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30. augusta 2012 

 

 

Politika, spoločnosť, ekonomika 

 

 

CIRKVI: Monografia venovaná pamiatke biskupa R. Baláža má vyjsť v novembri 

 

      Banská Bystrica 30. augusta (TASR) - Biskupský úrad v Banskej Bystrici pripravuje vydanie prvej ucelenej 

monografie o živote Mons. Rudolfa Baláža, pätnásteho diecézneho biskupa Banskobystrickej diecézy. TASR 

informovala hovorkyňa Banskobystrickej diecézy Zuzana Juhaniaková. 

      "Ako o pripravovanej publikácii uviedol diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec, cieľom je 

spracovať ucelenú časť života biskupa Rudolfa Baláža po jeho biskupskú vysviacku, teda detstvo, jeho mladosť, 

štúdiá a kňazskú službu," uviedla. Juhaniaková dodala, že monografia sprítomní život Mons. Baláža aj 

prostredníctvom fotografií, ktoré zvečnili okamihy jeho verejných i neformálnych stretnutí s ľuďmi. 

      Kniha vyjde v novembri, a to pri príležitosti 72. nedožitých narodenín biskupa Baláža, po viac ako roku od 

jeho smrti. 

 

 

      ver pop  

 

ZOJ: Vyzýva na urýchlené zvolanie zasadnutia Súdnej rady SR 

 

      Bratislava 30. augusta (TASR) - Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) vyzýva predsedu Súdnej rady 

SR Štefana Harabina, aby urýchlene zvolal zasadnutie rady. Posledné zasadnutie bolo zvolané na 11. až 13. 

septembra. Prezidentka ZOJ Katarína Javorčíková informovala, že Harabin spomínané zasadnutie zvolal 20. 

augusta, no hneď na druhý deň ho odročil na neurčito pre neúčasť nadpolovičnej väčšiny členov rady.  

      "Nečinnosť súdnej rady v čase, keď treba okrem iného riešiť významné personálne otázky, spôsobuje vážne 

problémy. Tým najvážnejším je blokovanie výkonu súdnej moci na viacerých súdoch, ktoré nie sú dostatočne 

personálne obsadené napriek tomu, že už úspešne prebehli výberové konania," povedala Javorčíková. Podľa nej 

sa to týka najmä krajských súdov v Trnave, v Bratislave a v Žiline a okresných súdov v Žiari nad Hronom, v 
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Brezne, vo Veľkom Krtíši, Bratislava V., v Prievidzi, v Liptovskom Mikuláši, vo Zvolene a v Lučenci. Urgentná 

je aj dodatočná voľba členov disciplinárnych senátov a voľba podpredsedu najvyššieho súdu, informovala 

Javorčíková. 

      Pripomenula, že 2. októbra sa končí funkčné obdobie trom členom súdnej rady menovaných prezidentom, 

ktorý nemá zákonom určenú lehotu na vymenovanie nových členov. ZOJ okrem výzvy Harabinovi adresovala 

výzvu aj členom súdnej rady, sudcovským radám a orgánom štátnej správy súdov, aby činnosť súdnej rady 

náležite sledovali a svojou aktivitou prispievali k skvalitneniu jej práce. 

 

 

      pec pop  

 

 

ŠAHY: Spoluprácu partnerských miest má prehĺbiť družobná zmluva 

 

      Šahy 30. augusta (TASR) – Mesto Šahy chce zintenzívniť spoluprácu so svojím partnerským mestom 

Veresegyház v Maďarsku. Doterajšie priateľské vzťahy oboch samospráv má potvrdiť a rozvinúť partnerská 

zmluva, ktorú chcú v krátkej budúcnosti podpísať obaja primátori.  

      „Naše vzťahy sú dlhoročné. Rozvíjala sa spolupráca v kultúrnej činnosti a v oblasti školstva. Vo viacerých 

prípadoch mesto Veresegyház podporovalo kultúrne podujatia uskutočnené v Šahách alebo našom regióne. Pre 

ďalšiu účinnú spoluprácu a pre vytvorenie ďalších možností cezhraničných aktivít vytvára družobná zmluva aj 

právne podmienky vzťahu oboch miest,“ uviedol primátor Šiah Ján Lőwy. 

      Primátori chcú družobnú zmluvu podpísať 17. októbra. Ako sa uvádza v jej návrhu, Šahy na slovenskej 

strane i mesto Veresegyház v Maďarsku chcú vzájomnou spoluprácou „pomáhať poznávaniu a prezentácii 

spolupatričnosti občanov maďarskej národnosti, ako aj poznávaniu hodnôt slovenského národa“. Obe mestá sa 

tiež zaväzujú k spolupráci v oblasti kultúry, umenia, športu i ochrany prírody a krajiny. Zároveň sa chcú 

podporovať aj ekonomicky. „Zúčastnené strany považujú za dôležité, aby sa hlavne mladí ľudia oboznámili s 

históriou, ale aj súčasnosťou družobného mesta. K udržovaniu stykov vytvoríme vhodné podmienky,“ píše sa 

v návrhu družobnej zmluvy. 

 

 

      van gl  

 

 

Karol M. zažaloval vládu Belize za zrušenie trvalého pobytu 

 

      Belmopan 30. augusta (TASR) - Slovenský občan Karol M. podal žalobu na vládu Belize za to, že mu zrušila 

povolenie na trvalý pobyt. Informoval o tom spravodajský server 7Newsbelize.com.  

      Súdny proces vo veci sa má začať 17. septembra. Už v utorok sa však pred správny súdom v metropole 

Belmopan konalo prvé prípravné pojednávanie, na ktoré prišla len jeho manželka Zuzana.  

      Prostredníctvom žaloby sa chce Karol M. domôcť obnovenia povolenia na trvalý pobyt, ktoré mu v rámci 

snáh o jeho vydanie do SR odobralo belizské ministerstvo pre imigráciu. Tento krok ministerstvo zdôvodnilo 

tým, že Slovák získal trvalý pobyt v krajine na základe falošných údajov. 

      Belize síce nemá so SR dohodu o vydávaní podozrivých osôb na trestné stíhanie, môže však Karola M. 

vyhlásiť za personu non grata formou vykonávacieho dekrétu, proti ktorému nie je možné podniknúť ďalšie 

právne kroky. 

      Karol M. je na Slovensku obvinený zo zorganizovania vraždy bývalého policajta v Moste pri Bratislave v 

roku 2004. Akcia však vrahom nevyšla a namiesto expolicajta prišli o život jeho družka a desaťročný syn.  

      Polícia Karola M. a ďalšie štyri v slovenskom podsvetí známe osoby nedávno obvinila aj z účasti na vražde 
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bossa sýkorovcov Petra Čongrádyho a podozrieva ho i z účasti na ďalšej vražde. 

 

 

      12 20 rsc dem  

 

 

 

 

V.MIKA: Budem mať ambíciu zabojovať o zvýšenie koncesionárskych 
poplatkov 

 

Bratislava 30. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Václav Mika chce 

využiť predloženie novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS do parlamentu na presadenie 

zvýšenia koncesionárskych poplatkov. Povedal to dnes na rokovaní Rady RTVS. 

      Novelu zákona, ktorej cieľom je zachovanie súčasnej úrovne úhrad, schválila vláda 22. augusta a jej 

predloženie do parlamentu sa očakáva v októbri. "Budem mať ambíciu zabojovať o zvýšenie koncesionárskych 

poplatkov. Sme pripravení ponúknuť za to protihodnotu," vyhlásil dnes Mika s tým, že divákom by RTVS 

kompenzovala vyššie poplatky zlepšením programových služieb. 

      Pripomenul, že príjmy RTVS z reklamy sú zákonom limitované a základom jej financovania sú popri 

zdrojoch zo zmluvy so štátom práve koncesionárske poplatky. 

      Na skutočnosť, že koncesionárske poplatky dlhé roky neboli valorizované, pričom náklady Slovenského 

rozhlasu, aj Slovenskej televízie každoročne stúpajú, upozorňoval v čase predstavovania projektov aj Mikov 

protikandidát na post šéfa RTVS Jaroslav Rezník. Aktuálnou vládnou ambíciou však zatiaľ nie je zvyšovanie 

týchto poplatkov, ale len ich zachovanie, keďže vláda Ivety Radičovej presadila od budúceho roku iný model 

financovania RTVS.       

      Aktuálny kabinet Roberta Fica (Smer-SD) 22. augusta schválil novelu, na základe ktorej by sa 

koncesionárske poplatky za Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) mali platiť aj v budúcom roku. Výška úhrad 

za službu verejnosti by sa pritom nemala meniť. Fyzická osoba, ktorá odberá elektrinu, by teda naďalej mala 

platiť 4,64 eura mesačne. 

      V súčasnosti platná legislatíva predpokladá, že sa financovanie RTVS od 1. januára 2013 zmení. Podľa nej 

by sa malo médium financovať zo štátneho rozpočtu čiastkou minimálne 90 miliónov eur. V budúcom roku by to 

bolo viac ako 98 miliónov eur. Prijatím predloženého návrhu z dielne rezortu kultúry sa však ponechá v platnosti 

doterajší systém financovania verejnoprávneho vysielateľa. 

      RTVS v prvom roku po fúzii Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie vyzbieral na koncesionárskych 

poplatkoch necelých 74 miliónov eur. 

 

 

      df vse  

 

MÉDIÁ: Exriaditeľka RTVS bude možno musieť vrátiť odmeny za druhý kvartál 

 

      Bratislava 30. augusta (TASR) - Bývalá generálna riaditeľka Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) 

Miloslava Zemková bude možno musieť vrátiť odmeny za druhý štvrťrok 2012. Po dnešnom rokovaní Rady 

RTVS to pre TASR pripustil súčasný šéf rádiotelevízie Václav Mika. 

      Odmeny za druhý kvartál totiž Zemková nemá odsúhlasené Radou RTVS. "Musím sa s tým oboznámiť, je to 

pre mňa nová vec," reagoval Mika pre TASR. "Je to možné," odpovedal na otázku, či pripúšťa možnosť, že bude 

odmeny žiadať naspäť. 
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      Na problém sa prišlo v priebehu rokovania rady, keď sa ukázalo, že systém odmeňovania bol v druhom 

štvrťroku zmenený. 

      "Treba konštatovať, že za druhý kvartál boli vyplatené tri odmeny iným spôsobom ako predtým, to znamená 

zálohovo," uviedol na rokovaní rady Mika. Za apríl, máj a jún malo ísť celkovo o sumu vyššiu ako 7000 eur. 

"Ak to tak bolo, nemá to oporu v uznesení rady," reagoval predseda rady Miroslav Kollár. Dodal, že Rada RTVS 

rozhodovala len o prvom štvrťroku.  

