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číslo 43, ročník 4, vychádza počas dovolenkovej sezóny denne okrem nedele

Štvorici vojakov hrozí súhrnný trest 12.060 rokov

Vynaliezaví pašeráci
Pašeráci cigariet v poslednom čase
aktívnejšie využívajú lodnú dopravu. Tvrdí to František Turák z Agentúry pre medzinárodnú cestnú dopravu. Podiel tabakových výrobkov
z lodí, predstavuje podľa neho zhruba tretinu zo všetkých prepašovaných cigariet. Nové opatrenia podľa
neho pašeráci prijali aj z hľadiska
spôsobu skrývania tabakových výrobkov. Zameriavajú sa na granuly
pre zvieratá, baliaci papier a sanitárnu hygienu.

Trnka sa sťažuje
Prvý námestník generálneho prokurátora SR Dobroslav Trnka napadol poslednú parlamentnú voľbu
prokurátora Jozefa Čentéša, ktorého
Národná rada SR zvolila za generálneho prokurátora. Údajne tak urobil ako súkromná osoba. Sťažnosť
bývalého generálneho prokurátora
by mala v súčasnosti byť pridelená
sudcovi Ústavného súdu (ÚS) SR
v Košiciach.

aktuálne.tasr

zajtra.tasr
SNS k aktuálnym politickým témam.

zaujímavosti.tasr

Žitňanská chce odvolať Harabina
kvôli žalobám sudcov
Ministerka spravodlivosti SR Lucia
Žitňanská dnes podáva návrh na začatie disciplinárneho konania voči
predsedovi Najvyššieho súdu SR
Štefanovi Harabinovi. Ako sankciu
navrhuje disciplinárnemu súdu
uložiť odvolanie z funkcie sudcu.
Dôvodom je postup predsedu NS SR
v kauze diskriminačných žalôb sudcov, kde Harabin podľa ministerky
nedostatočne hájil záujmy Slovenskej republiky. Podľa nej exminister
spravodlivosti porušil ustanovenia
zákona o majetku štátu, ako aj zá-

Zrušené akreditácie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR odňalo vysokým školám
za rok 71 akreditácií na niektoré študijné programy. Najčastejšie to bolo
kvôli garantom, ktorí nespĺňali požadované kritériá. Ak sa nedostatky nenapravia do roka, o študijný
program prídu. Študenti, ktorí dotknuté programy študovali, môžu
pokračovať na príbuznom odbore.

Bin Ládinovci postavia najvyšší mrakodrap na svete

I, ktorý uložil Slovenskej republike
povinnosť zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 1.000.001
eur. Harabin už bol disciplinárne potrestaný zrážkami 70 percent platu za
neumožnenie kontroly Ministerstva
ﬁnancií na NS SR. “Niekto má záujem
udržať si vplyv v justícii za akúkoľvek
cenu,” vyhlásila Žitňanská. Ministerstvo v súvislosti s touto kauzou aktuálne zvažuje dovolanie, prípadne
ústavnú sťažnosť. Zároveň chce
spochybniť nárok sudcov na nemajetkovú ujmu. “Ak sudca požaduje

Foto TASR / Štefan Puškáč
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Ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská

kona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona o súdoch.
“Podľa mňa sa dopustil závažného
disciplinárneho previnenia,” vyhlásila
Žitňanská. Ministerka je presvedčená, že Štefan Harabin “nedôsledne
a nedostatočne chránil záujmy Slovenskej republiky v súdnom konaní
11 sudcov NS SR proti NS SR, keď
nepodal odvolanie proti rozsudku.
Ten vyniesol Okresný súd Bratislava

nemajetkovú ujmu, musí dokázať, či
vôbec a v akom rozsahu bola znížená
jeho česť, dôstojnosť a integrita,” povedala Žitňanská, ktorá zásadne nesúhlasí s tým, aby bola nemajetková
ujma vypočítavaná ako rozdiel v platoch. V súčasnosti žaluje ministerstvo spravodlivosti asi 550 sudcov,
ďalších 150 zažalovalo vlastné súdy
za to, že mali o štyritisíc eur nižší plat
ako sudcovia špeciálneho súdu.

PREŠOV • Na východ mieri
jeden z najväčších oceliarskych gigantov, nemecká spoločnosť ThyssenKrupp. Informoval o tom denník
Hospodárske noviny, podľa ktorého
by novú prácu mohol ponúknuť až
1200 Slovákom. ThyssenKrupp má
skoro 700 firiem, v ktorých zamestnáva približne 180.000 ľudí. Koncom
minulého roka zámer otvoriť pobočku v Prešove ohlásila aj americká
spoločnosť Honeywellu.

