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číslo 78/2008, vychádza počas dovolenkovej sezóny denne okrem nedele

Dvaja muži z Lomničky našli delostreleckú mínu
doma.tasr

Prezidenti V4
sa stretli v Piešťanoch

Názory prezidentov krajín Vyšehradskej
štvorky na ďalšie rozširovanie Európskej únie (EÚ) sa výrazne nerozlišujú,
uviedol po ukončení prvého plenárneho zasadnutia summitu prezidentov
v Piešťanoch slovenský prezident Ivan
Gašparovič. Účastníci summitu sa
zhodli na tom, že dvere do EÚ by mala
mať otvorené každá krajina, ktorá spĺňa kritériá únie na vstup. Gašparovič
potvrdil, že Slovensko podporuje vstup
Ukrajiny do EÚ a rovnaký názor majú
i ostatní partneri Vyšehradskej štvorky.

Majetok bývalého šéfa nebankových subjektov predávajú

téma.tasr

zaujímavosti.tasr

Posledné Plážové noviny
sezóny vychádzajú dnes
Viac ako 2300 správ si mohli dovolenkári počas leta prečítať
v Plážových novinách, ktorých posledné číslo sezóny práve držíte
v rukách. „Tento rok slovenskí
turisti ocenili špeciálne, lebo
Plážové noviny informovali samozrejme aj o športovom dianí
na olympijských hrách v Pe-

Slovenskom a priniesli 234 správ
o tom, čo sa v nich deje. V ďalšej pravidelnej rubrike Plážových novín,
Europeňaženke, sme dennodenne
ponúkali aktuálne informácie týkajúce sa prechodu na euromenu.
Generálny riaditeľ Hydrotouru Mikuláš Milko konštatoval, že „Plážové noviny sa ujali, naši klienti

Odtlačky prstov do pasov

Peniaze z eurofondov obchádzajú školy s vyučovacím jazykom maďarským.
Z vyše troch miliárd korún (99,6 milióna eur), ktoré doteraz rozdelilo
Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja (MVRR) SR, sa ušiel príspevok len jedinej - základnej umeleckej
škole v Hurbanove, ktorá dostala 8,8
milióna korún (292.106 eur). Prideľovanie dotácií sa chystajú preveriť
aj poslanci Národnej rady (NR) SR.
Ministerstvo obvinenia zo zaujatosti
k školám s vyučovacím jazykom maďarským označilo za účelové.

Topmodelka Naomi Campbellová
pomáha v kuchyni pre bezdomovcov
vo východnej časti Londýna. Verejnoprospešnými prácami si musí odpykať trest za svoje hulvátstva v lietadle.
Koncom júna odsúdil súd vo Veľkej
Británii čokoládovohnedú 38-ročnú
krásku na 200 hodín sociálnej práce. Modelka však neumýva riad, ale
pomáha pri kancelárskych prácach.
Campbellovú odsúdili za nadávanie
a útok na policajtov v lietadle na londýnskom letisku Heathrow.
Jean Sarkozy, 22-ročný druhorodený
syn francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho, uzavrel v stredu večer
sobáš s dedičkou jedného z najväčších francúzskych predajcov elektroniky. Jean, ktorý sa podobne ako jeho
otec dal na politiku, sa oženil so svojou bývalou spolužiačkou zo strednej
školy Jesssicou Sebaoun-Dartyovou.

Vápno v keksoch
Plážové noviny čítali dovolenkári od 16. júna.
kingu,“ zhodnotil sezónu riaditeľ
TASR Jaroslav Rezník. Noviny prinášali dovolenkárom aktuálny
informačný servis, ale aj služby,
ktoré TASR normálne prináša
len pre médiá. Hudobný a historický kalendár a pre zlepšenie aj
tak dobrej dovolenkovej nálady,
vtip a výrok, rovnako rozumný,
ako dovolenkový pobyt. Predná
strana ponúkala okrem aktuálneho politického diania v rubrike
Doma aj zaujímavosti a tiež informácie z regiónov Slovenska. Prešli
sme mnohé okresy naprieč celým

boli nadšení možnosťou vedieť
každý deň po večeri, čo sa udialo doma – na Slovensku. Navyše
túto službu mali zadarmo.“ Dodal, že ich Hydrotour chce svojim
klientom priniesť tento produkt aj
budúce leto, čo nás, ako redakčný
tím len teší. TASR mieni produkt
zaradiť do ponuky aj budúcu
letnú sezónu a dokonca uvažuje
o jeho zimnej variácii, ktorá by sa
mohla uplatniť napríklad v turistických centrách v Alpách, ktoré
dnes Slováci využívajú v oveľa väčšej miere ako v minulosti.

