
AUTOMOTIVE

Štrajk autodopravcov nabúral biznis 
našim top hráčom. Hlásia problémy
Bratislava – Trnavská automobil-
ka PSA zastavila výrobné linky. 
Kia aj Volkswagen sú so zásoba-
mi súčiastok na hrane. To všetko 
pre štrajk dopravcov na hranič-
ných priechodoch, ktorý kom-
plikoval vjazd kamiónov aj ich 
odchod do zahraničia. „V noci 
z utorka na stredu naše výrobné 

linky museli stáť tri a pol hodiny. 
O siedmej ráno sa nám podarilo 
opäť rozbehnúť výrobu,“ potvrdil 
hovorca PSA Peter Švec.

Onedlho však boli priechody 
opäť blokované. Z toho dôvodu 
sa zásoby cez deň rýchlo míňa-
li a nedopĺňali. Pred uzávierkou 
novín sa situácia nezlepšovala 

a PSA preto očakávala rovnaký 
scenár ako predchádzajúcu noc. 
V ťažkej situácii sa ocitla aj ži-
linská Kia. Najskôr uvádzala, že 
sa vďaka pružnej reakcii dokáza-
la vyvarovať výpadkov. To už ve-
čer neplatilo. 

„Ak sa situácia nezlepší, bude-
me nútení zastaviť výrobu auto-

mobilov,“ povedal hovorca fabri-
ky Ján Žgravčák. Skladové zá-
soby sa postupne míňali aj vo 
Volkswagene. Produkciu nemu-
sel zastaviť, no v prípade pretr-
vávania situácie taktiež pripustil 
zastavenie výroby. (RT)

Viac na strane 9, Štrajk...

FUTBAL

Premier League v kurze, 
chuť majú šejkovia

Bratislava – Ďalší účastník naj-
bohatšej ligy sveta môže mať 
bl ízkovýchodnú vlastnícku 
štruktúru. O Newcastle United, 
ktorého farby háji aj slovenský 
reprezentačný brankár Martin 
Dúbravka, má záujem saudsko-
arabský investičný fond Public 
Investment Fund. Súčasnému 
majiteľovi, ktorým je miliardár 

Mike Ashley, núka fond 340 mi-
liónov libier. Predsedá mu pri-
tom korunný princ Muhammad 
bin Salmán. „Fanúšikovia by sa 
zmene nebránili. Zdá sa im, že 
súčasný majiteľ klub už nemá 
kam posunúť,“ uviedol Dúbrav-
kov agent David Zíka.  (MR)

Viac na strane 8, Dúbravkov... 

Václav Klaus 
na HNClube: 
Som nepriateľ 
eurodotácií
Bratislava – Kritika jednotnej me-
ny, nového zloženia Európskej komi-
sie aj eurodotácií. V takomto duchu 
sa niesla diskusia HNClubu Nová de-
káda Európy, na ktorej vystúpil český 
exprezident Václav Klaus. Ten pova-
žuje európske dotácie za úplné zlo, 
ktoré by mala Únia zrušiť. „Som ich 
zásadným nepriateľom. Zlikvidovali 
prirodzenú tvorbu cien a sú hlavnou 
živnou pôdou pre korupčné prostre-
die,“ povedal Klaus. Známy eu-
roskeptik sa nevyhol ani kritike jed-
notnej meny.  (RED) 

Viac na strane 3, Klaus...

Kľúčová križovatka na D1 
sa predraží. Pre zeminu  

Bratislava – Ľudia, ktorí denne 
dochádzajú z Chorvátskeho Gro-
bu alebo Bernolákova do hlav-
ného mesta, sú dnes odkázaní 
na staré prepchaté cesty. Keď sa 
postaví križovatka Triblavina, 
napoja sa na diaľnicu D1 a vyhnú 
sa tak zápcham. Práve výstavba 

tohto objektu sa už roky naťahu-
je. A výrazne predražuje. 

Plus takmer 50 percent
Keď v roku 2015 podpisovali diaľ-
ničiari zmluvu s rakúskou firmou 
Porr, čakali, že križovatka bude 
stáť 19 miliónov. 