VYSOKÉ TATRY • Škótsky
turista prežil približne 150-metrový
pád z Kriváňa smerom do Važeckej
doliny vo Vysokých Tatrách. Pri nešťastí utrpel vážne poranenia obidvoch dolných končatín a odreniny
po celom tele. Na mieste musela zasahovať Vrtuľníková záchranná zdravotná služba. Zdravotníci vykonali
primárne ošetrenia a následne Škóta
transportovali za pomoci vrtuľníka
do nemocnice v Poprade.

regióny.tasr

TERCHOVÁ • Vystúpenia
českých a slovenských country a folkových interpretov ponúkne prvý
augustový víkend štvrtý ročník festivalu Country Fest Rozmarín Terchová
2011. Lákadlom tohto ročníka majú
byť Čechomor, Robert Křesťan a Druhá tráva, Děda Mládek Illegal Band,
Fešáci, Žobráci či Neznámi. “Našim
zámerom je nadviazať na tradíciu
a budovať ju,” priblížil riaditeľ festivalu Tomáša Krúpa.

Meniny má Jerguš, zajtra Dominik

Večná optimistka J.Lo
Americká latino hviezda Jennifer
Lopezová zostáva vo veciach lásky
“večnou optimistkou”. Umelkyňa to
prezradila v rozhovore pre časopis
Vanity Fair po rozchode s manželom
Marcom Anthonym. “Ako otec mojich
detí bude mať vždy osobitné miesto
v mojom srdci,” povedala hviezda
o Anthonym. Vzťahy medzi dvoma
ľuďmi podľa jej slov niekedy nefungujú, ale je večnou optimistkou a verí na
lásku.

Bin Ládinov mrakodrap
Investičná ﬁrma saudskoarabského
miliardára, princa al-Walída bin Talála, dnes oznámila, že s ﬁrmou Saudi Binladen Group podpísala zmluvu
o výstavbe najvyššieho mrakodrapu
na svete. Spoločnosť Kingdom Holding Co. uviedla, že stavba kilometer
vysokého mrakodrapu za 4,6 miliardy
rialov (860 miliárd eur) v meste Džidda je súčasťou prvej fázy projektu
Kingdom City. V mrakodrape bude
hotel, apartmány a kancelárie.

Uväznený komik
Britského aktivistu a komika Jonathana May-Bowlesa, ktorý v júli zasiahol mediálneho magnáta Ruperta
Murdocha nastriekanou penou na
holenie, odsúdil súd na šesťtýždňové
väzenie. K nezvyčajnému útoku došlo
počas verejného vypočúvania Murdocha v súvislosti s škandálom okolo
týždenníka News of the World.

Výročie jaskyne
Demänovská jaskyňa slobody, najnavštevovanejšia sprístupnená jaskyňa na Slovensku, si dnes pripomína 90. rokov od svojho objavenia. Dnešný prevádzkovaný
sprístupnený úsek má v prípade
tradičného okruhu 1150 metrov
a 2150 metrov v prípade veľkého okruhu. Návštevníci na úseku
v priebehu 60 až 100 minútovej
prehliadky prekonávajú prevýšenie 86 m. Priemerná teplota
v jaskyni je od 6,1 do 7 ˚C. Jaskyňa
vyniká mimoriadnou pestrosťou
farieb. Jedinečné sú jej sintrové lekná a ďalšie jazerné formy sintrovej
výplne.
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Európska komisia (EK) preplatí Slovensku 85 % nákladov na výstavbu
úseku diaľnice D3 Hričovské Podhradie - Žilina Strážov. Výstavba tohto
úseku stála celkovo 80 miliónov eur
a v oboch proﬁloch bola dokončená v
roku 2008. “Súhlasné stanovisko znamená, že Európska únia refunduje
67,50 milióna eur z celkových nákladov projektu, zvyšok je hradený zo
štátneho rozpočtu,” vysvetlila Alena
Vaškaninová Buchláková zo sekcie
riadenia projektov rezortu dopravy.
Výstavba tohto 7,5-kilometrového
úseku diaľnice D3 sa začala v októbri 2005 a bola ukončená v júni 2008.
“Už v januári 2007 bola odovzdaná
do prevádzky časť úseku v polovičnom
proﬁle a v júli 2008 bol do prevádzky
odovzdaný plný proﬁl diaľnice,” dodala Vaškaninová Buchláková. Tento
úsek štvorprúdovej diaľnice tvorí prvú
časť diaľnice D3 smerujúcej od Žiliny
na hranice s ČR a Poľskom.
počasie.tasr
Vo štvrtok bude na Slovensku jasno
až polooblačno, ojedinele prehánky
a búrky. Denné teploty 23 až 28 ˚C.
Juhovýchodný vietor 2 až 5 m/s.
rada.tasr
Cestujúci so zníženou mobilitou
majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom,
teda pri prílete alebo odlete. Do
tejto skupiny občanov patria všetci
s akýmkoľvek druhom zdravotného
znevýhodnenia. Potrebu asistenčných služieb však treba ohlásiť najneskôr do 48 hodín pred plánovaným odletom.
vtip.tasr
Viete, ako policajti otvárajú konzervy? V mene zákona, otvor sa!

