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O tom, že rokovania medzi čes-
kým súkromným dopravcom 
a autobusármi prebiehajú, potvr-
dzuje aj samotný Zväz autobuso-
vej dopravy. Ako povedal jeho vi-
ceprezident Peter Sádovský, auto-
busoví dopravcovia vidia priestor 
na dohodu práve s čierno-zlatými 
vlakmi. Termín uzavretia dohody 
nespresnil. 

Nič neobvyklé
Podľa zástupcu generálneho ria-
diteľa Výskumného ústavu do-
pravného Pavla Kajánka je to po-
kus o integráciu vlakov českého 
dopravcu do aktuálnej verejnej 
osobnej dopravy. Celkový prínos 
pre túto dopravu však považuje 
za otázny. „Skôr to vnímam ako 
snahu súkromného dopravcu za-
bezpečiť si cestujúcich do svojho 
vlaku už v začiatkoch ich cesty 
a jej prvotného plánovania,“ kon-
štatoval Kajánek. 

Kombinovaná doprava na jeden 
cestovný lístok či spoločné pro-
dukty nie sú nič výnimočné – od-
kazuje šéfredaktorka Železničnej 
revue Desana Mertinková. Štátny 
osobný dopravca Železničná spo-
ločnosť Slovensko napríklad už 
dnes ponúka spoločný lístok na 
vlak do Bratislavy a mestskú hro-
madnú dopravu. Vlani v auguste 
zas zmluvnými autobusmi začala 
zvážať cestujúcich z Nitry k svo-
jim IC vlakom do Trnavy.

Lístok do autobusu si však mô-
žu kúpiť iba v autobuse. Podob-
ná prax je aj v zahraničí. „Z akej-
koľvek vlakovej stanice v Ne-
mecku sa môžete odviezť za 29 

eur vlakom alebo rýchlovlakom 
Deutsche Bahn na viaceré letiská 
aj mimo Nemecka k letom nemec-
kej Lufthansy,“ povedala Mertin-
ková.  

Košice sú hitom
Čierno-zlaté vlaky nebudú jediné, 
ktoré od decembra spoja Košice 
s Prahou. Takýto krok urobí aj 
český súkromný dopravca Regio-
Jet, ktorý bude jazdiť medzi Bra-
tislavou a Košicami. Novinku by 
mohla priniesť i štátna Železnič-
ná spoločnosť Slovensko. „Vyjed-
návame, aby jeden pár Pendolín 
v zaujímavom čase počas dňa 
zachádzal aj do Košíc,“ uviedla 
jeho hovorkyňa Jana Morháčová. 
 Marek Poracký

Česi spoja vlak...

Konkurenciu dostanú aj IC vlaky
Od polovice decembra sa začne 
boj aj na vnútroštátnych lin-
kách. Konkurenciu dostanú aj 
štátne IC vlaky, ktoré prevádz-
kuje Železničná spoločnosť Slo-
vensko. Štátny správca tratí – 
Železnice Slovenskej republiky 
– dal pred mesiacom zelenú čes-
kej súkromnej spoločnosti Re-
gioJet. Tá tak môže jazdiť aj na 
linke Bratislava – Košice, kým 
doteraz za štátne dotácie jazdi-
la medzi Bratislavou a Dunaj-
skou Stredou. 

Firma bude na novej trati pre-
vádzkovať tri páry vlakov den-

ne. Podľa predbežného návrhu 
nového grafikonu od polovice 
decembra by mali ísť rýchli-
ky skoro ráno, na obed a večer. 
Konkrétne ceny lístkov spoloč-
nosť neprezradila. „Konkuren-
cia vždy priniesla úpravy ceny 
cestovného a tiež vždy z toho 
profitoval zákazník, ktorý po-
rovnáva poskytovanie služieb 
a cenu,“ povedal v minulos-
ti v rozhovore pre HN majiteľ 
firmy Radim Jančura. Cestov-
né v štátnych IC vlakoch z Bra-
tislavy do Košíc je aktuálne od 
20 do 24 eur.  (POR)

Český súkromný dopravca Leo Express od polovice decembra vstupuje na slovenský trh. SNÍMKA: ARCHÍV

ROZHOVOR

Súkromníci chcú novú klientelu
Leo Express chce ponúkať služ-
bu v spolupráci s autobusovými 
dopravcami. Na jeden lístok sa 
budete vedieť dostať do Prahy 
z rôznych kútov Slovenska. Ako 
to hodnotíte? 