      Na priamu otázku Václava Miku, ako bude rada túto situáciu riešiť, Kollár konštatoval, že sa s ňou bude 

musieť vysporiadať manažment RTVS. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. 

 

 

      df gl  

 

 

VEDA: Slováci objavili nové svetielkujúce chrobáky 

 

      Bratislava 30. augusta (TASR) - Objav slovenských vedcov zo Slovenskej akadémie vied (SAV) sa stal v 

najprestížnejšom vedeckom časopise Science jedným z najdôležitejších v tomto roku. Ide o nájdenie novej 

skupiny svetielkujúceho hmyzu, ktorá sa vyskytuje len v úplne temných oblastiach. Teda takých, ktoré nie sú 

znečistené svetlom miest. 

      "Momentálne má tento objav záznamy na viac ako 6000 internetových doménach," doplnila PR manažérka 

SAV Michaela Španková. Po svetluškách s kováčikmi a muškách osvetľujúcich siete v jaskyniach je toto objav 

tretej svetielkujúcej skupiny hmyzu. Hmyz má podľa vedcov množstvo unikátnych štruktúr, ako sú obrovského 

svietiace lampáše študované s použitím mikrotomografie. Unikátny je tiež malý prídavný asymetrický lampáš na 

pravej strane. 

      Tieto šváby však nesvietia "len tak", ale za svoje svetlo sa schovávajú. "Napodobňujú totiž jedovatých 

kováčikov, a tak sa vyhýbajú predátorom," opísal Peter Varšavský z Geologického ústavu SAV. 

      Jediné miesto výskytu tohto vzácneho druhu však úplne zničil výbuch sopky Tungurahua 5. decembra 2010. 

Druh je preto pravdepodobne vyhynutý.  

 

 

      vk gl  

 

 

P. PAŠKA: Zrekonštruovaný hrad je ako moje vlastné dieťa 

 

      Bratislava 30. augusta (TASR) - Každá krajina má svoje symboly, ktoré ponúka verejnosti a je 

zadosťučinením, že Bratislavský hrad navštevuje veľké množstvo ľudí. Vyhlásil to dnes predseda NR SR Pavol 

Paška (Smer-SD), ktorý novinárov previedol po zrekonštruovaných priestoroch hradu. Verejnosť ich uvidí už v 

sobotu (1.9.) počas Dňa otvorených dverí. 

      "Toto je pre mňa akoby vlastné dieťa, za ktoré som znášal a asi aj budem znášať veľa kritiky. Ale veľmi ma 

teší, že 20. výročie Ústavy SR a vzniku republiky si konečne budeme môcť pripomenúť v priestoroch, ktoré nie 

sú nezvyčajné aj v iných starších a vyvinutejších demokraciách," povedal Paška. S rekonštrukciou hradu totiž 

Kancelária NR SR začala v dobe, keď Paška parlamentu predsedal v rokoch 2006 až 2010 prvý krát. 

      Šéf NR SR pripomenul, že precestoval celý svet a ako predseda parlamentu mal možnosť navštíviť 

reprezentačné priestory aj v iných krajinách. "Pre mňa je zadosťučinením, keď vidím, aké množstvo ľudí dnes 
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navštevuje hrad a koľko ľudí sa fotí pred sochou Svätopluka, ktorá bola predmetom veľkej kontroverznej 

diskusie. Ale chvalabohu, evidentne to ľuďom neprekáža. Dnes je to naozaj symbol, kde chodí veľa ľudí, symbol 

nielen Bratislavy, ale celého Slovenska," vyhlásil Paška. 

      Rekonštrukcia však ešte nie ukončená, napríklad na hrade chýba mobiliár. "Predchádzajúci minister financií 

vyčlenil prostriedky na dozariadenie a dokončenie, ale zatiaľ čakáme na možnosti rozpočtu, či bude vôbec 

možnosť nájsť nejaké peniaze. Aby sme to nerobili ako lastovičie hniezdo, tak počkáme," avizoval. Na otázku, 

koľko peňazí ešte treba investovať, priamo neodpovedal. "Nás najviac tlačí jama, ktorá vznikla po 

archeologických výskumoch. Malo tam byť podzemné parkovisko a naša snaha je minimálne aspoň urobiť aspoň 

toto. Tam treba asi 10 miliónov eur. Či sa nájdu, neviem, ale niečo s tým urobiť musíme, lebo areál vyznieva 

zle," vysvetlil. 

      Podľa jeho slov však krajina potrebuje peniaze aj na sociálne projekty, zdravotníctvo či školstvo. "Asi by to 

nebolo celkom korektné, ak by sme sa hrali len so symbolmi. Tým symbolom Slovenska by mal byť aj kvalitný 

život pre široké vrstvy ľudí, takže tento projekt asi zamrzne a bude čakať na lepšie časy," myslí si. 

      Už v piatok (31.8.) bude v zrekonštruovaných priestoroch hradu prvá štátna recepcia, ktorú organizuje 

Kancelária prezidenta SR spolu s Kanceláriou NR SR a Úradom vlády SR. "Prídu stovky hostí, ako diplomatický 

zbor, poslanci, europoslanci, regionálni politici a všetci, ktorí boli pri zrode našej štátnosti a tí, ktorí ju počas 20 

rokov napĺňali," dodal Paška. 

      Na celkovú rekonštrukciu Bratislavského hradu bolo v decembri 2008 za prvej vlády Roberta Fica (Smer-

SD) schválených takmer 126 miliónov eur, ku koncu minulého roku bolo čerpaných vyše 64,6 milióna eur. 

Hlavnými dôvodmi rekonštrukcie bol zlý až havarijný stav hradného paláca. Po jej úplnom dokončení má hrad 

plniť štátno-reprezentačnú, kultúrnu a spoločenskú funkciu, naďalej tam budú sídliť expozície Slovenského 

národného múzea. Po skončení rekonštrukcie bude múzeum, a teda aj verejnosť, využívať 80 percent plochy 

celého paláca, zvyšok budú reprezentačné priestory. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. 
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P. PAŠKA: Je škoda, že V. Mečiar na oslavy výročia Ústavy SR nepríde 

 

      Bratislava 30. augusta (TASR) - To, že Vladimír Mečiar pozvanie na oslavy 20. výročia vzniku Ústavy SR 

neprijal, je škoda. Povedal to dnes predseda NR SR Pavol Paška (Smer-SD), podľa ktorého je Mečiar 

bezpochyby človek, ktorý zasiahol do dejín Slovenska. 

      To, že pozvanie neprijali ani zahraniční hostia, okomentoval tým, že je to náš deň. "Je to náš deň, naša ústava 

a všetci tí, ktorí k tomu majú čo povedať, tu zajtra budú," uistil. 

      Odpoveď na otázku, prečo politici a ich strany, ktoré stáli pri zrode Ústavy SR, dnes v parlamente nie sú, 

vidí Paška v demokracii. "Každopádne treba oceniť tých, ktorí tú odvahu mali. Uplynulé dni ukázali, že existuje 

stále veľa názorov na rozdelenie federácie. No ľudia, ktorí vytvorili dispozíciu pre vznik Ústavy SR a 

samostatnú Slovenskú republiku si určite zaslúžia úctu a zaslúžia si, aby nezmizli zo slovenských dejín bez 

ohľadu na to, aký pohľad na tento počin máme. SR je dnes suverénna krajina v rámci medzinárodného 

spoločenstva so svojou hviezdičkou a svojou zástavou a som presvedčený, že to bol dobrý krok," podotkol. 

      Čelní predstavitelia štátu, súčasní, aj tí minulí, sa zídu v piatok 31. augusta pod jednou strechou. V 

Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave spolu oslávia 20. výročie prijatia Ústavy SR. Trojnásobný 

bývalý premiér Vladimír Mečiar (ĽS-HZDS), ktorý stál pri jej zrode, bude chýbať. 

      "Je medzi pozvanými, ale oznámil, že nepríde," povedala pre TASR riaditeľka Komunikačného odboru 

Kancelárie NR SR Soňa Pőtheová. Na slávnostné zasadnutie parlamentu sú pozvaní traja najvyšší ústavní 

činitelia - prezident Ivan Gašparovič, predseda NR SR Pavol Paška, premiér Robert Fico (obaja Smer-SD), 

predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková, súčasní aj bývalí poslanci, vláda, diplomatický zbor. 
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      Hostia si pozrú pochod Čestnej stráže s vlajkou SR a originálom Ústavy SR do Sály ústavy a šéf 

zákonodarného zboru Pavol Paška následne otvorí slávnostné zasadnutie NR SR. V rámci neho vystúpi prezident 

Ivan Gašparovič s prejavom k 20. výročiu prijatia Ústavy SR. V čase prijímania základného dokumentu v roku 

1992 stál Ivan Gašparovič ako predstaviteľ HZDS na čele Slovenskej národnej rady. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. 
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ŠKOLSTVO: Letná škola žurnalistiky privíta zahraničných Slovákov 

 

      Bratislava 30. augusta (TASR) - Spolu 21 Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí pôsobia ako redaktori 

v krajanských periodikách, absolvuje od pondelka (3.9.) Letnú školu žurnalistiky. Slováci prídu zo Srbska, 

Rumunska i Ukrajiny a Univerzita Komenského v Bratislave pre nich pripravila týždeň plný prednášok 

s pedagógmi katedry žurnalistiky. 

      Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) projekt organizuje po prvýkrát. Letná 

škola žurnalistiky ponúkne zahraničným Slovákom množstvo informácií z oblasti novinárskej etiky, 

masmediálneho práva, elektronických médií či metodiky žurnalistiky. "V rámci doplnkových aktivít navštívia 

účastníci kurzu hrad Červený Kameň, Múzeum Ľudovíta Štúra a Slovenskú ľudovú majoliku v Modre," 

priblížila program riaditeľka CĎV UK Janka Chládecká. "Práca s informáciami je totiž všade na svete náročná, 

musí plne rešpektovať množstvo zásad - na čele s dodržiavaním novinárskej etiky," zhodnotil význam kurzu 

rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta. 

      Slávnostné otvorenie Letnej školy žurnalistiky sa uskutoční v pondelok 3. septembra o 18.00 h v Študijnom 

a kongresovom stredisku v Modre – Harmónii. Okrem vedenia univerzity a vedenia CĎV UK sa na otvorení 

zúčastnia aj generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR JUDr. Dagmar Hupková a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí RNDr. Igor Furdík. 

      Vzdelávacím žurnalistickým programom pre krajanov uzatvára Centrum ďalšieho vzdelávania UK svoje 

letné aktivity a pripravuje sa na otvorenie nového akademického roka 2012/2013. 

      TASR informovala Andrea Kučerová z Oddelenia vzťahov s verejnosťou UK. 