.plážové

noviny.

film.tasr

Lidice mieria do slovenských kín
Už vo štvrtok sa začne v slovenských kinách premietať nový česko-slovenský ﬁlm Lidice režiséra
Petra Nikolaeva. Veľkovýpravný
vojnový ﬁlm, ktorý spracováva ťažkú tému najväčšej tragédie v moderných dejinách bývalého Československa, nakrútil podľa skutočnej udalosti. “To bolo naozaj to
najťažšie, čo som robil. Ešte stále
sa z toho dostávam,” priznal sa Nikolaev. Snímku vytvoril podľa scenára Zdeňka Mahlera. Film rozprá-

va príbeh obyčajných ľudí, ktorí sa
absurdnou zhodou náhod priplietli
do cesty dejinám. Prináša pohľad
na tragický osud Lidíc počas 2. svetovej vojny z neobvyklej perspektívy. Približuje osudy obyvateľov malej stredočeskej obce, ktorá mala
zmiznúť z povrchu zemského, cez
medziľudské vzťahy, falošné hrdinstvo, klamstvo i lásku. “Láska alebo vášeň hrá v oboch kľúčových
momentoch veľmi dôležitú úlohu. Vyústenie príbehu ukazuje, že

tí mladí ľudia sa snažili žiť normálne, ale doba bola natoľko nenormálna, že milosrdná lož dokázala
spôsobiť takú hrôzu,” poznamenal
Nikolaev. “Je dôležité takéto ﬁlmy
točiť a ešte dôležitejšie je sa na ne
dívať, aby sme sa ako ľudstvo nezvlčili do nejakej škaredej podoby,”
komentovala Zuzana Fialová, ktorá
si vo ﬁlme zahrala hlavnú rolu. Na
snímke spolupracovala s Karelom
Rodenom, Zuzanou Bydžovskou
a mnohými ďalšími.

zahraničie.tasr

BRUSEL • NATO by uvažovalo
o zastavení náletov na Líbyu počas posvätného moslimského mesiaca ramadán len v prípade, že by líbyjský vodca
Muammar Kaddáfí najprv zaviedol
“preukázateľné a presvedčivé” prímerie.
“Toto nie je vecou náboženstva, etnickej
príslušnosti či kultúr, ale záväzku chrániť nevinné obete. Keďže útoky, hrozba
útokov a podnecovanie k násiliu proti
civilistom pokračujú, NATO bude konať, aby ich ochránilo,” uviedol Roland
Lavoie. Len v pondelok - prvý deň ramadánu - NATO uskutočnilo 114 náletov po celej Líbyi. Od začiatku operácie
je to už takmer 17.500 náletov.

hudobný kalendár.tasr

RÍM • Ústavnoprávny výbor talianskeho parlamentu dnes odobril
návrh zákona o zákaze nosenia odevu zahaľujúceho tvár na verejnosti
a posunul ho na rokovanie na najbližšiu schôdzu dolnej komory po
parlamentných prázdninách. Zákon
by v prípade schválenia zabránil ženám nosiť moslimské burky a nikáby i akékoľvek iné odevy zahaľujúce
tvár. Osobám, ktoré budú nútiť ženy
k noseniu zahaľujúceho odevu, bude
podľa nového zákona hroziť trest do
12 mesiacov väzenia alebo ﬁnančná
pokuta do 30.000 eur. Proti zákonu vo
výbore hlasovali opoziční poslanci.