Český dopravca sa chce zame-
rať na novú klientelu, ktorá dote-
raz vlakmi nejazdila. Bude ju zvá-
žať autobusmi na vlakovú stanicu 
s minimálnymi časovými strata-
mi pri prestupovaní a zrejme jej 
ponúkne aj ďalšie benefity v ob-
lasti doplnkových služieb.

Je to ďalší konkurenčný boj? 
Je to rozumný krok, aj keď 

určité riziko vidím v tom, že to 
veľmi nenadchne autobusových 
dopravcov, ktorí sa doteraz špe-
cializovali na diaľkové linky do 
Prahy.

Prečo? 
Cesta diaľkovým autobusom 

do Prahy je už v súčasnosti mi-
nimálne o polovicu lacnejšia ako 
cesta vlakom.

Do akej miery to môže mať 
vplyv na konečnú cenu lístka? 

Určite to môže ešte viac zostriť 
cenovú vojnu vo vlakoch, najmä 
ak autobusy pôjdu ešte viac do-
le so svojimi súčasnými cenami.

Môže to znamenať presun cestu-
júcich medzi dopravcami? 

Nová ponuka Leo Expressu ur-
čite osloví tých cestujúcich, ktorí 
cestujú do Prahy pravidelne a ma-
jú s tým pravidelné výdavky. Via-
cero príležitostných a náročnej-
ších cestujúcich však zrejme na-
ďalej uprednostní nočnú cestu 
vlakom v spacom vozni. Leo Ex-
press spacie vozne nemá a se-
denie v ekonomickej triede v je-
ho vlakoch mnohí porovnávajú 
s pohodlím mestskej električky. 
Na druhej strane však štátny do-
pravca v posledných 20 rokoch 
takmer vôbec neinvestoval do 
modernizácie spacích vozňov a je 
to na nich poriadne vidieť. Väč-
šine z nich navyše chýba klima-
tizácia.

Fungujú takéto benefity aj inde 
v Európe?

České dráhy využívali v ro-
koch 2012 – 2013 zmluvnú au-
tobusovú linku k Pendolinu na 
trase Praha – Ostrava. Dodnes 
ponúkajú so zľavou spoločný 
lístok na vlak a autobus na praž-
ské letisko. Z akejkoľvek vlako-
vej stanice v Nemecku sa zase 
môžete odviezť za 29 eur vla-
kom alebo rýchlovlakom Deu-
tsche Bahn na viaceré letiská aj 
mimo Nemecka k letom nemec-
kej Lufthansy.

Ako inak sa dá konkurovať štát-
nemu dopravcovi? 

Konkurovať štátnemu dopravco-
vi kvalitou nie je až také ťažké, le-
bo v minulosti príliš podceňoval 
spokojnosť cestujúcich s úrovňou 
a sortimentom svojich služieb. Ce-
nová vojna a viaceré diskriminač-
né opatrenia zo strany štátu a štát-
nych železníc však môžu súk-
romných dopravcov ekonomicky 
položiť na kolená.  (POR)

Cenová vojna 
a diskriminačné opatrenia 
zo strany štátu môžu 
súkromných dopravcov 
ekonomicky položiť na 
kolená, tvrdí pre HN 
šéfredaktorka 
Železničnej revue 
Desana Mertinková.

V SKRATKE

Prezident vyzval 
ľudí, aby vstúpili 
do politiky

Bratislava – Prezident Andrej Kis-
ka vyzval ľudí na Slovensku, aby 
v súvislosti s nadchádzajúcimi ko-
munálnymi voľbami uvažovali 
o vstupe do politiky. Občanom sa 
prihovoril prostredníctvom video-
klipu na internete. „Prosím, uva-

žujte, či aj vy sami by ste nemohli 
vstúpiť do politiky, pretože ja som 
presvedčený o tom, že naše Slo-
vensko potrebuje dostať nových 
a čestných ľudí do politiky,“ 
uviedla hlava štátu v jedenapolmi-
nútovej výzve s titulom Pomôžte 
svojej obci. Komunálne voľby bu-
dú v novembri.   (TASR)