 

 

      fed jk  

 

ZDRAVIE: Lekári z celého sveta diskutujú v Bratislave o ušiach 

 

      Bratislava 30. augusta (TASR) - V Bratislave sa dnes začal európsky kongres ušnej medicíny EAONO 2012, 

na ktorom sa stretáva okolo 500 otolaryngológov z Európy, Severnej a Južnej Ameriky, ako aj Ázie. Témou 

kongresu sú choroby stredného ucha, moderná ušná implantológia, nádory ucha a priľahlej časti lebky. 

      "Účastníci budú mať možnosť sledovať aj ukážky chirurgie ucha a bázy lebky na preparátoch a trénovať 

základy ušnej chirurgie na modeloch spánkovej kosti," informoval prezident Európskej Akadémie Otológie a 

Neuro-otológie profesor Milan Profant. Kongres potrvá do 2. septembra. 

 

 

      ala 
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SOCIÁLNE: Na dávky v hmotnej núdzi je odkázaných takmer 360.000 Slovákov 

 

      Bratislava 30. augusta (TASR) - Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k tejto podpore sa v 

SR dlhodobo drží nad hranicou 180.000, pričom podľa posledných štatistík za júl tohto roka ich bolo presne 

181.870. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR najčastejšie táto podpora smeruje 

do rodín jednotlivcov. 

      Najviac poberateľov (41.885) bolo v Košickom kraji, po ktorom nasledujú Banskobystrický (35.332), 

Prešovský (33.777), Nitriansky (25.581), Žilinský (16.013), Trnavský (12.574) a Trenčiansky kraj (11.866). 

Najmenej ľudí dostávalo dávky v hmotnej núdzi v Bratislavskom kraji (4872), v regióne s najnižšou 

nezamestnanosťou na Slovensku. 

      Aj napriek faktu, že najčastejšie poberá dávky jednotlivec, stále približne takmer 200.000 ľudí žije v 

domácnostiach so spoločne posudzovanými osobami. Ak by sa aj tieto zahrnuli do celkového počtu poberateľov, 

tak by ich v máji bolo celkovo 355.323. Zo všetkých obyvateľov Slovenska, viac ako 5,41 milióna, bolo tak na 

dávky v hmotnej núdzi a príspevky k tejto dávke odkázaných 6,57 % obyvateľov. 

 

 

      emu gl  

 

 

AUTO: Volkswagen Slovakia poskytol bezúročné pôžičky vyše 6 miliónov eur 

 

      Bratislava 30. augusta (TASR) - Spoločnosť Volkswagen Slovakia (VW SK) poskytla svojim zamestnancom 

za prvých šesť mesiacov tohto roku bezúročné pôžičky v celkovej výške takmer 743.000 eur. Najväčší záujem 

bol v prvej polovici roku 2012 o pôžičky do 3300 eur, ktoré získalo takmer 155 zamestnancov. 

      Zamestnanci VW SK majú v rámci sociálneho programu možnosť využiť tri druhy bezúročných pôžičiek. 

Do výšky 1680 eur na účely zariadenia bytových priestorov alebo založenia stavebného sporenia. Na nákup 

nehnuteľnosti alebo stavebné úpravy do 3300 eur a stabilizačnú pôžičku za účelom bývania až do 16.600 eur. 

Splatnosť bezúročných pôžičiek je od troch do desiatich rokov v závislosti od výšky poskytnutých finančných 

prostriedkov. O ďalšiu môže pritom zamestnanec požiadať po 18 mesiacoch od splatenia predchádzajúcej. Po 9 

mesiacoch môže o pôžičku požiadať osamelý rodič s deťmi do 15 rokov. 

      Bezúročné pôžičky poskytuje Volkswagen Slovakia svojim zamestnancom od roku 1997. V rokoch 2005 až 

2011 ich pritom využilo viac ako 1200 zamestnancov v celkovom objeme prevyšujúcom 6 miliónov eur. 

      TASR informoval Vladimír Machalík, hovorca spoločnosti. 

 

 

      pe pop  

 

 

J. MIŠKOV: Vláda už vytvorila 14 zákonov, ktoré prihoršia podnikateľom v SR 

 

      Bratislava 30. augusta (TASR) - Vláda Roberta Fica za 4 mesiace prijala alebo pripravila 14 zákonov, ktoré 

výrazným spôsobom poškodia podnikateľské prostredie na Slovensku. Na dnešnej tlačovej konferencii v 

Bratislave to vyhlásil podpredseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Juraj Miškov.  
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      "Problém číslo 1 na Slovensku je vysoká nezamestnanosť a nízky prílev priamych zahraničných investícií a s 

tým spojený nízky vznik nových pracovných miest a zhoršujúce sa podnikateľské prostredie," povedal Miškov. 

      Podľa bývalého ministra práce Jozefa Mihála (SaS) poškodia slovenských podnikateľov najviac zmeny, 

ktoré prinesie novela zákonníka práce, novela zákona o dani z príjmov a zmeny v odvodoch a sociálnom a 

zdravotnom poistení. "To sú najväčšie rany istoty, ktoré utrpí podnikateľské prostredie," upozornil Mihál. Ako 

dodal, po prijatí novely zákonníka práce sa zabrzdí najmä tvorba nových pracovných miest. "Ak tu budú vznikať 

nove pracovne miesta, tak napríklad v odborárskych centrálach," podotkol Mihál. 

      Za najväčšie zmeny k horšiemu považuje exminister stratu flexibility, ktorá bola do Zákonníka prace 

zavedená zhruba pred rokom bývalou vládou. Veľkým problémom pre podnikateľov majú byť takisto zmeny, 

ktoré sa týkajú pracovného pomeru na dobu určitú, zmeny v pracovnom čase a v normovaní práce. Tieto zmeny 

majú priniesť silnejšie postavenie odborárom na úkor zamestnávateľov. "Nie majiteľ firmy bude rozhodovať o 

tom, ako bude firma fungovať, ale odborársky predák, ktorý bude rozhodovať o tom, či firma vyrobí viac alebo 

menej," skonštatoval Mihál. 

      Okrem Zákonníka práce kritizovali predstavitelia SaS aj zmeny v obchodnom zákonníku, novelu zákona o 

bankách, o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a zákon o osobitnom odvode z podnikania v 

regulovaných odvetviach. Negatívne podľa nich zapôsobia aj zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty (DPH) i 

v zákone o správnych poplatkoch. 

      Podnikateľské prostredie zhorší aj zákon o sociálnom poistení a zákon o úhrade za služby poskytované 

Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS), zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a 

zámer zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia. "K tomu treba pripočítať aj avizované 

zákony, ktoré vláda v krátkom čase pravdepodobne schváli, a to je zrušenie rovnej dane a zavedenie 

hotovostného limitu," dodal Miškov. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. TASR sa pokúsi získať reakciu Úradu vlády SR. 

 

 

      har pop  

 

 

PKS: Zvyšovaniu cien potravín sa nevyhneme ani na Slovensku 

 

      Bratislava 30. augusta (TASR) – Zvyšovaniu cien potravín sa podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) 

pravdepodobne nevyhneme ani na Slovensku. Dôvodom je jednak nízka úroda obilia v tomto roku vplyvom 

nepriaznivých klimatických podmienok nielen v SR, ale prakticky v celom svete, rast ostatných vstupných 

nákladov, ako aj vplyv deformovaného ekonomického vývoja na Slovensku. 

      "Napriek optimistickým očakávaniam na začiatku tohto roka výpadok celosvetovej úrody dosiahol približne 

20 %. Slovensko tým, že je súčasťou EÚ a celosvetového priestoru, nie je odtrhnuté od cenového vývoja cien 

potravín a cien komodít zvyšku sveta," uviedol dnes na tlačovej konferencii v Bratislave prezident PKS Daniel 

Poturnay. 

      "V dôsledku sucha vzrástli ceny kŕmneho obilia z úrovne 120 eur za tonu ešte pred niekoľkými mesiacmi na 

180 eur za tonu, cena sóje stúpla zo 400 eur za tonu na úroveň 600 eur za tomu, čiže v obidvoch prípadoch sa 

jedná o 50-% cenový nárast. Tieto suroviny sú však kľúčové pre chov hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny a 

ďalších komodít vstupujúcich do cien mäsových výrobkov," zdôvodnil. 

      "V zásade môžeme povedať, že okrem cien týchto komodít na ceny potravín vplývajú aj osobné náklady a 

ceny pohonných hmôt," poznamenal. Za posledných 10 rokov ceny potravín v SR podľa neho vzrástli o 32,5 %, 

avšak celková inflácia na Slovensku za toto obdobie dosiahla až 60 %. Hrubé mzdy vzrástli o 107 %. "Toto 

všetko sú nárasty nákladov, s ktorými sa potravinárske podniky musia vyrovnať," dodal. 

      Potravinárska komora Slovenska je združenie právnických osôb založené potravinárskymi firmami 

pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho 
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priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. 

 

 

      UPOZORNENIE: 

      TASR ponúka k správe zvukový záznam. 

 

 

      jal pop  

 

 

Zs.SIMON: Za vyššími cenami potravín stojí najmä neodbornosť Ľ. Jahnátka a 
vlády 

 

      Bratislava 30. augusta (TASR) - Opäť sa ukazuje, že na to, aby bol niekto odborníkom v oblasti 

poľnohospodárstva, nestačí mať podľa exministra pôdohospodárstva Zsolta Simona (Most-Híd) doma záhradku 

alebo vinohrad.  

      "Jasným príkladom je minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek (nominant Smer-SD), ktorý to dokazuje 

tak svojimi rozhodnutiami, ako aj vyjadreniami. Neustále tvrdí, že za zdražovanie potravín môže zlá úroda, čo 

ale nie je celkom pravda. Nielen úroda, ale hlavne neodbornosť pána Jahnátka a celej Ficovej vlády stojí za 

vyššími cenami potravín," uviedol dnes Simon. 

      Konštatoval zároveň, že na Slovensku sa urodilo v roku 2012 1,314 milióna ton pšenice, čo je pokles o 15,5 

% oproti roku 2011, pričom ročná potreba na potravinárske účely je 0,5 milióna ton. Odhad úrody v rámci celej 

EÚ avizuje pokles o 1,5 %. 

      Podľa Simona je evidentná tiež skutočnosť, že obchodné reťazce pri potravinách pracujú s maržou 70 až 150 

%. "Prečo vláda nehľadá riešenie práve tu, kde sa nárast cien môže eliminovať," pýta sa exminister. 

      Cena pšenice podľa neho už v minulosti mala úroveň vyššiu ako 200 eur za tonu, čomu sa prispôsobili 

spotrebiteľské ceny. Už aj v minulosti sa potvrdilo, že pokles ceny pšenice neznamenal pokles ceny chleba. 

"Prečo vláda neobmedzuje využívanie úrodných pozemkov na produkciu energie?" 