Dnes sa suma už vyšplhala 
na 29 miliónov eur. Najnovšie sa 
zvýšila o 1,7 milióna za usklad-
nenie prebytočnej zeminy, s čím 

sa pôvodne nerátalo. Aktuálna ce-
na, ktorá je oproti pôvodnej vyš-
šia o 47 percent, stále nemusí byť 
konečná. „Je to ukážka toho, ako 
sa nemá organizovať proces prí-
pravy a realizácie stavby doprav-
nej infraštruktúry. Je neprijateľ-
né, aby dochádzalo k takým zá-
sadným zmenám riešenia stavby 
dodatočne po jej obstaraní,“ po-
vedal pre HN analytik inštitú-
cie INEKO Ján Kovalčík. Narážal 

tak na úplné prekopanie projek-
tu v roku 2016. Namiesto pôvod-
ných šiestich pruhov a napájacích 
ciest sa tak počíta s ôsmimi pruh-
mi a od „napájačov“ sa upustilo. 

Nevôľa aktivistov
Proti tomuto riešeniu sa už v mi-
nulosti ohradilo Občianske zdru-
ženie Triblavina. „Stále čakáme 
na rozhodnutie súdu. Máme tam 
dve živé žaloby, jedna je podaná 

na rozhodnutie procesu posudzo-
vania vplyvov na životné prostre-
die a druhá na stavebné konanie,“ 
povedala Michaela Seifertová zo 
združenia. 

Projekt sa predlžuje aj v dô-
sledku nevôle aktivistov. Pôvod-
ne mala byť križovatka hotová eš-
te vlani, najnovšie sa hovorí o je-
seni tohto roka.

Viac na strane 2, Cena...

ZISTENIE HN
Cena za Triblavinu, 

ktorá má zrýchliť cestu 

z bratislavských 

satelitov do hlavného 

mesta, sa zvýši o 1,7 

milióna eur na 29 

milionov. 

Tomáš Garai ©hn
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Sudcov z Threemy 
a Bödöra budila polícia
KAUZA 

Mesiace po tom, 

ako vyšla najavo 

komunikácia Mariana 

Kočnera s ľuďmi 

z justície, vykonala 

polícia domové 

prehliadky.

Bratislava – Nepríjemný budíček 
zažili v stredu skoro ráno štyria sud-
covia z Threemy Mariana Kočnera 
aj nitriansky podnikateľ Norbert 
Bödör. Na ich domy klopala polícia. 
Prehliadky súviseli s prácou vyšet-
rovacieho tímu Hmla. Polícia bola 
na oficiálne informácie skúpa, ale 
právny zástupca Bödöra Adrián Ku-
cek pre agentúru TASR prezradil, že 
podnikateľovi zobrali mobil a ďalšie 
veci. Obvinený však nebol. Bödör 
je s celým prípadom spojený tým, 
že sa údajne podieľal na sledovaní 
novinárov, ktoré inicioval Kočner. 
A keď od neho polícia chcela mobil, 
vraj im nevydal ten správny.

Päť domov
Denník N tiež informoval, že do-
mové prehliadky sa okrem Bödöra 
týkali Moniky Jankovskej, Vladimíra 
Sklenku, Andrey Haitovej a Denisy 

Cvikovej. Policajti u nich vraj hľadali 
veci, ktoré by im pomohli vyriešiť 
podozrenia z ich korumpovania 
Marianom Kočnerom. „Ide o domo-
vé prehliadky a prehliadky iných 
priestorov na rôznych miestach 
západného Slovenska,“ potvrdil 
hovorca Prezídia Policajného zboru 
Michal Slivka.

Sudcovia a ich kontakty s Kočne-
rom boli pritom na pretrase už v au-
guste. Polícia vtedy zadržala mobil-
né telefóny viacerým funkcionárom 
v talároch vrátane vtedajšej štátnej 

tajomníčky Jankovskej. A práve na 
skúmanie obsahu týchto mobilov 
NAKA v októbri vytvorila spomína-
nú pracovnú skupinu Hmla.

Nie je neskoro?
Opäť sa však natíska otázka, prečo 
od zverejnenia Threemy až po do-
mové prehliadky prešlo niekoľko 
mesiacov. Podľa bývalého policaj-
ného vyšetrovateľa Júliusa Šáraya 
je tieto razie predčasné hodnotiť 
a treba si počkať na výsledok. „Ide 
o to, že ak sudca dáva príkaz na 

prehliadku bytových a nebytových 
priestorov, musí byť ten príkaz odô-
vodnený. Neviem, na základe čoho 
bol tento príkaz vydaný, ale musí 
tam byť niečo aktuálne, inak by ho 
sudca nedal,“ povedal pre HN.

