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číslo 36/2008, vychádza počas dovolenkovej sezóny denne okrem nedele

Prezident SR Ivan Gašparovič nepodpísal nový cestný zákon
doma.tasr

Prezidentovo
rozhodnutie rešpektuje

Rozhodnutie prezidenta Ivana Gašparoviča vrátiť do parlamentu na opätovné
prerokovanie zákon o cestnej premávke
ministerstvo vnútra i poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Peter Pelegrini rešpektujú. Gašparovič nesúhlasí s
tým, aby skúšky z odbornej spôsobilosti
zabezpečovala právnická osoba, ktorej
na to ministerstvo vnútra udelí licenciu. Prezident navrhuje zachovať terajší
stav, kedy skúšky na získanie vodičského
preukazu dozorovali policajti.

zaujímavosti.tasr

Jagger dnes oslavuje 65-ku,
získal tým nárok na dôchodok
Svetoznámy britský hudobník
Mick Jagger bude mať od dnes
právo brať od štátu základnú penziu necelých 91 libier (3500 Sk)
týždenne. Musí však čakať ďalších
päť rokov, aby mohol dostať zdarma
strešnú izoláciu - túto výhodu totiž
majú iba Briti nad 70 rokov. Frontman britskej rockovej skupiny Rol-

Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek žiada Ministerstvo zdravotníctva SR o vytvorenie stratégie
na stabilizáciu stavu zdravotníckych
pracovníkov, a to aj sestier a pôrodných asistentiek, ktorá bude definovať
konkrétne opatrenia na ich motiváciu
a stabilizáciu. Vzhľadom na vekový
priemer sestier komora predpokladá,
že väčšina z nich odíde za prácou do
iných rezortov alebo do zahraničia.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prijal v uplynulom roku 1076
žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, pričom
ich vyhotovil 985. Zastavených bolo
šesť konaní. Najviac osvedčení vydal
úrad pre krajanov zo Srbska (671),
Ukrajiny (214), Rumunska (49).
Nasledovali USA (22), Nemecko (6),
Rusko (5) a Česko (4). Jeho držitelia
získavajú na území Slovenska automaticky právo na prechodný pobyt.
pondelok.tasr
Pokračovanie riešenia krízovej
situácie v povodňových oblastiach

Muž pod vplyvom alkoholu zrazil policajta

kultúra.tasr

Chcú stratégiu

Najviac osvedčení do Srbska

Pomenovali
po ňom námestie

Známy americký televízny moderátor Larry King má v Los Angeles svoje
vlastné námestie. Vedenie mesta sa
rozhodlo 74-ročnú mediálnu hviezdu
poctiť zriadením Námestia Larryho
Kinga. Stalo sa tak pri príležitosti 50.
výročia pôsobenia Kinga v spravodajskej a novinárskej oblasti.

ním po koncertnom pódiu, ktoré
tento rok zachytil režisér Martin
Scorsese v dokumentárnom filme
o rockovej legende Shine a Light
(Záblesk svetla). Mick sa čoraz viac
zaujíma o filmovú produkciu a aj
pri dokumente Shine a Light pracoval ako výkonný producent. Hneď Zdvojnásobili odmenu
potom sa začal venovať produkcii Študenti z Nového Zélandu zdvojnásobili odmenu pre odvážlivca, ktorému sa podarí zatknúť ministerku
zahraničných vecí USA Condoleezzu
Riceovú počas jej prvej návštevy tejto
ostrovnej krajiny. Asociácia študentov
z Victoria University v novozélandskej
metropole Wellington vypísala za občianske zatknutie šéfky americkej diplomacie odmenu vo výške 10.000 novozélandských dolárov (144.000 Sk).
Riceová je podľa názoru študentských
aktivistov zodpovedná za smrť najmenej 600.000 Iračanov, ktorí zahynuli
od americkej invázie v roku 2003.