      "Dnes sa už vďaka Ficovej politike na 20.000 ha pôdy neurodí pšenica, ale elektrina. Úroda z tejto výmery 

na úrovni 66.000 ton by postačovala pre obyvateľov mesta Trenčín na ročnú potrebu chleba, rožkov a všetkého 

pečiva. Z elektriny sa nenajeme," zdôraznil. 

      Je preto podľa Simona teda otázne, prečo Ficova vláda istôt hovorí o potrebe zvyšovania cien potravín. "Je to 

preto, že chce prevádzkovateľov týchto zariadení - sponzorov strany - vysoko dotovať aj pri cene elektriny, 

pričom jej neprekáža ani nárast cien potravín," myslí si Simon. 

      "Zdá sa, že minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek napriek svojej záhradke a predseda vlády SR 

Robert Fico napriek svojmu vinohradu, sú viac doma v elektrotechnike a aktivitách sponzorov ako v obilí," 

dodal.  

 

 

      UPOZORNENIE: 

      TASR sa pokúsi získať reakciu rezortu pôdohospodárstva. 
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FINANCIE: Rezort financií vymenil členov predstavenstva aj dozornej rady 
SZRB 

 

      Bratislava 30. augusta (TASR) - Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., (SZRB) má od utorka (28.8.) 

nových členov predstavenstva aj dozornej rady. Ministerstvo financií (MF) SR v tento deň rozhodlo o viacerých 

zmenách v zložení jej orgánov. 

      Z funkcií členov predstavenstva boli odvolaní Ivan Murín a  Ľubomír Trnka. "Za nových členov 

predstavenstva boli zvolení Pavel Šoltys, ktorý bude zároveň vykonávať funkciu námestníka generálneho 

riaditeľa pre úsek rizík a bankových procesov a Marek Nemeček, ktorý bude zároveň vykonávať funkciu 

námestníka generálneho riaditeľa pre úsek obchodný," informoval TASR Martin Hrušovský z odboru 

prevádzkových služieb SZRB. Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom banky je naďalej Peter 

Ševčovic. 

      V utorok boli zároveň z funkcií členov dozornej rady odvolaní Miroslav Poláček, Richard Tänzer a Branislav 

Rajčáni. Jej novými členmi sa stali Ján Lisý, Jozef Straško a Martin Hrivík. 

      SZRB je bankou zameranou najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku. Okrem malých 

a stredných podnikateľov podporuje aj mestá a obce či vlastníkov bytových domov. Jej jediným akcionárom je 

MF SR. 

 

 

      vjo  

 

 

PREMIÉR: Obávam sa rozpadu eurozóny 

 

      Bratislava 30. augusta (TASR) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa obáva rozpadu eurozóny a považuje to 

za rovnocennú alternatívu k iným možnostiam. "Vidím rozpad eurozóny takisto reálny ako jej udržanie. Preto 

dôsledne trvám na dodržaní sľubov, ktoré sme dali vo vzťahu k ozdravovaniu verejných financií, lebo inú 

alternatívu ako eurozónu nemáme," podčiarkol na dnešnej tlačovej konferencii. 

      Jej udržanie podľa neho bude záležať od toho, ako sa zvládne situácia napríklad v Grécku či Španielsku. 

Rovnako tak ako sa jej 17 členských štátov postaví k posilneniu európskej integrácie, ktorá bude podľa neho 

nevídaná a veľmi silná. "Toto všetko môže viesť buď k posilneniu EÚ a eurozóny, alebo jej rozdeleniu," 

upozornil s tým, že za daných okolností sa bude prihliadať čisto na ekonomický záujem. Pripomenul, že SR je 

malá krajina a jediné, čo môže ponúknuť, je tvrdá finančná disciplína a záujem ukázať Európe, že je schopná 

splniť svoje domáce úlohy. 

      Premiér dodal, že vyššie výdavky zo štátneho rozpočtu v súčasnosti nie sú možné, lebo ide o elementárne 

prežitie SR v európskom priestore. Kabinet tak robí všetko preto, aby Slovensko zostalo v jadre Európy. 

"Nebudem niesť zodpovednosť ako predseda vlády za to, že Slovensko bude niekedy vyradené z eurozóny 

a bude postavené do skupiny krajín, ktoré budú druhoradé a s ktorými nikto nič nebude chcieť mať. To radšej 

stratím časť politickej podpory na Slovensku za opatrenia, ktoré robíme, aby sme boli súčasťou silnej Európy," 

deklaroval Fico. Poznamenal, že naša krajina sa zatiaľ drží dobre, pričom počúva priaznivé ohlasy z EÚ. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam a videozáznam. 
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Javorčík: Cyperské predsedníctvo hľadá kompromis ohľadom budúceho 
rozpočtu EÚ 

 

      Nikózia/Brusel 30. august (TASR) - Dnešné neoficiálne zasadanie Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v 

Nikózii, ktoré pripravilo cyperské predsedníctvo v EÚ, prebiehalo v znamení príprav dlhodobého rozpočtu EÚ 

na obdobie 2014-2020, uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Peter Javorčík. 

      "Išlo o ďalšie rokovanie Rady zamerané na finančnú perspektívu s tým, že sa konalo na základe dokumentu 

cyperského predsedníctva, ktoré sa snažilo nájsť určité kompromisné riešenie," povedal Javorčík v telefonickom 

rozhovore pre TASR. 

      Podľa slovenského diplomata aj v Nikózii sa z hľadiska rokovaní o sedemročnom rozpočte únie potvrdili 

protichodné názory dvoch skupín krajín. Na jednej strane sú stále takzvaní čistí prispievatelia do rozpočtu, ktorí 

požadujú zoškrtanie rozpočtového návrhu Európskej komisie asi o desať percent. Na druhej strane je skupina 

krajín, ku ktorej patrí aj Slovensko, ktoré sa hlásia do skupiny priateľov súdržnosti. 

      "Táto skupina je za to, aby návrh komisie, ktorý bol prezentovaný ešte vlani, bol viac-menej zachovaný, čiže 

aby zostal zachovaný jeho objem finančných prostriedkov," uviedol Javorčík. 

      A dodal, že z hľadiska slovenských záujmov ide najmä o to, aby sme si udržali obálku, ktorá je určená na 

európske fondy, z ktorých sa financujú opatrenia ako rozvoj infraštruktúry a podpora zamestnanosti. 

      "My to vnímame ako dôležitý nástroj na podporu rastu a investícií do budúcnosti," priznal Javorčík. 

      Na otázku TASR, či cyperské predsedníctvo už prezentovalo aj nejaké konkrétne číselné vyjadrenia politík 

budúceho rozpočtu EÚ, Javorčík uviedol, že zatiaľ tieto čísla nie sú známe, ale je vidieť, že cyperská strana sa 

snaží o dosiahnutie kompromisu už v tomto štádiu rokovaní. Podľa jeho slov sa očakáva, že Cyprus zverejní 

konkrétne čísla už počas septembra alebo v októbri. 

      "Musíme sa prispôsobiť aj tomu, akým spôsobom budú prebiehať rokovania o budúcom rozpočte, ktoré 

vedie predseda Európskej rady Herman van Rompuy," dodal v tejto súvislosti Javorčík. 

      (spravodajca TASR Jaromír Novak) 

      TASR vydá k správe zvukový záznam 

 

 

      jk  

 

 

Šefčovič: Komisa má zásadné výhrady k návrhom na zníženie rozpočtu EÚ 

 

      Nikózia/Brusel 30. august (TASR) - Európska komisia (EK) má výhrady voči dokumentu cyperského 

predsedníctva v EÚ, v ktorom sa navrhuje zníženie celkovej výšky dlhodobého rozpočtu Európskej únie (2014-

2020), uviedol podpredseda EK Maroš Šefčovič. 

      Dokument cyperského predsedníctva slúžil ako podklad pre dnešné rokovania na neformálnom zasadnutí 

Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Nikózii. 

      "V súvislosti s dokumentom, ktorý predložilo cyperské predsedníctvo, má komisia základný problém. 

Nesúhlasíme s konštatovaním, ktoré bolo v dokumente uvedené, a to, že návrh celkovej výšky rozpočtu by sa 

mal znížiť," uviedol Šefčovič v telefonickom rozhovore pre TASR. 

      Podpredseda EK uviedol, že v Nikózii spolu s eurokomisárom pre rozpočet Januszom Lewandovskim 

argumentovali, že keď komisia v roku 2011 pripravovala návrh dlhodobého rozpočtu, brala do úvahy celkovú 

ekonomickú situáciu v EÚ, ale aj nové kompetencie, ktoré dostala EK prostredníctvom Lisabonskej zmluvy. 

      "Tento návrh sme poňali ako minimum pre úspešné fungovanie EÚ. Považujeme to za dôležitý nástroj, 

ktorým môžeme investovať do budúcnosti EÚ a preto sme dnes dosť jasne prezentovali náš nesúhlas s tým, že 

tento návrh rozpočtu by sa mal znižovať," povedal Šefčovič. 
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      Slovenský eurokomisár dodal, že okolo pätnásť členských krajín únie s pôvodným návrhom rozpočtu súhlasí, 

pričom niektoré poukazovali, že mohol byť ešte vyšší, kým ďalších osem členských krajín chce jeho výrazné 

zníženie. 

      "Tie čísla, ktoré tieto štáty uvádzajú, znamenajú sumu okolo 100 miliárd eur, o ktorú by sa mal rozpočet únie 

znížiť," spresnil Šefčovič. 

      Podľa neho sa komisia bude usilovať obhájiť svoj návrh a priznal, že celková výška rozpočtu bude jednou z 

najcitlivejších momentov, ktorý sa zrejme podarí vyrokovať až v záverečnom kole rokovaní šéfov štátov a vlád 

počas summitu v novembri. 

      O mimoriadnom summite EÚ zameranom na finalizáciu rokovaní o budúcej finančnej perspektíve dnes 

informoval predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. 

      "Musí sa nájsť prienik všetkých pozícií, všetkých názorov členských štátov, a preto je dobré, že európski lídri 

budú mať celý jeden summit venovaný iba tejto téme," uviedol Šefčovič. A dodal, že Európska komisia v tomto 

smere sľubuje maximum ústretovosti, bude prichádzať s doplňujúcimi vysvetleniami a návrhmi tak, aby sa 

znižoval počet dôležitých otázok. Aby sa na novembrovom summite mohli lídri EÚ mohli venovať tým 

najdôležitejším rozpočtovým prioritám. 

      (spravodajca TASR Jaromír Novak) 

 

 

      TASR vydá k správe zvukový záznam 

 

 

      jk  

 

Maďarsko: Cez víkend sa začne Týždeň slovenskej kultúry v Budapešti 

 

      Budapešť 30. augusta (TASR) – Upevňovanie a ďalšie rozvíjanie slovensko-maďarských kultúrnych 

vzťahov, ako aj prezentovanie slovenskej kultúry je cieľom Týždňa slovenskej kultúry v Budapešti, ktorý sa 

začne túto sobotu. Ako o tom TASR dnes informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí SR, 

podujatie pripravil Slovenský inštitút (SI) v Budapešti. 