Advokát a niekdajší vyšetrovateľ 
Peter Vačok sa domnieva, že čas je 
v takýchto prípadoch dôležitý. „Po-
kiaľ je podozrenie zo spáchania 
trestného činu a pre jeho objasne-
nie je potrebné zabezpečiť určité dô-
kazy, tak tam rýchlosť zohráva vý-
znamnú rolu,“ vyhlásil.

Barbara Strempeková ©hn

barbara.strempekova@mafraslovakia.sk

Monika Jankovská už prišla pre toxickú komunikáciu o post štátnej tajomníčky. SNÍMKA: TASR/D. VESELSKÝ
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Nemocnica Penty 
„ťahá“ sestry z východu 

Bratislava – Január 2022. To je dá-
tum, keď finančná skupina Penta 
plánuje naostro dať do prevádzky 
súkromnú nemocnicu Bory. Dnes, 
keď ešte len dokončuje betónový 
skelet, sa jej o prácu hlási už 1 200 
uchádzačov. Teda rovnaký počet, 
aký potrebuje obsadiť. Ako prvé 
si začne v marci na pohovoroch 
vyberať zdravotné sestričky. Tie 
sa jej hlásia najmä z východu Slo-
venska, povedala Alena Kendrick, 
námestníčka pre ošetrovateľstvo 
Nemocnice novej generácie. 

Podľa prezidenta Asociácie sú-
kromných lekárov Mariána Šótha 
zažijú najväčší odlev zamestnan-
cov ako prvé bratislavské nemoc-
nice. A bude len na nich, ako sa 
s tým dokážu vyrovnať a či budú 
schopné reagovať na lepšie pod-
mienky súkromných pracovísk.

Penta pritom tvrdí, že o nových 
pracovníkov nebude bojovať vyš-
šími platmi. Zamestnanci by ma-
li mať porovnateľné mzdy ako 
v štátnych nemocniciach. Lákať 
ich chcú na lepšie pracovné pod-
mienky a možnosť vzdelávať sa, 
povedal generálny riaditeľ ProCa-
re Vladimír Dvorový.

Ambulancie aj nemocnice už 
dnes trpia nedostatkom sestier, 
na Slovensku ich chýbajú tisíce. 
A je to problém štátneho aj súk-
romného sektora, pripomína Ive-
ta Lazorová, prezidentka Sloven-
skej komory sestier a pôrodných 
asistentiek. Ak do zdravotníctva 
neprídu noví zamestnanci, dôj-
de podľa nej len k tomu, že sa 
k súkromníkovi presunú zo sú-
časných zariadení. No podľa 
Kendrick sa do novej nemocni-
ce hlásia aj sestričky zo zahrani-
čia. Projekt môže zvýšiť konku-
rencieschopnosť zdravotníckych 
pracovísk a zlepšiť podmienky 
pre ošetrovateľský personál, do-
plnila Lazorová. 

Po tom, čo si ProCare vybe-
rie nové sestričky, prídu na rad 
lekári. Tých by chceli vyberať 
v októbri tohto roka. Nový per-
sonál pritom začne pracovať už 
v druhej polovicu budúceho ro-
ka, teda ešte skôr, ako sa nemoc-
nica otvorí pre pacientov. Fun-
govať by mali v testovacej pre-
vádzke, povedal Ján Klimko, 
projektový riaditeľ Nemocnice 
novej generácie.  Peter Madro

V SKRATKE

Vláda presunula 
peniaze z cyklotrás 
do nových diaľnic
Bratislava – Na výstavbu diaľnic 
a rýchlostných ciest na Slovensku 
má ísť 12,5 milióna eur. Tieto 
zdroje pôvodne mali slúžiť na 
podporu rozvoja cyklistiky. Vláda 
odsúhlasila zmenu účelu použitia 
výdavkov z minulého roka v rám-
ci kapitoly Ministerstva dopravy 
a výstavby. Cyklodoprava sa však 
podporí realokáciou výdavkov 
v rámci kapitoly ministerstva do-
pravy. Rezort zdôvodňuje zmenu 
účelu použitia finančných pro-
striedkov časovou náročnosťou na 
prípravu projektovej dokumentá-
cie, výstavbu nových cyklotrás 
a dobudovanie infraštruktúry. 
„Vzhľadom na to, že ide o staveb-
né úpravy, ktoré sú náročné naj-
mä na prípravu a vybavenie povo-
lení, je potrebné mať krytie, ktoré 
umožní čerpanie finančných pro-
striedkov u prijímateľov počas 
troch rozpočtových rokov,“ uvá-
dza sa v predmetnom vládnom 
materiáli.  (TASR)

