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číslo 59 ročník 3, vychádza počas dovolenkovej sezóny denne okrem nedele

Väčšia kontrola SIS je zatial neistá
doma.tasr

Zverejňovanie diplomoviek

S novelou vysokoškolského zákona,
ktorá by mala od 1. mája budúceho
roku upravovať zverejňovanie záverečných prác, prichádza poslanec
SDKÚ-DS Miroslav Beblavý. Od
uvedeného dátumu by mali byť všetky bakalárske, diplomové, rigorózne
či habilitačné práce, ktorých sa každoročne vyprodukuje od 50.000 do
100.000, zverejňované na internete.
Dostupné budú 70 rokov.

Bude viac prvákov

Rakúske orgány našli pri rutinnej kontrole 41.000 tabletiek a ampuliek anabolík

téma.tasr

zaujímavosti.tasr

Priekopu hradu vysekali do skaly
Nitriansky hrad je opäť pod drobnohľadom archeológov. Po vykopávkach v katedrále sa ich pozornosť
zamerala na gotickú priekopu, kde už
od mája prebieha intenzívny výskum.
„Priekopa doteraz nebola nikdy
celkom preskúmaná. Zistili sme, že
bola zasekaná do skaly a jej pôvodná
hĺbka mohla dosahovať až šesť metrov. Predpokladalo sa, že v mladších
obdobiach tu nebola žiadna zástav-

ozrejmí aj funkciu týchto budov, ktoré
vznikli v priekope. Tie boli neskôr v 20.
storočí asanované,“ vysvetľuje Bielich.
Archeológia sa zaujímajú o opevňovací systém hradu v neskorej gotike,
renesancii a neskôr v baroku. „Zatiaľ
máme k dispozícii iba predbežné
výsledky. Nálezy v tejto prvej etape
výskumu tvorí iba keramika, zvieracie kosti a stavebná keramika. Väčšina objektov je datovaná na základe

Do prvého ročníka základných škôl
by malo nastúpiť viac prvákov než
vlani. Školy totiž počas tohtoročných zápisov zaevidovali celkovo
55.741 detí. Oproti minulému roku
je to nárast o číslo 1296. O odložení
začiatku povinnej školskej dochádzky sa rozhodlo v 4744 prípadoch.
Na školskú reformu v nasledujúcom
roku nabehnú na základných školách ročníky 3. a 7.

pondelok.tasr
Študenti Detskej univerzity budú
hlasovať v parlamente.

Nitriansky hrad. (foto TASR)
ba. Výskum však odhalil, že potom,
ako bola v renesancii zasypaná, bolo
tu pomerne bohaté osídlenie v 16.,
17. a následne v 18. storočí,“ uviedol
jeden z vedúcich výskumu Mário Bielich. Predbežné výsledky výskumných
prác potvrdili, že v mladších obdobiach tu stáli hospodárske stavby z
viacerých období osídlenia hradu,
okrem iného aj veľký odvodňovací
kanál vybudovaný začiatkom 20. storočia. „Ich účel je zatiaľ neznámy, ale
štúdium písomných prameňov určite

tehiel a malty. Sú tu aj drobné kovové predmety, sklenené predmety,
ale zatiaľ ešte neprebehli analýzou,“
skonštatoval. Podľa Bielicha je dôležitá aj druhá etapa výskumu, počas
ktorej odborníci skúmajú stredovekú
vežu nad kazematami. „Takisto sa tu
objavuje keramika a zvieracie kosti,
ale medzi drobnými predmetmi nachádzame už aj mince, ktoré pochádzajú z druhej polovice 15. storočia
a dokazujú, že v tomto období tu už
veža určite stála,“ vysvetlil Bielich.

BRATISLAVA • Mestská časť
Staré Mesto skolaudovala tunel pre
premávku MHD na predčasné užívanie. Rozhodnutie o kolaudácii bolo
umiestnené na úradnej tabuli do 16.
augusta. Ak po dvoch týždňoch nadobudne právnu moc, bude právoplatné. Po skúšobných jazdách bez
cestujúcich začiatkom septembra
bude doprava cez tunel obnovená.