Mick Jagger v šesťdesiatych rokoch a v súčastnosti
ling Stones totiž dnes oslavuje 65
rokov a stane sa dôchodcom, hoci
len úradne. Novinári si ho pritom
už pred piatimi rokmi doberali, či
neplánuje presedlať na pestovanie
mrkvy v záhradke. „Viete si predstaviť, že ešte aj po šesťdesiatke budete
robiť to, čo teraz?,“ dostal v jednom z
inteview priamu otázku. Jagger nezaváhal: „Jasné, samozrejme.“ Fakt je, že
Mick Jagger aj v šesťdesiatich piatich
rokoch vyzerá mimoriadne zachovalo a na pódiu vystrája ako zamlada.
Nedávno zapôsobil na filmových
divákov energickým vykračova-

dvoch celovečerných snímok. Na
stránkach tlače sa pravidelne objavujú aj správy o príprave nového albumu Rolling Stones a o ich svetovom
turné. Ak sa ukáže, že Jaggerov odhadovaný majetok v hodnote 225
miliónov libier (vyše 8,63 miliardy
Sk) a penzia mu nebudú stačiť, ďalšie turné bude istou cestou, ako si
zarobiť na živobytie. Turné skupiny
pod názvom A Bigger Bang sa stalo
najúspešnejšou koncertnou šnúrou
všetkých čias a v rokoch 2005-2007
prinieslo hrubý príjem 558.255.524
dolárov (10,76 miliardy Sk).

Trenčín • Na Slovensko by
mohla prísť šesťmiliardová investícia. Taiwanský výrobca LCD displejov AU Optronics uvažuje, že
ďalšiu fabriku vybuduje v Trenčíne.
Spolu s investíciou by tak mohlo
pribudnúť v krajskom meste 3000
pracovných miest.

BARDEJOV • Pracovníkom Slovenského vodohospodárskeho podniku sa podarilo v noci nadnes vrátiť tok
potoka Solotvinec pred obcou Kríže v
okrese Bardejov, ktorá bola následkom
povodní odrezaná od sveta, do pôvodného koryta. Rovnako zabezpečili prívod elektriny do obce Livovská Huta.

regióny.tasr

bratislava • V mestskej časti
Petržalka pokračujú práce na obnove vojenského cintorína z prvej
svetovej vojny v lokalite Kopčany.
V súčasnosti sa vyrábajú kríže a
pracuje sa na základoch pod ne.
Na práce na cintoríne sú vyčlenené
2 milióny Sk (66.387 eur).

Meniny má Anna,Hana, zajtra Božena

Chlapec pohrýzol pitbulla

Jedenásťročný chlapec z Brazílie pohrýzol pitbulla, ktorý naňho zaútočil.
Nezvyčajná výmena rolí sa uskutočnila
v meste Belo Horizonte v juhovýchodnom brazílskom štáte Minas Gerais.
Gabriela da Silvu napadol v záhrade
rodičovského domu pes Titan. „Chlapec zrazu chytil psa za krk a pohrýzol
ho, on je víťaz,“ povedala preľaknutá,
ale pyšná stará mama Arlinda. Chlapec si v sebaobrane vylomil jeden zub a
utrpel ľahké poranenie ramena.

Vyhlásil Finančnú zbierku

Slovenský Červený kríž (SČK) vyhlásil verejnú finančnú zbierku na
pomoc obyvateľom Prešovského a
Košického kraja, ktorých postihli v
posledných dňoch povodne. Vyzýva
všetkých, ktorí môžu a chcú pomôcť,
aby posielali finančné príspevky na
FOND SČK ĽUDIA ĽUĎOM, číslo účtu 665555/0200, variabilný
symbol 1000. Vyzbieraná suma sa
použije na zmiernenie následkov
povodní v postihnutých okresoch.
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Úrokové sadzby sa dňom, kedy Slovensko vstúpi do eurozóny, teda 1. januára
2009, nezmenia. „Ak je v zmluve dohodnutá fixná úroková sadzba, táto zostáva a výška sadzby, respektíve táto časť
zmluvy, sa môže meniť v súlade s legislatívou iba dohodou všetkých zmluvných
strán,“ vysvetľuje členka predstavenstva
Všeobecnej úverovej banky Elena Kohútiková. Ak je v zmluve úroková sadzba
naviazaná na BRIBOR, automaticky
bude naviazaná na EURIBOR.
počasie zajtra.tasr
Na Slovensku bude polooblačno, časom až oblačno a najmä popoludní
miestami prehánky, ojedinele búrky.
Nočná teplota 17 až 13˚C. Denná
teplota 25 až 29˚C, na severe miestami okolo 23 ˚C. Severný vietor 2 až
5 m/s (5 až 20 km/h). Počasie na Slovensku bude ešte ovplyvňovať nižší
tlak nad juhovýchodnou Európou.
rada.tasr
Hlavným zdrojom odpočinku je
spánok. Ak ste počas celého roka
veľmi zaneprázdnení a v noci spávate len pár hodín, doprajte si dostatok spánku aspoň na dovolenke.
vtip.tasr
Jednému cestujúcemu sa zdá, že vlak
veľmi často zastavuje. - Prečo zase stojíme? - pýta sa sprievodcu. - Krava
leží na koľajniciach. - Krava? Ale stojíme už piaty raz! Tak veľa kráv je tu?
- Iba jedna, znova nás predbehla...
šport.tasr •