      Podujatie sa začína otvorením Slovenského stanu na 4. ročníku už známeho Pozsonyi Pikniku, ktorý trvá 

celý deň. Slovensko sa bude prezentovať propagačnými materiálmi o SR a Bratislave. Súčasťou programu bude 

aj súťaž v pečení najlepších bratislavských rožkov. 

      V ďalšom stane sa predstavia Trenčianske Teplice a ich známe kúpele. Hostia pikniku budú mať príležitosť 

ochutnať kapustné halušky a malé deti zabaví umelecký výtvarník - strihač farebného papiera Karol Krčmár.  

      V nedeľu si budú môcť hostia pozrieť divadelné predstavenie bratislavských korunovačných slávností Márie 

Terézie, ktoré sa konali v roku 1741 v Dóme sv. Martina v Bratislave. Budú prezentované na schodoch 

Maďarského národného múzea, a to v podaní slovenských hercov, medzi nimi aj hercov maďarskej národnosti.  

      Ďalšie dva dni sa na slovenskom inštitúte predstaví mesto Brezno aj s tancom folklórneho súboru Klások. 

Salaš Zbojská ponúkne svoje domáce špeciality a vo večerných hodinách vystúpi Divadlo Jána Chalúpku z 

Brezna.  

      V programe týždňa je i otvorenie výstavy "Košické korzo – Osobnosti z albumu" z Východoslovenského 

múzea v Košiciach a "Dunajské mosty" fotografa Petra Gyukicsa. Na nádvorí SI budú podávať slovenské 

špeciality a v utorok tam vystúpi košické divadlo Thália. 

      V stredu budúci týždeň sa Budapešťanom na Vörösmartyho námestí predstavia Košice - európske hlavné 

mesto kultúry 2013.  
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      Vo štvrtok na lodi A38, kotviacej na Dunaji a známej svojimi diskotékami, zahrá slovenská kapela Groovin' 

Heads a maďarská Random Trip. 

      Posledný deň bude patriť slovenskému folklóru a ľudovým remeslám - opäť v centre Budapešti na 

Vörösmartyho námestí. Vyše hodinovým programom sa predstaví folklórny súbor Technik a v niekoľkých 

stánkoch ponúknu slovenské ľudovoumelecké výrobky.  

      (spravodajca TASR Ladislav Vallach) dem 

 

Šport: 
 

 

Rafting-ME: Slovenské rafterky získali v šprine na Lipne striebornú medailu 

 

      Lipno 30. augusta (TASR) - Hneď v úvodnej disciplíne na ME v raftingu v Lipne nad Vltavou získalo 

Slovensko medailu. V šprinte žien R4 sa o ňu zaslúžila posádka bratislavského Mistralu Hana Šarcová, Júlia 

Pavelková, Zuzana Čunderlíková a Monika Beňušková. Druhá slovenská posádka z VK Iuventa (Viera Kytková, 

Naďa Kurucová, Alexandra Smolková, Michalea Smolková) skončila na 9. mieste. 

      V rovnakej disciplíne mužov skončilo Slovensko 1 na 8. a Slovensko 2 na 9. mieste. 

 

      výsledky: 

      šprint R4: 

      ženy: 

      1. ČR 1 1:18,42, 2. SLOVENSKO 1 +4,81,, 3. ČR 2 +5,43,...9. SR 2 +7,63 

      muži: 1. ČR 1 1:13,20, 2. ČR 2 +1,58, 3. Slovinsko 2 +1,79,...8. SLOVENSKO 1 +4,15, 9. SLOVENSKO 2 

+4,38 

 

      go  

 

 

Tenis-US Open: Cibulková po triumfe nad Jovanovskou:"Bola som psychicky 
odolná" 

 

 

      New York 30. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala už do 3. kola 

dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Zverenka trénera Petra Miklušičáka si v druhom kole ako nasadená 

trinástka poradila so Srbkou Bojanou Jovanovskou za 1:58 h v dvoch setoch 7:6 (3) a 7:6 (3). V dueli o postup 

do osemfinále nastúpi v sobotu proti víťazke súboja medzi Taliankou Robertou Vinciovou a Kazaškou 

Jaroslavou Švedovovou. Cibulková má v New Yorku už istú prémiu 65.000 USD a 160 bodov do svetového 

rebríčka WTA, jej doterajším maximom vo Flushing Meadows je štvrťfinále z roku 2010.     

      Cibulkovej vyšiel úvod zápasu s Jovanovskou, keď v šiestom geme po dvoch winneroch prelomila podanie 

Srbky a po potvrdení brejku si vybudovala náskok 5:2. Jovanovská nezložila zbrane, vďaka agresívnej hre 

vyrovnala na 5:5 a vynútila si tajbrejk, v ktorom však mala navrch Cibulková. Víťazka turnaja WTA v Carlsbade 

premenila za stavu 6:3 po skvelom bekhendovom longlajne z ťažkej pozícii v rohu kurtu hneď prvý setbal. 

      V druhom dejstve sa Cibulková po brejku v šiestom geme ujala vedenia 4:2 a za stavu 5:4 podávala na 

víťazstvo v zápase. Jovanovská však otočila na 6:5 a tak rozhodnutie opäť padlo až v tajbrejku. V ňom premenila 
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slovenská jednotka za stavu 6:3 v poradí druhý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Jovanovskou na 2:0 vo 

svoj prospech. Vlani ju zdolala v troch setoch v baráži o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie v 

bratislavskom NTC. Aj štvrtkový zápas mal špecifický náboj, Srbsko a Slovensko totiž vo februári 2013 v 

prestížnej tímovej súťaži opäť nastúpia proti sebe, tentokrát v 1. kole svetovej skupiny. 

      Cibulková po víťazstve nad Jovanovskou netajila spokojnosť. "V rozhodujúcich momentoch som bola dnes 

psychicky veľmi odolná. Oba tajbrejky som zvládla na jednotku. Súperka v prvom i druhom sete zmazala manko 

brejku a vyrovnala. Dôležité bolo, že som sa nepoložila a aktívnou hrou som napokon slávila úspech. Pokiaľ ide 

o moju hru, bol to taký stred. Niekedy to vyzeralo, ako keby na kurte boli dve Dominiky. Keď som hrala po 

lajnách, získavala som fiftíny, no akonáhle som znervóznela a prestala diktovať tempo, súperka sa chytila. Teší 

ma, že som to napokon zvládla," povedala Cibulková v konferenčnom hovore so slovenskými médiami. 

       

      ženy - dvojhra - 2. kolo: 

      Dominika CIBULKOVÁ (13-SR) - Bojana Jovanovská (Srb.) 7:6 (3), 7:6 (3) 

    

      UPOZORNENIE: Správa je rozšírená o hlas Cibulkovej 

 

      la 

                      

 

 

Tenis-US Open: Kližan senzačne vyradil Tsongu a postúpil do 3. kola dvojhry  

 

 

      New York 30. augusta (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan sa v 2. kole dvojhry na grandslamovom 

turnaji US Open postaral o veľkú senzáciu, keď po výbornom výkone vyradil piateho nasadeného Francúza Jo-

Willfrieda Tsongu za 2:12 h v štyroch setoch 6:4, 1:6, 6:1 a 6:3. Zverenec trénera Karola Kučeru získal 

najcennejší skalp v doterajšej kariére a dosiahol životný úspech. Prvýkrát v seniorskej kategórii postúpil na 

podujatí veľkej štvorky do 3. kola, kde nastúpi proti víťazovi súboja medzi Francúzom Jeremym Chardym a 

Austrálčanom Matthewom Ebdenom. 

      Kližan zničil Tsongu variabilnou hrou a za svoje skvelé údery si od divákov na dvorci Louisa Armstronga 

často vyslúžil búrlivý aplauz. Slovenský Tenista roka 2011 "pomstil" krajana Karola Becka, ktorý v 1. kole 

prehral s Tsongom v štyroch setoch. Kližan má vďaka postupu medzi elitnú 32-ku v New Yorku už teraz istú 

prémiu a 90 bodov do rebríčka ATP Entry. V jeho novom vydaní sa vráti do najlepšej svetovej päťdesiatky a v 

prípade ďalšieho úspešného ťaženia môže ísť ešte vyššie. 

      Kližan sa nezľakol súpera zvučného mena, hneď v prvom geme prelomil Tsongovo podanie a po potvrdení 

brejku sa ujal vedenia 2:0. Favorizovaný Francúz síce hneď vzápätí vyrovnal na 2:2, no za stavu 3:3 Kližan po 

sérii winnerov čistou hrou získal podanie finalistu Australian Open z roku 2008 a prvý set sa stal jeho korisťou. 

Hneď na začiatku druhého dejstva mal Kližan k dispozícii tri brejkbaly, nevyužil ich však, čo narušilo jeho 

koncentráciu. Tsonga to využil a druhý set vyhral jasne. 

      Od začiatku tretieho dejstva bol však opäť pánom na dvorci Kližan. Slovenský tenista kvalitne podával i 

returnoval, umne menil rytmus hry a pri dlhších výmenách dominoval. V treťom sete dovolil uhrať Tsongovi iba 

jediný gem a vo štvrtom si po dvoch brejkoch vybudoval náskok 4:0. Francúz pôsobil na dvorci bezradným a 

unaveným dojmom. Nevychádzalo mu prvé podanie, v dôležitých momentoch sa nemohol spoľahnúť na tradičné 

esá. Tsonga ešte dokázal znížiť na 3:4, no Kližan už šancu na životné víťazstvo z rúk nepustil. Za stavu 5:3 

premenil pri podaní súpera v poradí druhý mečbal. Po zápase sa v návale radosti objal s trénerom Kučerom a 

nasledovala oblievačka vodou.                            

       

      muži - dvojhra - 2. kolo: 

      Martin KLIŽAN (SR) - Jo-Willfried Tsonga (5-Fr.) 6:4, 1:6, 6:1, 6:3 
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31. Augusta 2012 

 

Politika, spoločnosť, ekonomika 

 

 

PREZIDENT: Ústavu netreba obhajovať, ona sa obhájila sama 

 

 

      Bratislava 31. augusta (TASR) - Ústavu SR netreba obhajovať, ona sa obhájila sama svojím obsahom. V 

príhovore počas dnešnej slávnostnej schôdze Národnej rady SR venovanej 20. výročiu prijatia Ústavy SR to 

vyhlásil prezident SR Ivan Gašparovič. 