MADUNICE • Na 15. ročníku
slávnosti na oslavu cibule – Cibuľových hodoch v Maduniciach pri
Piešťanoch dnes vyrábajú cibuľovú
zoo. Obec sa touto aktivitou chce
znovu zapísať do knihy rekordov,
rovnako ako to bolo v posledných
rokoch. Pred časom uvili v Maduniciach najdlhší cibuľový veniec na
svete a vytvorili maxicibuľu.

regióny.tasr

KOŠICE • O psie tituly ako bingo-orech, bingo-noupeipr, bingoútulkáč, či v špeciálnej kategórii pre
hendikepované psíky súťažilo dnes
150 „haukáčov“ na celoslovenskej
výstave orieškov a nepapierakov v
košickom oddychovom parku Anička. Už deviaty ročník Dogshow zorganizovala Únia vzájomnej pomoci
a ľudí a psov.

Príprava na sobáš

Pár z britského Sommersetu navštevuje
morské móla po celej krajine a na konci
každého z nich si dá bozk. Ide o originálnu predohru pred ich októbrovou
svadbou, ktorá sa uskutoční taktiež na
móle. Pre Hazel Costinovú (39) a Jaya
Prellera (51) majú móla na morskom
pobreží symbolický význam. Na jednom
z nich sa totiž pred rokmi zoznámili.

Film o Sarkozym

Na parížskom predmestí Saint-Denis
nakrúcajú filmu La Conquete o strmej
politickej dráhe francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho. Stvárni ho
Denis Podalydes (47). Paradoxom je, že
predstaviteľom hlavného hrdinu filmu
sa stal herec, ktorý sa pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku v roku
2007 verejne angažoval na strane Sarkozyho súperky Ségolene Royalovej.

Unikátny cintorín

Choroba šialených kráv

Slovensko má možno najmladšiu
obeť tzv. choroby šialených kráv. Ide
o 15-ročného chlapca, ktorý zomrel v
nedeľu (15.8.) na Myjave. Dva zdroje
potvrdili, že chlapcov klinický obraz
niesol znaky Creutzfeldt-Jakobovej
choroby, lekári však presnú príčinu smrti zisťujú. Definitívny záver
bude známy po skončení všetkých
potrebných vyšetrení, čo môže trvať
aj niekoľko týždňov až mesiacov.

Meniny má Jana, zajtra Tichomír

Viedenský cintorín Neustift už neslúži
len na pochovávanie mŕtvych, úrady
jeho priestory prispôsobili aj na útočisko pre niektoré živočíšne druhy ohrozené vyhynutím. Výsadba kvitnúcej lúky
má prilákať motýľa bielopásovca tavoľníkového, ktorého príznačný nemecký názov v preklade znamená „čierny
motýľ smútku“. Strecha kaplnky je vybudovaná s osobitným otvorom, ktorý
poskytuje príbytok netopierom, zatiaľ
čo hromada kameňov a listov vytvára
úkryt pre hady alebo salamandre.

Vesmírny budíček

Pri dvoch posledných letoch amerických raketoplánov do vesmíru
budú astronautov budiť pesničky,
ktoré vyberú ľudia z celého sveta.
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír vymyslel pre posledné
misie niečo špeciálne - súťaž o dva
najlepšie songy zo zoznamu 40 skladieb. Dve piesne s najväčším počtom
hlasov budú „budíčkom“ astronautov na misii raketoplánu Discovery,
ktorý má posledný raz odštartovať
1. novembra.Okrem toho môže verejnosť ponúknuť aj vlastné návrhy.
Dva víťazné hity budú budiť kozmonautov raketoplánu Endeavour.