Nitra • Majiteľom nelegálne postavených garáží na Mostnej ulici v Nitre
zostáva už iba mesiac na to, aby sa dohodli s mestom na ich odstránení. Aj
v prípade, že tak neurobia, magistrát
všetky čierne stavby zlikviduje. Väčšina z plechových garáží má viac ako
tridsať rokov a sú v dezolátnom stave.

Trenčín • Slovenský Červený
kríž (SČK) odovzdáva v okrese Trenčín 214 sociálne odkázaným rodinám
potravinové balíčky v hodnote 1000
Sk (33 eur). V balíčku nájdu rodiny
v hmotnej núdzi základné potraviny
ako cukor, olej, múku, ryžu, cestoviny, trvanlivé mlieko, kompóty a iné.

regióny.tasr

Ilava • Časť obyvateľov Ilavy je
nespokojná s osadením nových svetelných semaforov v meste. Nachádzajú sa
uprostred chodníkov a bezproblémovej
ceste bráni vozíčkarom a mamičkám
s kočíkmi navyše i rozkopaná cesta.
Mesto tvrdí, že ide o dočasný stav. Cesta
sa upraví a chodníky rozšíria.

Campbellová pracuje
v kuchyni pre bezdomovcov

Prezidentov syn sa oženil

Ministerstvo vnútra už dostalo od Európskej únie (EÚ) všetky potrebné informácie na to, aby mohlo implementovať
odtlačky prstov ako druhý biometrický
údaj do slovenských pasov. Rezort vnútra čakal na presnú špecifikáciu druhého
biometrického údaju z EÚ ešte v čase,
keď Slovensko začalo v januári tohto
roka vydávať prvé biometrické pasy.
Na nákup čistopisov plánuje rezort vynaložiť v budúcom roku 7,4 milióna eur
(222,9 milióna Sk).

Peniaze vraj obchádzajú
maďarské školy

Meniny má Ctibor, zajtra Ľudomil

Sporiť na nesprávnom mieste chceli
tri vietnamské pekárne, ktoré do keksov tajne pridali vápno, aby ušetrili
na múke. Keksy obsahovali až 39
percent práškového vápna. Úrady
majstrom pekárom zhabali 8,5 tony
keksov a 3,4 tony vápna, informovala
vietnamská polícia. Potom sa objavil
problém, legislatíva povoľuje prímes
vápnika v jedle, pričom nevymedzuje
jeho množstvo. Napriek tomu sa muži
zákona vynašli - použité vápno nebolo
dosť čisté. Pekárov preto teraz obžalujú
z porušenia hygienických zákonov.

Preteky umelých kačiek

Dnešnými zábavnými pretekmi kačíc na Dunaji chce získať Komunitná
nadácia Bratislava (KNB) financie
na obnovu gotickej veže v petržalskom Sade Janka Kráľa. „Chceme
zrekonštruovať chátrajúcu gotickú
vežu, ktorá po narušení menším zemetrasením bola prenesená v roku
1897 z františkánskeho kostola do
parku,“ zdôvodnila nevšedné podu
-jatie programová koordinátorka
KNB Daniela Danihelová.
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kauza.tasr

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
uskutočnila od začiatku dobrovoľného
duálneho zobrazovania cien v slovenských korunách aj eurách spolu 3513
kontrol. Z celkového počtu 2035 skontrolovaných prevádzok pritom inšpektori objavili nedostatky v 933 z nich, čo
predstavuje 45,84 %. Z celkového počtu kontrol ich bolo pritom ešte počas
dobrovoľného duálneho zobrazovania
vykonaných 1478 a v prvých dvoch týždňoch povinného duálneho zobrazovania 2035. „Za týmto číslom sa skrýva
kontrola 103.834 druhov výrobkov,
6369 druhov služieb a 1781 produktov, ktoré boli propagované v rámci reklamných letákov,“ povedala ústredná
riaditeľka SOI Nadežda Machútová.
počasie zajtra.tasr
Na Slovensku bude jasno až polojasno.
Denná teplota 13 až 18 ˚C, na severe
okolo 10 ˚C. V chladnom vzduchu sa
k nám rozšíri vyšší tlak od severu.
rada.tasr
Pri nákupe suvenírov si dávajte pozor na suveníry zo zvieracou srsťou,
hlavne keď ich kupujete od pouličných obchodníkov. Môžu vám totiž
spôsobiť rôzne kožné ochorenia, pre
ktoré budete mať komplikácie aj
neskôr po návrate z dovolenky.
vtip.tasr
K letisku sa približuje lietadlo,
z ktorého trčí 50 párov nôh. Z intercomu sa ozýva kapitán: „Keď zakričím ‚TERAZ!‘, utekajte ako o život!“

