľom dôverujú, na platoch 
by im však nepridali, ukázal prieskum
Bratislava – Slováci si učiteľov vá-
žia, na platoch by im však nepridali 
– to vyplýva z nového prieskumu 
agentúry Focus. Rešpektované 
povolanie tak pedagógom platovú 
prestíž neprináša. Hlavná školská 
inšpektorka Viera Kalmárová vidí 
hlavný problém v tom, ako učite-
lia počas protestov za vyššie platy 
s verejnosťou komunikovali. „Le-

kári hovorili, že sú kvalitní a ak 
ich nezaplatíme, tak odídu. Učite-
lia hovorili o tom, že žiaci dosahu-
jú v medzinárodných testoch zlé 
výsledky,“ tvrdí Kalmárová, podľa 
ktorej ľudia nechápu, načo sa ma-
jú pedagógom zvyšovať platy, ak 
nie sú kvalitní. Prieskum ukázal, 
že iba štvrtina rodičov by voľné 
prostriedky investovala do miezd 

pedagógov. Naopak, financie by 
pridali na pomôcky či mimoškol-
ské aktivity. „Ani najmodernejšia 
interaktívna tabuľa nedá dieťaťu to, 
čo mu dokáže dať učiteľ,“ vyhlásil 
Juraj Hipš, zakladateľ Komenského 
inštitútu, ktorý si prieskum nechal 
vypracovať.  (RGA)

Viac na strane 4, Slováci si učiteľov... 

DOPRAVA

Po žltých vlakoch sa 
obzerajú České dráhy 

Bratislava – Po záujme investorov 
o cestovku českého milionára Ra-
dima Jančuru Student Agency je 
dopyt aj po jeho prepravnej spo-
ločnosti RegioJet. Potenciálnym 
nákupcom by mohli byť České 
dráhy. Ich riaditeľ Pavel Krtek po-
tvrdil aj zámer prebrať ďalšieho 
prepravcu – Leo Express. Sused-
ný štátny prepravca sa v týchto 
dňoch zaoberá podmienkami, za 

akých by bolo možné súkrom-
níkov odkúpiť. „Detaily neviem 
určiť. Ale za záujem a za opýta-
nia nič nedáme a obe firmy za to 
určite stoja,“ uviedol pre Lidové 
noviny Krtek. Dôvodom aktivít 
Českých dráh majú byť aj budú-
coročné súťaže, kde sa budú pre-
rozdeľovať regionálne trasy.  (RT)

Viac na strane 10, O Jančurove ...

Súťaž TOP 
10 žien 
ovládla 
advokátka 
Bratislava – Hospodárske noviny  
včera vyhlásili výsledky siedmeho roč-
níka rebríčka TOP 10 žien slovenské-
ho biznisu. Dve z troch ocenení získa-
la Katarína Čechová (na snímke vľa-
vo), advokátka a konateľka 
kancelárie Čechová & Partners. 
Ovládla nielen cenu verejnosti, ale aj 
ocenenie poroty v kategórii firiem 
s obratom 500-tisíc eur až 2,99 mi-
lióna eur. V kategórii spoločností 
s obratom nad tri milióny eur si cenu 
prevzala Lucia Hlinková, manažérka 
odboru právnych služieb v zdravotnej 
poisťovni Dôvera.  (RED)

SNÍMKA: HN/PETER MAYER

Veľké zmeny v pokutách. 
Mnohé budú od júla nižšie

Bratislava – Ministerstvo vnútra 
liberalizuje sadzobník pokút. Od 
júla zaplatia nižšie sankcie naprí-
klad cyklisti pod vplyvom alko-
holu. Ak dnes nafúkajú do jed-
ného promile, policajti im môžu 
udeliť blokovú pokutu do výšky 
50 eur. Po novom to bude len 20 

eur. Od januára 2017 pre cyklistov 
zároveň platí výnimka z takzva-
nej nulovej tolerancie. Postihu sa 
vyhnú, ak im pri dychovej skúške 
namerajú do 0,5 promile alkoholu 
v krvi.