Bezpečnosť 
Gabčíkova môže
byť ohrozená
Bratislava – V súčasnosti vznika-
jú problémy spojené s prevádz-
kou Vodnej elektrárne Gabčíkovo. 
Dôvodom je neplnenie si povin-

ností zo strany Slovenských elek-
trární. Vyplýva to zo správy, kto-
rú na dnešné rokovanie vlády 
predkladá ministerstvo životného 
prostredia. Problémom je ohroze-
nie bezpečnej a efektívnej pre-
vádzky elektrárne. „Zo záverov 
štúdie, ktorú si dala vypracovať 
Vodohospodárska výstavba, vy-
plýva, že generálne opravy turbín 
mali byť už dávno realizované,“ 
tvrdí správa. (TASR)

Sudcov preverovať 
možno ani 
nezačnú
Bratislava – Súdna rada už má 
pripravené podanie na Ústavný 
súd, ktorým chce zastaviť plošné 
previerky sudcov. S tými by sa 
malo začať už od septembra. „Ná-
vrh má niekoľko strán a teraz ho 
neviem odcitovať,“ uviedol pod-
predseda Súdnej rady Ján Vanko. 
Avizoval, že súčasťou podania je 
aj žiadosť o predbežné pozastave-
nie novely ústavy. To by zname-
nalo, že s preverovaním by sa ani 
nezačalo a čakalo by sa až na ko-
nečné stanovisko Ústavného sú-
du.  (RED)
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Emitent ZTS Sabinov, a.s., Hollého 27, 083 30  Sabinov, IČO: 00590797 v súlade 
s ustanoveniami Zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení 
neskorších predpisov zverejňuje regulované informácie, ktorých predmetom 
je Polročná fi nančná správa za I. polrok 2014, ktorá bude zverejnená na jeho 
internetovej stránke www.ztssabinov.sk dňa 29.08.2014.
Oznámenie o regulovanej informácii sa podáva 21.08.2014.

HN11354

O z n á m e n i e
Emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu Burzy cenných papierov 
Bratislava, spoločnosť EKOSTAV a.s., IČO: 00681245, so sídlom Špitálska 10, 07180 
Michalovce, ISIN CS0005046754, týmto zverejňuje v zmysle § 36 Zákona č. 429/2002 Z. z. 
o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov  Polročnú fi nančnú správu za I. polrok 
2014. V priebehu tohto obdobia  nedošlo v našej akciovej spoločnosti k takým udalostiam, ktoré 
by významne ovplyvnili fi nančnú situáciu a hospodárenie tejto spoločnosti.

Polročná správa za I. polrok 2014 je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti
www.ekostav.eu 
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OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ POLROČNEJ FINANČNEJ SPRÁVY 
 emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté 

na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona 
o burze cenných papierov

Emitent UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1,     
140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ 649 48 242, zapísaný v Obchodnom registri 
vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, adresa miesta činnos-
ti: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, v súlade so znením § 35 zákona 
429/2002 Z.z. o burze cenných papierov, oznamuje, že „Polročná finančná správa emi-
tenta za I. polrok 2014“ je ako regulovaná informácia zverejnená a bezplatne sprístupne-
ná v sídle spoločnosti (v mieste činnosti organizačnej zložky)  a na internetovej adrese 
www.unicreditbank.sk.
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Navrhovateľ Asamer Baustoffe AG 
(predchádzajúce obchodné meno účinné do 12. 08. 2014: „ACCENTUS Beteiligungs AG“)

so sídlom Unterthalham Straße 2, 4694 Ohlsdorf, Rakúska republika 
(predchádzajúce sídlo účinné do 12. 08. 2014: Europaplatz 5a, 4020 Linz, Rakúska republika)

zapísaná v Obchodnom registri Rakúskej republiky pod číslom FN 407726 y

oznamuje, že dňa 16. 08. 2014 bola v súlade s § 118g ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných 
papieroch ukončená povinná ponuka na prevzatie akcií spoločnosti CEMMAC a.s., so sídlom Cemen-
társka 14/14, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31412106, z emisie CS00090077521 (ďalej len akcie). 
V rámci tejto ponuky nadobudol navrhovateľ celkom 1379 ks akcií, čo predstavuje 0,28 % zo základ-
ného imania spoločnosti  CEMMAC a.s.
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I N Z E R C I A

Prečo cloud „nezabúda“? 
Päť vecí, ktoré ste o cloudoch 
doteraz nevedeli.

Novinky z digitálneho sveta
a analýza nového iPhonu 6. 

ZAJTRA
V HN