Zhabaný majetok po Frunim chcú predať
Majetok bývalého šéfa nebankových obecná hodnota najväčšej lode Masubjektov Vladimíra Fruniho bratislav- xum je 4,053.309 Sk (134.545 eur) a
ský obecný úrad (ObÚ) predáva. Ide o menšej Bayliner Classic je 592.925 Sk
tri člny a prívesné vozíky, osobný au- (19.681,50 eur), obe lode sú v Chortomobil a dve lode v Chorvátsku. Podľa vátsku. Hodnota lodí uskladnených
prednostu ObÚ Otta Galisa úrad oslovil v Bratislave, ako napríklad Regal
v súvislosti s Fruniho majetkom dosta- Commodore, je 494.400 Sk (16.411
tok štátnych organizácií. „Uvedomme eur), či Bayliner Capri - 226.852 Sk
si, že toto všetko nás stojí obrovské (7530 eur). Na Slovensko dopravili
peniaze. Najmä parkovanie, takže Fruniho majetok minulý rok v dvoch
máme záujem čo najviac to urýchliť transportoch, 30. novembra to boli dve
a najrýchlejšie lode predať,“ vysvet- vozidlá, motorový čln, dva počítače a
lil Galis. Prednosta verí, že o lode sa tri telefóny a koncom roka - 6. decemprihlási viacero záujemcov. Zhabaný bra dva motorové člny. Ako posledný
majetok je v správe ObÚ na základe pribudol koncom mája tohto roka do
poverenia Špeciálneho súdu SR. Vše- ponuky prebytočného majetku štátu
Allianz - Slovenská poistovna

na internetovej stránke ObÚ automobil značky Volvo za 312.961 Sk (10.388
eura). Pri krachu nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia sa stratili úspory desaťtisícok ľudí.
Od roku 1997 do 4. februára 2002 uzatvorili spoločnosti vyše 850.000 zmlúv.
Špeciálny súd odsúdil Fruniho na 11 rokov a šesť mesiacov v tretej nápravnovýchovnej skupine. Vladimír Fruni by
mal pred senátom Špeciálneho súdu
(ŠS) vypovedať v kauze tunelovania
nebankových subjektov BMG Invest a
Horizont Slovakia, pričom najnovšie
hlavné pojednávanie je naplánované
na 6. až 8. októbra.
hudobný kalendár.tasr

Poistenie do hôr uhradí náklady horskej služby

1945 • V Prahe sa narodil sklada-

Od 1. júla 2006 platí Zákon o horskej záchrannej službe, podľa ktorého musia dospelí poškodení uhradiť horskej službe náklady spojené
s výkonom záchrannej činnosti. Aj
toto si však dnes môžete poistiť využitím poistenia do hôr. V Allianz
– SP ho môžete dojednať ako samostatný produkt, čiže iba ako poistenie záchranných akcií. To je možné

dojednať si krátkodobo, napríklad
na jeden deň, ale aj celoročne. Poistenie do hôr však môže byť aj súčasťou tzv. pripoistenia k cestovnému
poisteniu. Uzatvoriť ho je možné aj
priamo v horách, pretože poistenia
sa predávajú cez rôzne predajné kanály – nielen cez internet, telefón
či v poisťovni, ale aj v hoteloch, infostánkoch, či pri lanovke.

krimi.tasr

Našli mínu • Dvaja muži
z Lomničky v okrese Stará Ľubovňa
doniesli do zberne surovín v Podolínci muníciu z druhej svetovej vojny.
Išlo o 105 mm delostreleckú mínu
z druhej svetovej vojny. Policajná
hliadka zabezpečila miesto a privolaný pyrotechnik z Prešova pripravil
nájdenú muníciu na likvidáciu.