Upísal sa Coloradu • Slovenský hokejový útočník Marek Svatoš sa v piatok dohodol na novom
dvojročnom kontrakte s jeho doterajším zamestnávateľom, klubom zámeno.tasr
Mená Anna, Hana majú hebrejský pôvod a ich význam je „milá“, „milostná“.
Tieto ženy vynikajú pevnou vôľou, dynamickosťou a intuíciou. Anny a Hany
sú hrdé a uzavreté do seba. Nedajú sa
veľmi ovplyvňovať. Meno Božena má
český pôvod a jeho význam je „Bohom
obdarená, blahoslavená“. Boženy sú
ženy s pomerne komplikovanou povahou. Majú však príjemné vystupovanie
a riadiace schopnosti. Oslávenkyniam
blahoželáme a tiež všetkým, ktorí dnes
oslavujú narodeniny!

Vypil štyri pivá a zrazil motorkou policajta
Na motorke Honda 650 bez evidenčného čísla sa v apríli minulého
roku vracal z krčmy domov 25- ročný Ján I. z Podolia, ktorého včera
Okresný súd v Novom Meste nad
Váhom odsúdil na päť rokov nepodmienečne. Tvrdý trest nedostal za nerozvážnu jazdu, ale za to,
že sa zoči-voči policajtom, ktorí ho
chceli zastaviť, rozhodol zahrať na
Jamesa Bonda. Mladík, ktorý mal
v krvi 1,12 mg/l alkoholu cítil, že
ho polícia pri kontrole asi nepochváli a pokúsil sa s motorkou
uniknúť tak nešťastne, že jeden
zo strážcov zákona skončil s ťažzahraničie.tasr

kými zraneniami v nemocnici.
Po výzve na zastavenie Ján prvého policajta obišiel a do druhého,
ktorý stál pri služobnom aute, narazil motocyklom. Policajta náraz
odhodil do auta, spadol na zem a
utrpel pomliaždenie mozgového
tkaniva, viacpočetné zlomeniny a odreniny, ktoré si vyžiadali
liečenie a obmedzenia v bežnom
spôsobe života dva a pol mesiaca.
„Ján I. počas vyšetrovania uviedol,
že v ten deň vypil v pohostinstve v
Podolí asi štyri pivá a chcel sa odviezť domov. Zbadal hliadku, ktorá
mu dávala znamenie na zastavenie.

Keďže si bol vedomý, že pil, nechcel zastaviť, zrýchlil a chcel obísť
policajtov. Zranený policajt vypovedal, že motocyklista pred nimi
pridal plyn a predpokladal, že sa
mu obaja vyhnú. On však stál pri
odstavenom aute a nemal kam
uskočiť,“ uviedol hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus. Za spáchanie zločinu útoku
na verejného činiteľa hrozil Jánovi
I. trest odňatia slobody na sedem
až dvanásť rokov. Keďže pristúpil
na dohodu s prokurátorom, mohol
mu byť uložený trest pod dolnou
hranicou trestnej sadzby.
hudobný kalendár.tasr

peking • Skupina čínskych
islamských militantov pohrozila teroristickými útokmi na ciele
spojené s nadchádzajúcou olympiádou v Pekingu. Islamskí Militanti sa súčasne prihlásili k sérií
nedávnych bombových útokov na
čínske autobusy a vyzvali všetkých
moslimských športovcov a divákov, aby sa na olympijských hrách
v Pekingu nezúčastnili.