Danko priznal 
komunikáciu so 
Zsuzsovou
Bratislava – Predseda Národnej 
rady a SNS Andrej Danko sa pri-
znal ku komunikácii s obžalova-
nou Alenou Zsuzsovou. Uviedol, 
že nevedel, o koho v skutočnosti 
ide. Doplnil, že s ňou neriešil pra-
covné ani politické záležitosti. Zo-
pakoval, že sa s ňou nikdy nestre-
tol. Reagoval tak na telefonáty 
s Alenou Zsuzsovou, ktoré zverej-
nili v utorok slovenské médiá. 
Danko na  priblížil, že Zsuzsová 
s ním komunikovala príležitostne, 
išlo o súkromnú komunikáciu. 
„Jej identita ma nikdy nezaujíma-
la, lebo som s ňou neriešil nič 
podstatné,“ dodal. Danko podľa 
svojich slov politicky ani právne 
nepochybil. „Nenájdete v mojej 
komunikácii nič, kde by som par-
ticipoval na nejakých obchodoch,“ 
odpovedal na výzvy opozičných 
strán, aby odstúpil z funkcie pred-
sedu. „Moja komunikácia s ňou sa 
netýkala trestných činov, za ktoré 
je dnes obvinená,“ dodala.  (TASR)

MONIKA JANKOVSKÁ

Údajná komunikácia s Maria-
nom Kočnerom ju najskôr stála 
miesto štátnej tajomníčky. Jej 
ambíciu vrátiť sa do sudcovské-
ho talára zahatila disciplinárna 
komisia, ktorá jej pozastavila vý-
kon funkcie. A to trvá dodnes. 
Kočnerovi mala prostredníctvom 
vplyvu na sudcov pomáhať vy-
bavovať kauzy v jeho prospech. 
Krátko po zverejnení komuniká-
cie NAKA Jankovskej zadržala 
telefón. Monika Jankovská 
dodnes popiera, že by sa s Koč-
nerom vôbec poznala, a teda aj 
fakt, že by si vymenili tisícky 
správ.

VLADIMÍR SKLENKA

Exsudca, ktorý si údajne počas vý-
konu funkcie vymenil s Marianom 
Kočnerom vyše 9-tisíc správ. Po 
prevalení sa v decembri 2019 
vzdal talára. Krátko predtým naňho 
podala predsedníčka Súdnej rady 
disciplinárny návrh, v ktorom ho 
navrhla odvolať z funkcie. Od Koč-
nera údajne za svoje služby bral aj 
peniaze a iné odmeny, ako mobilný 
telefón iPhone. V správach z Three-
my mu vraj vynášal „insiderské in-
formácie“ zo súdov. 

ANDREA HAITOVÁ

Sudkyňa a sestra Moniky Jan-
kovskej, ktorú bývalá štátna ta-
jomníčka s Kočnerom vo svojej 
komunikácii často spomínali. 
Haitová mala rozhodovať o odvo-
laní televízie Markíza v spore 
o osemmiliónovú zmenku. Tú Ko-
čnerovi priklepla ďalšia Jankov-
skej známa a bývalá podriadená 
– sudkyňa Zuzana Maruniaková. 
Súd napokon o odvolaní neroz-
hodoval. Haitová klamala pred 
osobitnou komisiou Súdnej rady 
o tom, že si z mobilnej aplikácie 
Threema nevymazala žiadne 
kontakty ani konverzácie. Polícia 
však potvrdila opak.

DENISA CVIKOVÁ

Sudkyňa bola predmetom komuni-
kácie Mariana Kočnera a Moniky 
Jankovskej. Mala byť nápomocná 
v miliónovej kauze televíznych zme-
niek. Na pojednávaní, kde Kočnero-
vi uznali prvú zmenku, sedela 
v súdnej sieni inkognito. Podľa 
správ z Threemy mala na pokyn 
Moniky Jankovskej pri procese písa-
nia rozsudku pomáhať. Za podanie 
pomocnej ruky údajne dostala aj 
odmenu. Cviková tvrdí, že sa s Koč-
nerom nepozná. Disciplinárny senát 
jej koncom októbra pozastavil vý-
kon funkcie na podnet ministra 
spravodlivosti Gábora Gála.
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Vý

MS200126/01

I N Z E R C I A