Zavádzajú sa rozpätia
Pokuta sa však najnovšie znižuje 
pri 24 typoch priestupkov. „Zme-
nené boli pokuty za priestupky 
menej závažného charakteru 

a rozmedzie bolo uvedené z dô-
vodu lepšieho vyhodnotenia a po-
súdenia konkrétnych prípadov,“ 
vysvetlila pre HN Michaela Paule-
nová z rezortu vnútra. Napríklad 
za nepoužitie smerovky policajti 
doteraz udeľovali 40-eurové po-
kuty, po novom sa začne sadzba 
pri 20 eurách. „A tak je to dobre. 
Lebo policajt, ktorý je na mieste 
priestupku, dokáže najlepšie zvá-
žiť, k akému závažnému ohroze-

niu bezpečnosti premávky došlo,“ 
zhodnotil dopravný analytik Jo-
zef Bazovský s tým, že existuje 
možnosť  zneužívania systému. 
„Najmä, ak policajt priestupkára 
pozná. Ale takto to fungovalo aj 
doteraz – ak priestupok pokutovať 
nechcel, nerobil to,“ uviedol.

Poriadok na štadiónoch
Nový sadzobník neprináša len 
zmeny pre motoristov a cyklistov. 

Bude zároveň bičom na výtržní-
kov. Hoci sa pokuty za prejavy 
extrémizmu mierne znížia, opa-
kované priestupky na štadiónoch 
a ihriskách sa budú po novom vy-
hodnocovať podrobnejšie a posti-
hovať pravdepodobne prísnejšie. 
Aj tým chce rezort vnútra zabez-
pečiť, aby hromadné podujatia 
prebiehali bez komplikácií.

Viac na stranách 2 a 3

PRIESTUPKY 

Výška sankcií bude 

vo viacerých prípadoch 

po novom závisieť 

od toho, ako závažne 

vodič ohrozil 

bezpečnosť premávky.

80
PERCENT 

opýtaných Slovákov si povolanie 
učiteľa váži.

PORADCA    16

Radovan Jankovič ©hn

radovan.jankovic@mafraslovakia.sk

NOVÁ VÝŠKA POKÚT 
PRE VODIČOV 
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Realitná hanba Bratislavy 
je v rukách verejnej súťaže
REALITY 

Architekti zmenia len 

fasádu hotela Kyjev. 

Zvyšok blokujú čierne 

stavby. 

Bratislava – Na chátrajúcej opa-
che v hlavnom meste sa takmer 
päťdesiat rokov nezmenilo nič. 
Zmena má však prísť čoskoro. 
O osude fasády bývalého hote-
la Kyjev má rozhodnúť verejná 
súťaž, do ktorej sa môže zapojiť 
ktorýkoľvek architekt či štúdio. 
Developer Lordship, ktorý plánu-
je budovu zrekonštruovať za viac 
ako 80 miliónov eur, ju spustí 
v júli. 

Traja majitelia
Vizuálna zmena Kamenného 
námestia by sa teda mala začať 
práve hotelom Kyjev napriek to-
mu, že renováciu potrebuje celé 
starnúce a zanedbané námestie. 
„Kompletnú revitalizáciu naďa-
lej blokujú čierne stavby,“ hovorí 
Peter Borko, mediálny zástupca 
investora. Developer sa napriek 
tomu snaží nájsť s mestom spo-
ločnú reč a rokuje s majiteľmi ne-
legálnych stavieb priamo v strede 
námestia o presune stánkov na 
pozemky Lordshipu. Podľa in-
vestora sa povolením na zbúranie 
týchto stavieb uvoľní cesta magis-
trátu pre kompletnú obnovu ná-

mestia. Podľa Borka prebiehajú 
rokovania zatiaľ úspešne. 

Okrem magistrátu a Lordshipu 
vlastní jednu z priľahlých budov 
hypermarket Tesco. „Developer 
sa už od začiatku snaží pristupo-
vať k námestiu ako k celku. Vôľa 
bola získať všetky priestory v tej-
to oblasti a po architektonickej 
súťaži postaviť priestor, na kto-
rý by mohli byť obyvatelia hrdí,“ 
povedal Borko ešte v januári toh-
to roka. Podľa neho sa investo-
rovi nepodarilo dospieť s pre-
vádzkovateľom obchodného do-

mu k dohode. Preto od prvotných 
ideí kompletne odstúpil a sústre-
dil sa len na pozemky a nehnu-
teľnosti, ktoré vlastní. Tesco na 
otázky HN do konca uzávierky 

nereagovalo. V januári však pre 
HN hovorkyňa Tesca Veronika 
Bushová povedala, že develope-
rovi sa nepodarilo získať prísluš-
né povolenia, ktoré by potvrdi-
li realizovateľnosť rekonštrukcie. 