plážové  noviny

Sobota 21. augusta 2010
ekonomika.tasr

politika.tasr

Výpadok regionálneho systému európskej letovej kontroly v piatok výrazne obmedzil lety nad severozápadnou Európou, pričom spôsobil
meškanie viac než tisícky lietadiel.
Asi 45-minútové meškanie sa dotklo
zhruba 1036 lietadiel odlietajúcich,
prilietajúcich alebo tranzitujúcich
cez Holandsko, severné Nemecko
a časti Belgicka a Luxemburska.
Lety v tomto priestore zabezpečuje
radarový systém organizácie riadenia európskej letovej prevádzky
Eurocontrol v Maastrichte. Podľa
hovorcu nemeckého úradu letovej
kontroly výpadok radarového systému v Maastrichte okolo 15.00 h
SELČ zastavil lety v letovej hladine
nad 7500 metrov. Maastrichtské
stredisko zabezpečuje denne okolo
5500 letov.
počasie zajtra.tasr
Na Slovensku bude slnečno. Najvyššia denná teplota 26 až 30 ˚C.
Teplota na horách vo výške 1500 m
okolo 17 ˚C. Slabý premenlivý vietor.
rada.tasr
Doprajte si exotické ovocie aspoň na
dovolenke. Ochutnajte napríklad papáju melónovú. Dužina papáje sa najčastejšie konzumuje ako ovocie, niekedy pokvapkaná citrónom, veľmi často
nakrájaná v zmesi so žltým melónom,
ananásom a ďalším tropickým ovocím.
vtip.tasr
Jeden šibal hovorí druhému: - Neuveríš, čo som včera videl. Slepý
chlap si čítal časopis. - Ale nevrav,
určite si iba pozeral obrázky.

Väčšia kontrola SIS je zatiaľ neistá
Výbor NR SR na kontrolu činnosti Účinnejšia kontrola SIS zo strany
SIS mal mať širšie právomoci pri do- výboru by nemala byť na škodu.
zeraní na chod spravodajskej služby. Detaily ale treba dopracovať,“ uvieTaká bola predstava opozície v mi- dol člen výboru Alexander Slafkovský.
nulom volebnom období. Či bude na Na otázku, či by bola vládna koalícia
takejto zmene trvať aj teraz, keď sa ochotná prideliť predsedovi výboru
pomer síl vymenil, však nie je zatiaľ Robertovi Kaliňákovi viac kompetenisté. Tento zámer do návrhu novely cií, Slafkovský odvetil, že je to vec na
zákona pretavil vtedajší šéf výboru diskusiu. „Ja nie som veľký odborník
Pavol Prokopovič, no vládna koa- v tejto oblasti, ale rád si nechám polícia Smer-SD, SNS a ĽS-HZDS sa radiť a prekonzultujem to s ľuďmi,
zaň nepostavila. Naopak, SDKÚ- ktorí v tejto sfére pracovali,“ uistil.
DS, KDH, SMK aj nezávislí poslanci z Zároveň tvrdí, že z dlhodobého hľaMosta-Híd boli za, ale ich hlasy nesta- diska treba prijať opatrenie, ktoré
čili. V súčasnosti už majú stredopravé zabráni možnosti zneužívať SIS na
strany väčšinu. „Je treba postupovať osobné ciele mocných. Predseda Násystémovo, aby sa prijali opatrenia rodnej rady SR Richard Sulík cez svoju
dlhodobo prospešné pre krajinu. tajomníčku Tatianu Tóthovú stručne
Allianz - Slovenská poistovna

odkázal, že takéto zmeny musia byť
predmetom diskusie. V podobnom
duchu sa vyjadril aj člen výboru Pavol
Abrhan. „Stanovisko KDH zostáva
nemenné. O tejto otázke budeme
rokovať s našimi koaličnými partnermi,“ avizoval cez hovorcu hnutia
Mateja Kováča. Predseda Mosta-Híd
Béla Bugár je pripravený podať pri
hlasovaní pomocnú ruku. „Podporím
každý návrh, ktorý zlepší kompetencie
kontrolného výboru. No vypracovať
ho musí SDKÚ-DS,“ povedal. Šéf výboru na kontrolu SIS Robert Kaliňák
uviedol, že k prípadnému posilňovaniu kompetencií treba pristupovať
opatrne, lebo sa pracuje s citlivými
informáciami.
hudobný kalendár.tasr

Poistenie do hôr

1971 • Do britského rebríčka do-

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

jeden deň, ale možné je aj celoročné
poistenie, napríklad ak chodíte do
hôr niekoľkokrát do roka. 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
priamo v horách – napríklad v hoteloch,
infostánkoch, pri lanovke.

meno.tasr
Význam krstného mena Jana, ktoré je
u nás bežne zaužívané a má hebrejský pôvod, je zhodný s významom jeho
starozákonnej mužskej podoby a znamená „Boh je milostivý“. Sú to ženy,
ktoré objavujú dušu bytostí a vecí.