      "Ústavu sme si nezmysleli, my sme pre ňu v tom čase dozreli. Potvrdili sme ňou seba, svoju cestu za nami, 

no najmä pred nami. Vďaka nej sa môžeme pozrieť do spätného zrkadla a projektovať budúcnosť," povedal 

prezident, ktorý bol v čase prijímania ústavy predsedom Slovenskej národnej rady. 

      Zdôraznil, že ústavu prijali 1. septembra 1992 zástupcovia ľudu zvolení v demokratických voľbách. "Dnes si 

pripomíname deň, keď slovenský národ ustanovil Slovensko ako subjekt medzinárodného práva, ako suverénnu 

republiku. Z pohľadu histórie je 20 rokov naozaj krátke obdobie, takmer možno povedať, že to nie je história, no 

z pohľadu ľudského života je to významný úsek," povedal Gašparovič. 

      Prezident je presvedčený, že SR si ešte ako málo známa krajina svojou ústavou vybrala zjednocujúcu sa 

Európu. "Slovensko sa dočkalo aj ocenenia ústavy Radou Európy. V jej dokumentoch sa dočítame, že vďaka 

našej ústave sa nová republika stala právnym štátom," povedal. 

      Na margo ohlasov o potrebe novej ústavy Gašparovič upozornil, že ak niekto požaduje nový dokument, mal 

by predložiť relevantnú analýzu, ako aj charakteristiku nových hodnôt a princípov. Na druhej strane je rád, že 

Ústava SR nie je uzavretým, ale otvoreným dokumentom, vďaka čomu bolo možné bez väčších problémov 

prijať 11 jej novelizácií. Podľa prezidenta sa dokonalosť ústavy nemeria jej nemennosťou, ale súladom 

s potrebami praktického života. 

 

 

      UPOZORNENIE: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe videozáznam a fotoreportáž. 

 

 

      map gl  

 

SOCIÁLNE: Na trhu práce si nevie nájsť prácu viac ako 198.000 žien 
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      Bratislava 31. augusta (TASR) - Na Slovensku je viac nezamestnaných mužov ako žien. Podľa posledných 

štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR za júl tohto roka žien bolo 198.305. Najviac, 

39.134, ich mal Prešovský kraj. 

      Po Prešovskom nasledoval Košický kraj. Žien, ktoré si tam hľadali prácu, bolo 35.921. Regiónom s tretím 

najvyšším počtom žien bez zamestnania bol Banskobystrický kraj, a to 33.193. Ďalšie priečky patria 

Nitrianskemu (26.458), Žilinskému (21.084), Trenčianskemu (16.576) a Trnavskému kraju (15.337). V 

Bratislavskom kraji nemá prácu 10.602 osôb. 

      Spolu na úradoch práce bolo evidovaných 358.652 disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo znamená 

13,27-% mieru evidovanej nezamestnanosti. Celkovo ich počet predstavoval 399.105 ľudí. V takom prípade sa 

do počtu zarátajú aj nepracujúci, ktorí nemôžu okamžite nastúpiť do zamestnania. 

 

 

      emu pop  

 

 

FINANCIE: Regulované firmy začnú od septembra platiť mimoriadny odvod zo 
zisku 

 

      Bratislava 31. augusta (TASR) - Firmám pôsobiacim v regulovaných odvetviach vzniká od soboty (1.9.) do 

konca budúceho roka povinnosť platiť štátu mesačne mimoriadny odvod vo výške 0,363 % zo zisku 

presahujúceho 3 milióny eur. Vyplýva to zo zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných 

odvetviach, účinného od 1. septembra tohto roka. 

      Dodatočné zdanenie sa týka firiem, ktorých minimálne 50 % celkových výnosov pochádza z regulovanej 

činnosti v oblasti energetiky, poisťovníctva a zaisťovníctva, verejného zdravotného poistenia, poskytovania 

zdravotnej starostlivosti, elektronických komunikácií, farmácie, poštových služieb, dopravy na dráhe, leteckej 

dopravy, verejných kanalizácií a vodovodov. 

      Uhradené odvody budú predstavovať štátne finančné aktíva, vedené na samostatnom mimorozpočtovom účte 

a účelovo určené na vládne programy podpory hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Zaplatenie odvodu pritom 

podľa zákona nesmie byť dôvodom na zvýšenie výšky regulovanej ceny a nepovažuje sa ani za oprávnený 

náklad, ktorý možno započítať do regulovanej ceny. 

      Zákon sa vzťahuje na subjekty, ktorým vzniká na území SR povinnosť podať daňové priznanie k dani z 

príjmov. Okrem slovenských spoločností, ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe povolenia slovenských 

orgánov, sa tak vzťahuje aj na organizačné zložky zahraničných firiem alebo osôb, ak podnikajú na základe 

osobitného povolenia štátu Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). 

      Osobitný odvod má priniesť štátu dodatočných 25 miliónov eur v tomto a 100 miliónov eur v budúcom roku. 

Rezort financií predpokladá čistý pozitívny vplyv tohto opatrenia na verejné financie na úrovni 25,7 milióna eur 

v tomto a 77 miliónov eur v budúcom roku, vzhľadom na to, že odvod bude zároveň daňovým výdavkom a bude 

tak mať negatívny vplyv na výnos dane z príjmov právnických osôb. 

 

 

Šefčovič: Cyperskí Gréci a Turci oceňujú slovenskú diplomaciu mostov 

 

      Nikózia/Brusel 31. augusta (TASR) – Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič sa dnes v mene 

tejto európskej inštitúcie zúčastnil na zasadnutí bikomunálneho dialógu medzi predstaviteľmi cyperskogréckych 

a cyperskotureckých politických strán v Nikózii. Dialóg medzi politikmi z oboch strán rozdeleného ostrova už 

vyše dvadsať rokov nepretržite zabezpečuje slovenská diplomacia. 
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      Slovenský eurokomisár v telefonickom rozhovore pre TASR uviedol, že po ukončení neformálneho 

zasadania rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Nikózii využil pobyt na Cypre aj na stretnutie s politikmi zo 

strany cyperských Grékov a cyperských Turkov, ktorí sa dnes zišli na ďalšom zo svojich rokovaní v rámci 

takzvaného bikomunálneho dialógu. 

      Politický dialóg medzi oboma komunitami na etnicky rozdelenom ostrove sa už vyše dvadsať rokov koná 

pod záštitou slovenských diplomatov a Šefčovič v tejto súvislosti ocenil prínos a angažovanosť súčasnej 

veľvyslankyne SR na Cypre Anny Tureničovej. 

      „Stretol som sa s predstaviteľmi politických strán gréckych a tureckých Cyperčanov a apeloval som na nich, 

aby pokračovali v tomto dialógu bez ohľadu na to, že dialóg na úrovni lídrov, ktorý je pod záštitou OSN, je 

momentálne pozastavený,“ uviedol Šefčovič. 

      Dodal, že politikom z oboch komunít zdôraznil, že by bolo veľkou chybou zastaviť aj dialóg na úrovni 

politických strán. Už aj preto, že konečný cieľ, čiže zjednotenie ostrova a zmierenie, sa dá dosiahnuť iba vtedy, 

keď politické strany vytvoria podmienky, aby takáto diskusia mohla pokračovať. 

      „Dá sa povedať, že bolo príjemné vidieť, že všetky politické strany oceňovali jednak úlohu slovenskej 

diplomacie, ale aj personálny vklad veľvyslankyne Tureničovej. Všetci potvrdili, že majú veľký záujem na tom, 

aby sa našlo riešenie pre zjednotenie ostrova a aby aj táto posledná rana, ktorá v EÚ je, bola prekonaná,“ opísal 

svoje dojmy zo stretnutia Šefčovič. 

      Okrem stretnutia s predstaviteľmi politických strán, Šefčovič prijal aj zástupcov mimovládnych organizácií 

z oboch komunít, ktorí predstavili viaceré projekty. Mnohé z týchto projektov sú realizované za pomoci 

Európskej únie a Európskej komisie. 

      Spestrením dnešného bikomunálneho stretnutia na Cypre bolo premietanie filmu Spomienka, nakrúteného 

podľa reálnej skutočnosti, keď počas občianskej vojny na seba strieľali cyperský Grék a cyperský Turek. Obaja 

boli prítomní na premietaní filmu a dnes patria medzi najhorlivejších zástancov zmierenia na ostrove. 

      Šefčovič uviedol, že počas polročného cyperského predsedníctva v EÚ, keď ostrov navštevuje zvýšený počet 

vysokých politických predstaviteľov, sa cyperská otázka dostáva do hlbšieho povedomia medzinárodnej 

verejnosti. Obe komunity na ostrove veria, že táto pozornosť sveta prispeje k tomu, že sa zintenzívni úsilie 

medzinárodného spoločenstva, aj za pomoci EÚ, aby sa otázka rozdeleného ostrova navždy vyriešila. 

      (spravodajca TASR Jaromír Novak) juh 

      TASR vydá k správe zvukový záznam 

 

 

      jk  

 

 

HANDLOVÁ: Premiér R. Fico si uctil pamiatku obetí banských nešťastí 

 

      Handlová 31. augusta (TASR) – Pamiatku obetí banských nešťastí na hornej Nitre si dnes uctil premiér 

slovenskej vlády Robert Fico, počas svojej dnešnej pracovnej cesty v tomto baníckom regióne. Po vyfáraní 

z Bane Cigeľ, kde sa stretol s predstaviteľmi Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) a diskutoval s baníkmi, 

položil veniec k pamätníku na cintoríne v Handlovej, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a vytvoril 

ho bývalý dlhoročný handlovský baník, ľudový umelec-rezbár Ján Procner. 

      Premiér v príhovore uviedol, že v živote sú nielen chvíle radosti, ale aj nešťastí, ktoré, ako hovorí príslovie 

„nechodí po horách, ale po ľuďoch“. Za tragédiami je často ľudské zlyhanie, ale aj príroda. Uviedol, že vláda, 

v ktorej bol predsedom, sa vždy snažila zmierniť dopady takýchto udalostí najmä pre pozostalých. Zdôraznil, že 

pamätník, na ktorom je do mramoru vyrytých 466 mien baníkov, ktorí za viac ako storočie ťažby uhlia zahynuli 

pri plnení pracovných povinnosti, je aj symbolom spolupatričnosti. Vyzval všetkých ktorých sa to dotýka, 

k ľudskosti a citlivosti a poďakoval účastníkom pietneho aktu, ktorí si prišli uctiť pamiatku obetí baní. 

      Vence k pamätníku potom položili aj ministri vlády SR Tomáš Malatinský a Peter Žiga, poslanci Národnej 

rady SR a Trenčianskeho samosprávneho kraja, členovia Handlovského baníckeho spolku, odborári, 

predstavitelia Handlovej na čele s primátorom Rudolfom Podobom, členovia politických strán a hnutí vrátane 
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miestneho Karpatskonemeckého spolku, ale aj pozostalí obetí banských nešťastí. 