PRAHA • Dvoch českých entomológov, ktorých v júni zadržali
úrady v Indii pre údajný nelegálny
zber hmyzu, dnes napokon prepustili z väzenia. Podmienkou je
že musia zostať v meste Dárdžiling a čakať na obžalobu, uviedol veľvyslanec Českej republiky
v Indii Hynek Kmoníček. Za zber
exotického hmyzu im hrozí dva až
sedem rokov väzenia.

1943 • V anglickom Dartforde sa na-

krimi.tasr

V kontajneri našli dieťa
• Mŕtveho novorodenca pohodeného v

kontajneri našli dve dievčatá vo veku
12 a 14 rokov na Bukureštskej ulici
v Košiciach. Privolaní policajti na mieste zistili, že ide o mŕtveho novorodenca
mužského pohlavia, ktorý bol zabalený
v deke. Polícia podozrieva zo spáchania
skutku 23-ročnú Petru M. z Košíc.

Zaistili cigarety • Až
105.400 kusov cigariet opatrených
ukrajinskou kontrolnou známkou
zaistili žilinskí colníci vo štvrtok
v batožine 54-ročnej poľskej občianky. Viezla sa v poľskom linkovom autobuse, ktorý smeroval z Poľska do
Talianska. Celkovo išlo o 5270 kusov
spotrebiteľských balení cigariet.
Zabránili
výtržnostiam • Futbalisti DAC Dunajská

morskej NHL Colorado Avalanche.
Svatoš sa tak podpisom novej zmluvy vyhol arbitrážnemu súdu. Dvadsaťšesťročný krídelník odohral v poslednej sezóne 62 duelov, v ktorých
zaznamenal 37 kanadských bodov
(26+11). Celkove odohral v štyroch
sezónach za Colorado 193 zápasov a
pripísal si 119 bodov (75+44).

Streda vyhrali v piatkovej predohrávke 2. kola Corgoň ligy nad Spartakom
Trnava 3:0 (0:0). Zápas si vyžiadal
zvýšené bezpečnostné opatrenia zo
strany polície. Na príchod a odchod
fanúšikov, ale aj počas celého zápasu,
dohliadalo vyše 300 príslušníkov.

Hokejisti Liptovského
Mikuláša prehrali •

Nad bulharskom zvíťazili • Slovenské basketbalist-

V piatkovom prípravnom zápase
prehrali hokejisti extraligového
Liptovského Mikuláša pod vedením novej trénerskej dvojice Július
Šupler, Miroslav Miklošovič s Dinamom Riga až po samostatných
nájazdoch 1:2. V drese hostí sa
predstavil Roland Petrovický.

ky, ktoré sa pripravujú na kvalifikáciu ME zohrali v košickej Infiniti
Aréne svoj prvý prípravný zápas s
Bulharskom, nad ktorým zvíťazili
o 20 bodov 85:65. Odvetný zápas
odohrali dnes. V čase uzávierky
Plážových novín nebol jeho výsledok ešte známy.

rodil Mick Jagger spevák a líder skupiny Rolling Stones.

1948 • V Prahe sa narodil Luboš
Andršt, jazzový, bluesový, jazzrockový gitarista a skladateľ.
výrok dňa.tasr
Paradoxom doby je, že ľudia venujú viac energie na dorozumenie sa s inými civilizáciami, ako
medzi sebou.
historický kalendár.tasr

1908 • Zriadili Úrad hlavného vy-

šetrovateľa v USA, ktorý roku 1935
premenovali na Federálny úrad pre
vyšetrovanie (FBI).

2005 • NASA vyslala úspešne do

vesmíru raketoplán Discovery - prvý
vypustený raketoplán od tragickej
havárie Columbie v roku 2003.

Na letisku kradli parfémy

Izraelská letisková polícia zadržala šiestich futbalistov Bnei
Sakhninu, ktorí v bezcolnej zóne
údajne ukradli niekoľko parfémov v celkovej hodnote viac ako
2500 eur (75.315 Sk). Hráči čakali v bezcolnej zóne na letisku
v Tel Avive na let do Španielska,
kde mali odohrať odvetný zápas
Pohára Intertoto s Deportivom
La Coruňa (prvý zápas 1:2).
Vtedy zbadal príslušník letiskovej polície, ako si niektorí futbalisti vkladajú drahé parfémy do
tašiek. Polícia šiestich hráčov
zadržala a asi 50 minút ich vypočúvala na letisku.
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