1984 • Narodila sa francúzska
speváčka Alizée.

výrok dňa.tasr
Kto hľadá priateľa bez chyby,
zostane bez priateľov.
(Turecke príslovie)

krimi.tasr

Proces pokračuje • Po

Ovplyvňoval tendre •

dvojmesačnej prestávke bude v pondelok 23. augusta pokračovať na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku
hlavné pojednávanie v prípade bývalého viceprimátora Košíc Eugena Č. a
spol. Ten údajne na jeseň 2002 spolu s
obžalovanými Viktorom K. a Ladislavom P. požadoval od štatutára spoločnosti KAME úplatok 597.491 eur.

Podnikateľa, ktorého obvinili z machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe vzali do väzby. Dôvodom
je obava z možného ovplyvňovania
svedkov, ako aj možnosť pokračovania v trestnej činnosti. Obvinený mal
na ministerstve obrany zasahovať do
tendrov v celkovej hodnote najmenej
1,73 milióna eur.

súťaže, ale v holandskom profesionálnom futbale mu nepatrí. Stále
ho drží Henk Schouten, ktorý v
roku 1956 nastrieľal deväť gólov za
Feyenoord Rotterdam v dueli proti
Volewijckersu.

Dassier však označil problém Remyho za „malý“ a v pondelok by sa
mal podrobiť ďalším testom.

šport.tasr

Dal osem gólov • Husársky strelecký kúsok predviedol v
piatok v zápase 2. kola druhej holandskej ligy Johan Voskamp pri
premiére v drese Sparty Rotterdam
proti FC Almere City (12:1). Súperovi nasúkal osem gólov. S ôsmimi gólmi vytvoril nový rekord tejto

stal šiesty štúdiový album skupiny
Black Sabbath s názvom Master Of
Reality.

Choré srdce • Francúzsky
futbalový reprezentant Loic Remy
musí pre problémy so srdcom načas
prerušiť aktívnu činnosť. Pri medicínskej prehliadke po prestupe z
OGC Nice do Olympique Marseille
odhalili lekári u 23-ročného útočníka anomáliu v srdcovom rytme.
Šéf klubu z Marseille Jean-Claude

Řepka vraj pil • Na futbalového obrancu Tomáša Řepku z
pražskej Sparty sa valí ďalšia nepríjemnosť. Líder súpera MŠK Žilina
v play off Ligy majstrov údajne hrubo porušil životosprávu a potom
šoféroval pod vplyvom alkoholu.
Vyšiel vraj z reštaurácie namol a
napriek tomu chcel nasadnúť do
svojho čierneho Porsche. Aspoň
séria fotografií a článok v denníku
Aha! to dokazujú.

historický kalendár.tasr

1614 • Zomrela v Čachticiach šľachtičná Alžbeta Bátoriová. Vďaka beletrii je známa ako sadistická vrahyňa.

1911 • Zamestnanec Louvru ukradol slávny obraz Leonarda Da Vinci Mona Lisa.

Dopingový úlovok

Celkove 41.000 tabletiek a ampuliek anabolík našli rakúske
orgány pri rutinnej kontrole na
viedenskom letisku v jednom z
dvoch kufrov 51-ročného maďarského občana, vracajúceho
sa cez rakúsku metropolu z Thajska do vlasti. Podľa jeho výpovede ho poveril dopravením batožiny do Budapešti istý známy z
Thajska, ktorý mu za to zaplatil
400 eur. Hodnota zhabaného
dopingového kontrabandu predstavuje na čiernom trhu 30.000
eur. Maďarského občana, ktorý
žije v Thajsku, čaká trestné stíhanie, bude naň však čakať na
slobode.
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