Nový plášť budovy už teraz
„Z uvedeného dôvodu zvažujeme 
aj iné alternatívne možnosti vrá-
tane prípadnej revitalizácie časti 
v našom vlastníctve. Najmä však 
spôsobom, ktorý by bol v súlade 
s aktuálnymi územným plánom 
a príslušnými predpismi,“ pri-

blížila Bushová. Bratislavčania 
si zmenu zovňajšku hotela však 
všimli už v uplynulých dňoch. 
Horolezci na podnet majiteľa za-
čali s dočasnou úpravou jej von-
kajšieho plášťa. Umelecké dielo 
vzniká v rámci podujatia Bratisla-
va Street Art Festival. „Z fasády 
roky zavretého hotela sa tak stane 
obrovské umelecké dielo, jedno 
z najväčších v Európe,“ tvrdí Bor-
ko. Robotníci budú na ňom pra-
covať do zajtrajšieho dňa a dielo 
predstaví verejnosti v sobotu jeho 
autor Lousy Auber. 

Britská spoločnosť Lordship 
vlastní budovu bývalého hotela 
Kyjev od roku 2004. Plánovanou 
rekonštrukciou sľubuje vybu-
dovanie moderného komplexu, 
hodného európskej metropoly. Či 
však bude výšková budova slúžiť 
opäť ako hotel, ešte jasné nie je. 
V hre je vytvorenie bytových jed-
notiek či kancelárskych priesto-
rov. Obchodné priestory by mali 
byť situované na dolných podla-
žiach. Architekta bratislavského 
magistrátu Ingrid Konrad je však 
presvedčená, že hotelová funkcia 
by sa mala zachovať. „Hotelové 
stavby, ktoré sa vymykajú z rám-
ca štandardných hotelov, sú pre 
návštevníkov mesta atraktívne. 
Dôležité je, aby architekti exte-
riéru a interiéru spolupracovali 
s pôvodnými autormi,“ dopĺňa 
pre HN Konrad. 

K budove bývalého hotela pri-
budne kancelárska budova, ktorá 
si nájde miesto na časti dnešné-
ho parkoviska. Investor chce au-
tomobily presťahovať z ulíc pod 
zem. 

Erik Vrábel ©hn

erik.vrabel@mafraslovakia.sk

KOMUNÁLNA POLITIKA

Nesrovnalove sľuby majú 
rezervy. Dokončil, čo iní začali 
Bratislava – Súčasný primátor hlav-
ného mesta ohlásil v pondelok opä-
tovnú kandidatúru v komunálnych 
voľbách do funkcie šéfa magistrá-
tu. Podľa odborníkov je Ivo Nesrov-
nal rozporuplnou osobou. Napriek 
tomu, že zaviedol na úrade systém, 
nohy mu podráža extrémna nekon-
frontačnosť.

NESROVNALOVE PLUSY
1. Staronový most
Za Nesrovnalove úspechy sa počí-
ta aj kompletná výmena historic-
kého Starého mosta, napriek tomu, 
že jeho rekonštrukciu už odštarto-
val jeho predchodca Milan Ftáčnik. 
„Priniesol systém, dokončil niekto-
ré práce a rozbehol nové,“ myslí si 
politologička Viera Žuborová. Pod-
ľa poslanca mestského zastupiteľ-
stva Gábora Grendela nejde o re-
volučné úspechy. „Rekonštrukciu 
mosta by dokončil aj akýkoľvek iný 
primátor,“ myslí si politik.

2.  Električka do Petržalky 
a Šafárikovo námestie

Projekt električkovej trate vedúcej 
do Petržalky cez Starý most so 
sebou priniesol množstvo nega-
tív, jedným z nich bolo dlhé roky 
rozkopané Šafárikovo námestie 
a Štúrova ulica. Od roku 2016 do 
Petržalky z Rače a Hlavnej stanice 
vyrazili prvé električky. „Vraciame 
obnovený a funkčný most. Je to aj 
veľká chvíľa pre Petržalku, kam 
sa po 55 rokoch vrátia električky,“ 
chválil ukončenie naťahovaného 
projektu svojho času Nesrovnal.

3. Smart riešenia
Tento rok do polovice bratislavské-
ho vozidlového parku Dopravného 
podniku Bratislava zaviedli v spo-
lupráci s mestom pre cestujúcich 

bezplatnú WiFi. Ďalšou inováciou 
v bratislavskej MHD bol vznik 
mobilnej aplikácie v spolupráci 
s Dopravným podnikom Bratisla-
va, spoločnosťou Hopin a hlavným 
mestom.