Vyhrážal sa žene •

Vo väzbe skončil 58-ročný muž
zo Starej Ľubovne, ktorý sa vyhrážal manželke a dcére smrťou. Pod
vplyvom alkoholu v mieste bydliska vulgárne nadával svojej žene
a dievčatku a vyhrážal sa im smrťou. K ublíženiu na zdraví u poškodených žien nedošlo.

šport.tasr

Čaká ich Belgicko • Slovenské tenistky sa v 1. kole II. svetovej
skupiny Pohára federácie (7.-8. februára 2009) stretnú s Belgickom, pričom
budú mať výhodu domáceho prostredia. Rozhodol o tom piatkový žreb
v Madride - dejisku finále tohtoročnej
meno.tasr
Meno Ctibor má slovanský pôvod a
jeho voľný preklad znie „bojuj za česť“.
Nositelia mena Ctibor sa správajú dosť
váhavo a nevľúdne, často sú mlčanliví.
Meno Ľudomil má slovanský pôvod
a voľný preklad mena je „ľudu milý“.
Ľudomilovia sú miestami nervózni
ľudia s veľkou emotívnosťou a mierne
zníženou aktívnosťou. Ctiborom a Ľudomilom blahoželáme a tiež všetkým,
ktorí dnes oslavujú narodeniny!

edície Fed Cupu medzi Španielskom a
Ruskom. Slovenky figurovali pri žrebe
medzi nenasadenými tímami a okrem
Belgicka mohli naraziť na jedného
z trojice Nemecko, Izrael, Japonsko.

Kaplan do Jihlavy • Vedenie futbalového klubu 1. FC Tatran
Prešov uvoľnilo útočníka Tomáša
Kaplana do druholigovej českej Jihlavy. Na polročné hosťovanie získali „koňare“ počas reprezentačnej
prestávky srbského reprezentanta
do 21 rokov Avdiju Vršajeviča.
Hádzanárky
zvíťazili
• Hádzanárky Slovana Duslo Šaľa
zvíťazili v úvodnom zápase 1. kola
Pohára EHF na palubovke Stjörnanu
Klaksvík presvedčivo 28:20 a úspeš-

ne vykročili za postupom. Aj nedeľňajšia odveta (14.00) sa po dohode
oboch klubov bude hrať na pôde
majstra Faerských ostrovov. V prípade postupu čaká slovenské vicemajsterky v 2. kole omnoho zdatnejší
súper maďarský FTC Budapešť.

Vážne zranenie • Futbalistom Spartaka Trnava už v jesennej časti
Corgoň ligy zrejme nepomôže senegalský stopér Babacar Niang. Jeho zranenie je vážne a hoci po operácii začal
s rekonvalescenciou, do plnej tréningovej záťaže sa zapojí asi až v decembri.
Naopak, s mužstvom naplno zaberá
Niangov krajan Amdy Gueye. Robustného defenzívneho Senegalčana vytiahol
srbský tréner „bílych andelov“ Vladimir
Vermezovič do ligovej kabíny z béčka.

teľ, aranžér a dirigent Jiří Svoboda,
mladší brat známejšieho Karla
Svobodu.

1952 • V americkom Raleigh (Se-

verná Karolína) sa narodil Randy
Jones, člen skupiny Village People.
výrok dňa.tasr
Keby nebolo mužov, svet by bol
plný šťastných a zaoblených žien.
historický kalendár.tasr

1898 •Americký duchovný Hannibal

Goodwin z Newarku, štát New Jersey, si
dal patentovať tenký celuloidový filmový pás ako nosič fotografickej vrstvy.

1922 • V Líbyi zaznamenali re-

kordnú teplotu vzduchu v tieni, 58
stupňov Celzia.

Ike zasiahol Texas

Ako tropická búrka druhého stupňa
udrel dnes v noci (o 9.10 h SELČ)
hurikán Ike, obrovský približne ako
štát Texas, na pobrežie tohto amerického štátu pri meste Galveston
v Mexickom zálive. Sprievodné
vetry dosiahli rýchlosť 175 km/h,
čo je tesne pod hranicou tretieho
stupňa z päťstupňovej škály. Národné hurikánové centrum varovalo, že Ike je zrejme najhoršia búrka,
ktorá zasiahla Texas za takmer 50
rokov. Búrka udrela na ochranný
múr mesta Galveston obrovskými
šesťmetrovými vlnami. Múr vysoký päť metrov postavili na ochranu
potom, ako hurikán v meste v roku
1900 zabil najmenej 8000 ľudí.
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