krimi.tasr

VÝBUCH AGRESIE • Až policajná hliadka zastavila vyčíňanie
44-ročného muža z Ilavského okresu. Muž obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania sa 2. augusta po
polnoci na dvore rodinného domu
vyhrážal svojej 41-ročnej manželke zabitím, pričom ju niekoľkokrát
udrel hlavou o stenu rodinného
domu. Vyhrážal sa jej zabitím aj za
prítomnosti ich dcér vo veku 23 a 20
rokov. Známym, ktorí boli prítom-

1941 • Narodila sa Beverly Lee,
speváčka americkej skupiny Shirelles.
1971 • Narodil sa Peter Novák,
známy ako Šarkan – spevák, skladateľ a gitarista, líder skupiny Žena
z lesoparku.
výrok dˇa
n .tasr
Ak chceš byť milovaný, miluj.
(Lucius Annaeus Seneca)

historický kalendár.tasr

1492 • Krištof Kolumbus vyplával
ní pri incidente, sa podarilo zavrieť
muža do garáže. “Z garáže hodil po
mladšej dcére kladivo. Našťastie netraﬁl a dcéru nezranil. Sekerou však
sekal do vchodových dverí a podarilo sa mu dosať von. Následne pustil
wwz reťaze psa, ktorého huckal na
prítomných,” priblížila incident trenčianska policajná krajská hovorkyňa
Elena Antalová. Mužovi hrozí trest
odňatia slobody na šesť mesiacov až
tri roky.

zo španielskeho mesta Palos de la
Frontera na lodi Santa Maria, na
domnelú cestu do Indie, pri ktorej
objavil Ameriku.

1926 • Bratislavský rozhlas odvysielal prvú ohlásenú rozhlasovú reláciu zo Slovenska.

šport.tasr

LIGA MAJSTROV • Najväčším prekvapením utorkových odvetných zápasov 3. predkola Ligy
majstrov bolo vyradenie Panathinaikosu Atény dánskym tímom Odense BK 4:3. Do ďalšieho kola postupuje aj bieloruský BATE Borisov,
ktorý zdolal litovského šampióna
meno.tasr
Mužské meno Jerguš je slovenskou podobou mena Gregor, ktoré je gréckeho
pôvodu a v preklade znamená „ostražitý“. Jeho nositelia sú snaživí a majú
rýchle reakcie. Zvyčajne sa v zamestnaní uplatnia ako riadiaci pracovníci.

FK Ekranas 3:1 a FC Kodaň, ktorý
vyhral na ihrisku írskeho Shamrocku Rovers 2:0.

ŠARAPOVOVÁ • Na čele
najlepšie zarábajúcich športovkýň sveta je podľa magazínu Forbes ruská tenistka Maria Šarapovová. Jej ročné príjmy, väčšinou
z mimotenisových aktivít, sa podľa Forbesu pohybujú na úrovni 25
miliónov amerických dolárov. To
je dvakrát viac, ako na druhom
mieste rebríčka zarobí Dánka Caroline Wozniacka, aktuálna svetová tenisová jednotka.

NBA ŽALUJE • Vedenie zámorskej basketbalovej NBA podalo žalobu na hráčsku asociáciu
potom, ako nenašli spoločnú reč
o novej kolektívnej zmluve. Hlavnými problémami, ktoré stoja
v ceste k uzavretiu novej zmluvy,
sú spôsob prerozdelenia basketbalových výnosov vo výške 4 miliárd
dolárov, nastavenie platového stropu či podmienky kontraktov. Doteraz si hráči medzi sebou rozdeľovali 57 percent výnosov, majitelia
chcú však toto percento výrazne
okresať. V najbližších týždňoch sa
očakávajú ďalšie rokovania.
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Trest 12.060 rokov
Za brutálnu vraždu 201 mužov,
žien a detí z obce Las Dos Erres,
ku ktorej došlo v roku 1982 pri
pátraní po povstalcoch na severe
Guatemaly, požaduje prokuratúra stredoamerickej republiky pre
štyroch niekdajších príslušníkov
ozbrojených síl tresty väzenia
v úhrnnej dĺžke 12.060 rokov.
V procese považovanom v krajine
za udalosť historického významu
vypočuli v uplynulých dňoch celý
rad svedkov. Pri občianskej vojne
v Guatemale, na ktorú v krajine
v čase vládnutia vojenského režimu doplatilo predovšetkým obyvateľstvo indiánskeho pôvodu,
prišlo o život najmenej 200.000
ľudí.