NESROVNALOVE MÍNUSY
1. Hlavná stanica
Rekonštrukciu Hlavnej stanice 
avizoval v predvolebných sľuboch 
v roku 2014 aj samotný Nesrovnal. 
Stanica napriek menším opravám 
na rekonštrukciu stále čaká. Za 
problémami stoja ťahanice s in-
vestorom revitalizácie Transpro-
jekt. Podľa politologičky Viery Žu-
borovej Nesrovnal musí aj v súvis-
losti s Hlavnou stanicou rozmýšľať 
ďalej do budúcnosti. „Nachádza 
sa v pozícii, ktorá o desať rokov 
nebude využívaná, bratislavské 
centrum sa posúva k Dunaju,“ pod-
čiarkla odborníčka. 

2. Park kultúry a oddychu
Komplex kultových budov Parku 
kultúry a oddychu a ich odpredaj 

spoločnosti Henbury Develop-
ment blízkej finančníkom z J&T 
je ďalšou jazvou politiky hlavného 
mesta. Nehnuteľnosť finančníkom 
sľúbil ešte primátor Andrej Ďur-
kovský, transakciu stopol Milan 
Ftáčnik a za euro s cieľom urov-
nania súdnych sporov predal kom-
plex Ivo Nesrovnal. Mestský posla-
nec Martin Borguľa v prípade PKO 
oceňuje Nesrovnalovu rozhodnosť. 
„Bola to jedna zastaraná budova, 
ktorú bolo jednoznačne treba na-
hradiť novým moderným priesto-
rom,“ tvrdí Borguľa. 

3. Parkovacia politika
Kapitolou samou osebe je parkova-
cia politika mesta, s ktorou sa Ne-
srovnal už roky borí. Mesto sa po-
kúša zaviesť parkovaciu stratégiu, 
ktorá zvýhodní najmä domácich, 
no život cezpoľných skôr skompli-
kuje. Bratislavčania by vďaka rezi-
denčným kartám mali vždy voľné 
miesto. Parkovacia politika na za-
stupiteľstve stále nebola schválená 
a problém stagnuje.  Pavel Knapko

HN15847

I N Z E R C I A

S&P zvýšila 

rating Grécka 

na B+
Londýn – Ratingová agentúra 
Standard & Poor's (S&P) zlep-
šila rating Grécka po tom, ako 
ministri financií eurozóny 
schválili ukončenie záchranné-
ho programu pre krajinu a pri-
jali opatrenia na zmiernenie jej 
dlhu.

Agentúra S&P uviedla, že 
rating dlhodobých záväzkov 
Grécka zvýšila o jeden stupeň 
z B na B+ so stabilným výhľa-
dom. K zvýšeniu ratingu pri-
stúpila zhruba štyri mesiace 
po predchádzajúcom zlepšení 
úverovej dôveryhodnosti kraji-
ny. Na úroveň B posunula ra-
ting Grécka v polovici februára 
s tým, že krajina je na dobrej 
ceste a úverové riziká sa zní-
žili.

Teraz reagovala na najnovšie 
kroky zástupcov eurozóny. Mi-
nistri financií eurozóny sa na 
svojom zasadnutí v Luxem-
burgu minulý týždeň dohod-
li na viacerých opatreniach na 
zmiernenie gréckeho dlhu. Sú-
časťou je predĺženie spláca-
nia veľkej časti starších úverov 
o 10 rokov. Aténam zároveň 
schválili vyplatenie posled-
nej tranže záchranného úveru, 
a to v hodnote 15 miliárd eur. 
Peniaze budú slúžiť na vytvo-
renie adekvátnej rezervy na po-
krytie finančných potrieb kraji-
ny na takmer dvojročné obdo-
bie po vystúpení z programu. 
K tomu by malo dôjsť 20. au-
gusta.

S&P okrem toho dodala, že 
pokrok dosiahol aj grécky ban-
kový sektor, ktorému sa poda-
rilo znížiť objem zlých úverov. 
To by následne tiež mohlo pri-
spieť k podpore ekonomického 
rastu v krajine, uviedla agentú-
ra.  (TASR)

Nesrovnal predstavil svoju opätovnú kandidatúru na „vynovenom“ Starom moste.   

 SNÍMKA: TASR/M.SVÍTOK
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je suma, za ktorú plánuje 
investor rekonštruovať bývalý 

hotel Kyjev.

Developer v januári predstavil pracovné varianty fasády, ako by mohla budova vyzerať po novom.  SNÍMKA: LORDSHIP


