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BRATISLAVA – Zbrane, pouličné gangy a drogy. 
Taká je podľa amerických fi lmárov newyorská 
štvrť Bronx. Pred vstupom do školy mu-
sia žiaci prejsť bezpečnostnou bránou 
a detektorom kovov, aj napriek tomu 
sa počas prestávky neraz rozpúta v 
škole krvavá hromadná bitka. Slovák 
Patrik Krebs na jednej strednej škole 
s nie najlepšou povesťou vydržal 
dva roky. Ako učiteľ cudzích 
jazykov. Tvrdí, že Bronx je 
krásna a bezpečná štvrť, 
no dlhšie by 
v škole 
nevy -
držal. 

Po takejto drsnej skúsenosti sa vrátil na Slo-
vensko, teraz nacvičuje s bratislavskými bez-
domovcami už ich tretie predstavenie v Štú-
diu 12.
 Krebs nie je dobrodruh, len rýchlo reagu-

je na výzvy, ktoré sa v živote neopakujú. 
Preto sa po skončení divadelnej fakulty v 
Bratislave vybral študovať španielčinu do 

Mexika a má za sebou tamojšiu univerzitu. 
Neskôr sa prihlásil na konkurz učiteľov pre 

štátne školy v New Yorku a vyhral ho. 
Nastúpil do jednej z najhorších stred-

ných škôl v Bronxe a vydržal 
tam celé dva roky. 
 Pokračovanie - s. 10

Učil v škole s detektorom a záchytkou

BRATISLAVA (vv, dia) – Pár 
tisícok navyše zaplatí každý 
Slovák, ktorý si od októbra 
kúpi ojazdené auto či motor-
ku, alebo vozidlo bude chcieť 
prepísať na niekoho iného. 
Polícia mu ho nezaeviduje 
bez testu originality, ani keby 
ho zdedil alebo dostal od prí-
buzného.
 Prísnejšie pravidlá zavedie 
zákon o cestnej premávke, 
ktorý by mal schváliť par-
lament v júni. Test, či auto 
nie je ukradnuté, potrebujú 
dnes iba vozidlá dovezené 

zo zahraničia. Stojí od 2 000 
do 3 200 korún. Od januára 
ho robí okolo 150 pracovísk 
po celom Slovensku, ktoré sú 
v každom okresnom a kraj-
skom meste.
 „Polícia bude pri evidencii 
auta od októbra vyžadovať 
test originality. To znamená, 
že ho musí mať každý majiteľ 
auta, ktorý mení vlastnícke 
práva k vozidlu alebo prevá-
dza držbu vozidla na inú oso-
bu,“ spresnil hovorca policaj-
ného prezídia Viktor Plézel.
 Pokračovanie - s. 2

Prepis auta si vyžiada 
tisícky, aj v rodine

Patrik Krebs

Fénix sa uhniezdil na červenej planéte.  Šéf výskumu Peter Smith (vľavo) a manažér 
projektu Phoenix Barry Goldstein sa usmievajú po oznámení úspešného pristátia sondy Phoenix 
na Marse počas tlačovej konferencie v Pasadene. Na projekte spolupracovala americká vesmírna 
agentúra NASA a výskumníci z Arizonskej univerzity. Čítajte na str. 6 F O T O :  R E U T E R S
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BRATISLAVA – Na Slovensku 
sa dá k vysokoškolskému dip-
lomu dostať skratkou, ktorú zá-
kon nepozná. Na Trenčianskej 
univerzite nastúpilo niekoľko 
desiatok študentov rovno do 
tretieho ročníka bez toho, aby 
predtým študovali na vysokej 
škole.
 Podmienky sporného pre-
stupu študentov predložil 
súčasný štátny tajomník mi-
nisterstva školstva Jozef Ha-
bánik (HZDS), keď bol ešte 
prodekanom fakulty sociál-
no–ekonomických vzťahov. 
Postup schválil vtedajší dekan, 
súčasný rektor univerzity Mi-
roslav Mečár.
 Študentov najskôr riadne pri-
jali do prvého ročníka, takmer 
ihneď sa dostali do tretieho. 
Škola im ako vysokoškolské 
štúdium uznala účasť na pro-
jekte celoživotného vzdeláva-
nia. Prijali ich na verejnú sprá-
vu, neskôr im dokonca povolili 

prestup na manažment. Prípad 
sa stal ešte v akademickom 
roku 2005/2006, tento týždeň 
má väčšina zo študentov štát-
nice, dostanú diplom inžinie-
ra.
 Kauzu od začiatku mája pre-
veruje ministerstvo školstva. 
„Do skončenia kontroly na 
Trenčianskej univerzite sa k 
tomu nebudeme vyjadrovať,“ 
reagovala hovorkyňa Dana 
Španková. Nechcela sa vy-
jadriť ani k tomu, či bude takto 
získaný vysokoškolský titul 
platný.
 Odborník tvrdí, že prípad je 
v rozpore s vysokoškolským 
zákonom. „Takéto niečo nie je 
možné, je to absolútne vylú-
čené,“ povedal profesor Pavol 
Vincúr z Akreditačnej komi-
sie, ktorá univerzitám vydáva 
súhlas na udeľovanie titulov. 
Podľa Vincúra postup do vyš-
šieho ročníka je možné uznať 
iba v prípade, ak študent pred-
tým chodil na inú vysokú ško-
lu. Pokračovanie - s. 4

Študenti
z Trenčína dostanú 
pochybné diplomy

Tlmočenie pre poslancov 
stojí státisíce
Slovenskí zákonodarcovia 
si často v životopise píšu 
ovládanie viacerých cudzích 
jazykov. Na tlmočenie počas 
zahraničných ciest však 
vlani kancelária Národnej 
rady musela minúť 800–tisíc 
korún. Celkovo poslanci stáli 
voličov takmer 400 miliónov 
korún, niektorí pritom 
vynechali viac ako tretinu 
hlasovaní. str. 3

Dom lacnejší ako byt?

Namiesto bytu v krajskom 
meste si ľudia môžu kúpiť 
dom v priľahlých dedinách a 
zaplatia približne rovnako. 
Trojizbový byt stojí v Nitre 
alebo v Trnave od dvoch do 
troch miliónov, za podobnú 
sumu sa dá v okolí získať 
starší rodinný dom. str. 6

Čína povolí výnimku
na viac detí
Čínska politika 
jedného dieťaťa 
v rodine sa 
po tragickom 
zemetrasení 
výnimočne 
upraví. Úrady v najviac 
postihnutej provincii 
Si–čchuan umožnili rodinám, 
v ktorých jediné dieťa 
zahynulo alebo sa ťažko 
zranilo, či ostalo do smrti 
postihnuté, mať ďalšie.
 str. 15