      Pietny akt pri pamätníku otvoril Regionálne oslavy Dňa baníkov. Odovzdali na nich Plakety za rozvoj 

baníctva na hornej Nitre, ktoré udeľujú od roku 2008. Ocenenie si prevzal bývalý predák popredného baníckeho 

stenárskeho kolektívu Milan Pružinec (1941), ktorý má mimoriadne zásluhy pri zavádzaní mechanizácie pri 

dobývaní uhlia v zložitých podmienkach Bane Cigeľ. Ďalším oceneným je Ondrej Murín, dlhoročný pracovník 

Banského výskumného ústavu, riadiaci pracovník a banský technik, ktorý celý profesijný život zasvätil riešeniu 

stability banských diel. In memoriam túto poctu udelili Jozefovi Tulisovi, prvému riaditeľovi Bane Cigeľ, ktorý 

v tomto novom podniku sa v roku 1962 podieľal na začatí ťažby a celkovom koncepčnom rozvoji bane. Zomrel 

vo veku nedožitých 79 rokov. Vyznamenanie prevzal jeho syn Jozef Tulis, ktorý kráča v otcových šľapajách. 

      Oslavy Dňa baníkov dnes pokračovali slávnostnou svätou omšou venovanou obetiam banských nešťastí 

v miestnom Kostole svätej Kataríny. Zajtra v sobotu (1. 9.) budú môcť do podzemia na exkurziu sfárať rodinní 

príslušníci, vrátane detí a všetci, ktorí si chcú pozrieť baňu zvnútra. Uskutoční sa aj alegorický sprievod Pálfyho 

Laura a oslavy vyvrcholia večerným koncertom husľovej tvorby Jána Strmenského. Súčasťou osláv je aj tradičný 

Banícky jarmok v uliciach mesta. 

 

Upozornenie: TASR k správe vydá zvukový záznam, fotoreportáž a videozáznam. 

 

 

      pr jk  

 

 

 

I. LALUHA: Dubček nebol za akýkoľvek spoločný štát Čechov a Slovákov 

 

      Bratislava 31. augusta (TASR) - Hoci Alexander Dubček vystupoval za zachovanie spoločného štátu Čechov 

a Slovákov, nepresadzoval ho za každú cenu. Pre TASR to povedal dlhoročný súpútnik a priateľ Alexandra 

Dubčeka, historik Ivan Laluha. 

      "Nebol za akýkoľvek spoločný štát. Bol za taký spoločný štát, ktorý by vychádzal z primárnych funkcií 

národných celkov. Bol za symetriu, rovnocenný vzťah," dodal.  

      "V podstate ku koncu uznával, že zrejme táto nevyhnutnosť tu je (rozdelenie Československa, pozn. TASR), 

ale on, ktorý bol celý život vychovávaný v duchu československej štátnosti a hovoril v prospech spoločného 

štátu, keby teraz otočil, vyzeral by ako človek, ktorý obracia kabát," dodal Laluha. 

      "Čo zdôrazňoval, boli dve veci: Aby sa na Slovensku upevňovala demokracia, aby nedošlo k nejakému jej 

pokriveniu. A po druhé, veľmi zdôrazňoval európsku orientáciu. Samostatnosť, o ktorej videl, že asi príde ako 

logický výsledok vývoja, spájal s prvými integračnými krokmi," poznamenal Laluha. 

      V tejto súvislosti pripomenul spomienky exprezidenta Michala Kováča, podľa ktorých Dubček po rokovaní s 

Kováčom nebránil trom sociálnodemokratickým poslancom podporiť pri hlasovaní vo Federálnom zhromaždení 

rozdelenie federácie.  

      S týmto názorom do istej miery súhlasí aj politológ Juraj Marušiak. "Dubček vystupoval skôr ako stúpenec 

zachovania Československa, hovoril ale o potrebe, aby Československo fungovalo na princípe dvoch 

rovnoprávnych národov," uviedol pre TASR Marušiak. "Napríklad František Mikloško vo svojich spomienkach 

uvádza, že Dubček nemal až tak jednoznačne odmietavý postoj k rozdeleniu štátu, obával sa však nárastu vplyvu 

Vladimíra Mečiara. Názory na túto vec sú protichodné, pravdou však je, že Dubček sa prikláňal skôr k 

zachovaniu Československa a v tomto duchu aj vystupoval," podčiarkol Marušiak. 

      Podľa spisovateľa Ľubomíra Feldeka inklinoval Dubček ku konfederácii a zároveň bol veľmi silne 

proeurópsky orientovaný. Dnešný stav, keď sú oba národy samostatné, ale zároveň sú súčasťou spoločného 

celku, ktorým je Európska únia, by podľa Feldeka Dubček schvaľoval. 

      Aj vzhľadom na Dubčekov realizmus čo sa týka budúcnosti spoločného štátu Čechov a Slovákov, považuje 

Laluha za absurdné úvahy o tom, že by za jeho smrť nejakým spôsobom mohli vtedajší premiéri Václav Klaus a 

Vladimír Mečiar, ktorí sa mali báť, že im zabráni rozdeliť federáciu. "Je to logický nonsens. Keby sa len niečo 
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šuchlo o tom, že jeden z nich alebo obidvaja majú v tom prsty, oba národy by sa okamžite zjednotili proti nim," 

spresnil. 

      Napriek tomu má Laluha vážne pochybnosti o tom, že Dubčekova smrť bola dostatočne vyšetrená a išlo len o 

nešťastnú náhodu. K chybám pri vyšetrovaní podľa neho došlo už v roku 1992 a čím je väčší časový odstup od 

tejto udalosti, tým je menšia šanca, že sa verejnosť dozvie celú pravdu. "Vraví sa, že nikdy nehovor nikdy. Ale 

opakované pokusy o vyšetrenie v nedávnych rokoch nepriniesli nič nové. Samozrejme, ak by sa vyskytli nové 

informácie, priatelia Alexandra Dubčeka by žiadali ich prešetrenie. Ale v súčasnosti, hrubo povedané, niet sa za 

čo chytiť," dodal historik. 

      "Niekoľkokrát som osobne zdôrazňoval, že nehoda bola od začiatku ledabolo vyšetrovaná," zdôraznil. 

Pripomenul známe fakty o tom, že sa doteraz nenašla Dubčekova aktovka, že jeho šofér ležal po nehode pri aute, 

samotný Dubček však o 20 metrov nižšie. Na osudnej ceste nešiel so šoférom Janom Želízkom, na ktorého bol 

predtým zvyknutý. Právo na osobného šoféra stratil potom, ako po voľbách v roku 1992 prišiel o post predsedu 

Federálneho zhromaždenia. Pridelený šofér Ján Rezník mal podľa Laluhu už v minulosti problémy pre 

nebezpečnú jazdu. Práve Rezník, ktorý by mohol o nehode povedať veľa, na súde využil právo nevypovedať. 

"Odmietol vypovedať a odsedel si svoje," dodal Laluha. 

      Aj auto, v ktorom sa vtedy Dubček viezol, bolo po expertíze rýchlo zošrotované. Ak by sa to nestalo, dodnes 

ho mohli skúmať experti, už modernejšími metódami. "Od týchto zistení sa mohli odvíjať nové smery 

vyšetrovania," konštatoval Laluha. 

      Pri autohavárii na diaľnici Praha - Bratislava neďaleko Humpolca sa pred 20 rokmi 1. septembra 1992 ťažko 

zranil predseda Sociálnodemokratickej strany Slovenska (SDSS) a poslanec Federálneho zhromaždenia (FZ) 

ČSFR Alexander Dubček, vedúca osobnosť reformných udalostí z roku 1968. 

      Na následky tragickej autonehody, pri ktorej utrpel ťažké zranenia chrbtice a hrudníka, zomrel 7. novembra 

1992 v pražskej nemocnici Na Homolke. Napriek viacerým operáciám nebolo možné jeho život zachrániť. 

Pohreb mal 14. novembra 1992 v Bratislave, posledným miestom jeho odpočinku je bratislavský cintorín v 

Slávičom údolí. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. 
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Maďarská strana LMP víta sobotňajší košický pochod za dvojaké občianstvo 

 

      Bratislava/Budapešť 31. augusta (TASR) – Maďarská opozičná strana Politika môže byť iná (LMP) víta 

pochod za znovuzavedenie dvojakého občianstva, ktorý bude v sobotu 1. septembra pred budovou Ústavného 

súdu (ÚS) SR v Košiciach. LMP podporuje politické a občianske organizácie, ktoré bojujú za dvojaké 

občianstvo a za ochranu ústavnosti, píše sa vo vyhlásení LMP, ktoré dnes zverejnila maďarská tlačová agentúra 

MTI. 

      Pochod organizujú na 1. septembra členovia pracovnej skupiny za znovuzavedenie dvojakého občianstva. 

Podľa organizátorov by ÚS "nemal meškať s vyslovením protiústavnosti novely zákona o štátnom občianstve". 

      Podľa LMP je dvojaké občianstvo bežnou praxou nielen v Európe, ale aj v iných demokratických krajinách 

sveta. 

      „LMP nechápe, prečo slovenská vláda zakazuje dvojaké občianstvo, zastrašuje a trestá držiteľov slovensko-

maďarského občianstva. Občan SR nebude menej lojálnym občanom, ak bude mať aj maďarské občianstvo,“ 

píše sa v dokumente LMP, ktorá v prípade potreby prostredníctvom frakcie zelených v Európskom parlamente 

predloží túto problematiku orgánom Európskej únie. 

      LMP tiež vyzvala maďarskú vládu, aby vyvinula viac úsilia v záujme Maďarov žijúcich na Slovensku 

a nenechali ich napospas osudu. 
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      Odporcovia novely prijatej v roku 2010 poukazujú na to, že na jej základe prišlo o štátne občianstvo SR 

doposiaľ takmer 300 občanov, z toho viacerí proti svojej vôli. Argumentujú pritom, že základné ustanovenia 

ústavy jasne konštatujú, že "nikomu nemožno odňať štátne občianstvo SR proti jeho vôli". 

      Podľa platného zákona občan SR automaticky stráca slovenské občianstvo dňom, ktorým dobrovoľne 

nadobudne cudzie štátne občianstvo. Kabinet premiéra Roberta Fica ním v máji 2010 reagoval na maďarský 

zákon, ktorý zjednodušil udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. 

 

 

      (spravodajca TASR Ladislav Vallach) juh  

 

 

V SR pokračuje Európsky rodinný kongres, prítomný je aj viceprezident EFZKR 

 

      Bratislava/Trnava 31. augusta (TASR) - Kultúra a morálka rodiny v globalizovanej spoločnosti - taká je téma 

VII. Európskeho rodinného kongresu, ktorý sa koná od 29. augusta do 1. septembra v Trnave. Jeho 

organizátorom je Hnutie kresťanských rodín na Slovensku z poverenia Celosvetovej konfederácie hnutí 

kresťanských rodín - ICCFM. 

      Na kongrese sa zúčastňuje aj viceprezident Európskej federácie združení katolíckych rodín (EFZKR) 

Guiseppe Barbaro, ktorý podľa vlastných slov vníma postavenie kresťanských rodín v dnešnej spoločnosti ako 

istý "zápas", ktorý vedú rodiny od určitého času. Ide o zápas o uznanie rodiny ako sociálneho, právneho a 

politického subjektu. "Veď hodnoty a vzťahy, ktoré sa prežívajú vo vnútri rodiny, majú byť - nejakým spôsobom 

- modelom pre vzťahy, ktoré sa majú žiť tiež v rámci spoločnosti," povedal. 

      Barbaro, ktorý je 30 rokov ženatý a má tri deti, zdôraznil dôležitosť uznania rodiny, jej postavenia a funkcie 

v rámci spoločnosti. Ako však povedal, žiaľ, najmä zo strany politiky sa ukazuje, že "status rodiny sa ignoruje 

alebo sa rodine prisudzuje len vedľajšia rola". 

      V záverečný deň rodinného kongresu v sobotu 1. septembra Barbaro vystúpi s príspevkom na tému 

Umiernenosť a solidarita v rodine, informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) 

v Bratislave. 

 

 

      ch gl  

 

 

 

SLÁVNICA: Letecká formula 1 bude mať premiéru na Slovensku 

 

      Slávnica 31. augusta (TASR) – Takmer štyri desiatky pilotov z 12 európskych krajín a Japonska sa 

predstavia od soboty (1. 9.) do nedele (9. 9.) na 18. majstrovstvách Európy v leteckej akrobacii v kategórii 

Unlimited na letisku Aeroklubu Dubnica nad Váhom v Slávnici. Po nedávnom európskom šampionáte 

akrobatických vetroňov sa tak Slávnica stane premiérovo dejiskom najprestížnejšej leteckej súťaže motorových 

lietadiel prirovnávanej k seriálu automobilových pretekov formuly 1. 

      "Tieto majstrovstvá, ktoré budú obsadené aj súťažnými posádkami mimo Európy, sú považované za 

kráľovskú disciplínu v leteckých športoch, nakoľko sa na nej zúčastňujú najlepší akrobatickí piloti sveta na 

najsilnejších leteckých akrobatických špeciáloch. Tie sú vyrobené a upravené pre extrémne rýchlosti a extrémne 

preťaženia až 10 G," priblížil letový riaditeľ majstrovstiev Robert Slosiar.  

      Najväčším ťahákom tejto súťaže je účasť akrobatických pilotov Čecha Martina Šonku, Rakúšana Hannesa 

Archa či Francúza Nicoassa Ivanoffa, ktorí súťažili v seriáli akrobatických súťaží RED BULL AIR RACE čo je 
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považované za absolútnu špičku v tejto kategórii letectva. "Ako leteckú lahôdku si môžu návštevníci šampionátu 

vychutnať leteckú exhibíciu a súťaž v akrobatických letoch tzv. freestyle programu. Je to zosynchronizované 

akrobatické lietanie spolu s hudobnou produkciou, ktorú počujú diváci a súčasne sledujú akrobatické figúry na 

túto hudbu. Tento špeciálny program môžu diváci vidieť v sobotu 8. septembra," doplnil Slosiar. 

      Slávnostné otvorenie 18. majstrovstiev Európy v leteckej akrobacii motorových lietadiel v kategórii 

Unlimited je na programe v sobotu 1. septembra od 18.00 hodiny. Súťažné lety sa začínajú každý deň od 9.00 

hodiny. 

 

 

      pok pop  

 

 

J. ČARNOGURSKÝ: Ústava SR dostatočne negarantuje právo na život 

 

      Bratislava 31. augusta (TASR) - Jeden z dôvodov, prečo KDH hlasovalo v roku 1992 proti Ústave SR, bolo, 

že už vtedy negarantovala dostatočne ľudské práva, napríklad právo na život. Pre TASR to pri príležitosti 20. 

výročia prijatia Ústavy SR uviedol vtedajší líder KDH Ján Čarnogurský s tým, že právo na život negarantuje 

ústava dostatočne ani teraz. 

      "Ústava bola od jej prijatia viackrát novelizovaná, ale to boli už len také technické úpravy. Navyše, v dobe 

svojho vzniku zavádzala dvojprávny stav na Slovensku, ktoré bolo súčasťou federácie a z toho hľadiska 

sťažovala ústavné a pokojné rozdelenie krajiny. To bol ďalší dôvod, prečo sme hlasovali proti," vysvetlil 

Čarnogurský. 

      Na obdobie prijímania ústavy si spomína ako na politicky napäté. "Novozvolené strany, najmä HZDS, so 

stranami bývalej koalície nekomunikovali. Každá strana teda postupovala na základe vlastnej úvahy," vysvetlil. 

Zároveň sa domnieva, že Ústava SR splnila svoj účel vďaka tomu, že v roku 1998 došlo k vážnym politickým 

zmenám. "Význam tejto zmeny spočíval v tom, že sa skončila medzinárodno-politická izolácia SR a otvorili sa 

dvere SR pri integrácii do EÚ," povedal. Okrem väčšej ochrany života by Čarnogurský v dnešnej ústave privítal 

aj väčšie kompetencie pre prezidenta. 

      Ústavný právnik, aktívny politik a podpredseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Radoslav Procházka si 

myslí, že slovenská ústava určite odviedla dobrú prácu a zlyhania našich inštitúcií padajú na jej vrub len z malej 

časti. "V podstatných veciach zodpovedá kontinentálnemu štandardu a aj vďaka tomu si ešte zachováva akú-takú 

funkčnosť. Ale chýba jej skutočná sila, majestát, ktorý by si ani nikto z mocných netrúfal spochybniť," uviedol 

pre TASR. 

      Podľa jeho slov totiž ústavu politici celé roky používali nie ako najvyšší korektív svojho konania, ale ako 

prostriedok na dosahovanie svojich vlastných cieľov. "Výsledkom je ústava, ktorá nepôsobí ako všeobecne 

rešpektovaný stred spoločenského vesmíru SR, ale ako rozdrobený, zúbožený dokument, s ktorým vrchnosť 

naloží, ako práve potrebuje," vyhlásil Procházka. Zároveň je presvedčený, že Slovensko potrebuje nanovo 

upraviť niektoré základné osi vzťahu medzi občanmi a ich štátom a že teda potrebuje novú spoločenskú zmluvu. 

"Nová ústava síce na tieto účely nie je nevyhnutná, ale dala by takejto zmene aj symbolický, aj praktický 

rozmer," dodal. 

      Právnička, bývala ministerka spravodlivosti a súčasná členka Ústavnoprávneho výboru NR SR Lucia 

Žitňanská je presvedčená, že časti Ústavy SR, ktoré sa týkajú základných ľudských práv, asi nevyžadujú žiadnu 

zmenu. "Ak ale ide o časť, ktorá hovorí o inštitúciách a ich fungovaní, to je téma hodná debaty. No myslím si, že 

problémom Slovenska asi nie je otázka legislatívy, a to ani na úrovni ústavy, kľúčovým problémom je 

dodržiavanie zákonov vrátane ústavy. Toto je problém. Úcta k základnému princípu právneho štátu často v tejto 

spoločnosti absentuje. Toto nezmeníme, keď napíšeme lepšiu ústavu, toto je o ľuďoch," upozornila. 

      Na otázku, či politici dali za 20 rokoch ústavnosti zadosť, Žitňanská odvetila, že si kladie otázniky. "Skôr by 

som povedala nie. Je to o kultúre právneho štátu a uplatňovaní zákonov bez ohľadu na to, čo si o tom myslím, 

lebo rešpektujem tento systém. A toto chýba," uzavrela. 
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MZV SR: Zomrel veľvyslanec SR v Portugalsku Jaroslav Jarúnek 

 

      Bratislava 31. augusta (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky s hlbokým zármutkom 

oznamuje, že vo štvrtok 30. 8. 2012 vo večerných hodinách náhle zomrel vo veku 55 rokov veľvyslanec SR v 

Portugalsku Jaroslav Jarúnek. 

      Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, rovnako ako celé vedenie a pracovníci 

rezortu zahraničných vecí, vyjadrujú hlbokú sústrasť rodine a pozostalým zosnulého veľvyslanca. "Vysoko si 

vážim prácu, ktorú odviedol pán veľvyslanec Jarúnek pre svoju vlasť a spomínam naňho s úctou. Osobne sa ma 

dotkla jeho náhla a nečakaná smrť a hlboko súcitím s jeho rodinou," uviedol minister M. Lajčák. 

      RNDr. Jaroslav Jarúnek sa narodil 5.10.1956 v Bratislave. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity 

Komenského v Bratislave, aplikovanú geofyziku. 

 

      V rokoch 1981 - 1990 pôsobil v rámci inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu v 

Bratislave. 

      V roku 1988 bol expertom Svetovej banky v Sudáne. 

      V rokoch 1991 - 1994 bol riaditeľom CG Comgeo, s.r.o. v Bratislave. 

      V rokoch 1994 - 1999 bol II. tajomníkom ZÚ SR v Bukurešti. 

      V rokoch 1999 - 2001 pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR v Bratislave ako zástupca riaditeľa odboru a 

následne ako riaditeľ Odboru zahraničného obchodu s krajinami s prechodnou ekonomikou. 

      V rokoch 2001-2006 bol radcom na ZÚ SR v Lisabone. 

      V rokoch 2006-2008 bol hlavným štátnym radcom na Ministerstve hospodárstva SR. 

      Od roku 2008 pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Portugalsku. 

 

 

      TASR informoval Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí SR. 

 

 

      Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom 

zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a 

agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a 

oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej 

agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. 

 

 

      vik  

 

 

Pred 20 rokmi prijali okrem Ústavy SR aj štátne symboly samostatnej SR 

 

      Bratislava 31. augusta (TASR) - V sobotu 1. septembra si Slovensko nepripomenie iba 20. výročie 

schválenia  Ústavy Slovenskej republiky, ale aj uzákonenie štátnych symbolov samostatného Slovenska – 

štátneho znaku, pečate, vlajky a hymny.  Renesancia slovenskej štátnej symboliky sa však začala už na 

jeseň  v roku 1989. 

      Práve v tom období rástol záujem heraldickej obce prinavrátiť historický slovenský symbol – dvojkríž na 
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trojvrší do štátneho znaku Československej socialistickej republiky. "Dvojkríž zo štátneho znaku vypadol v roku 

1960," pripomenul Ladislav Vrtel, autor predlohy štátnej symboliky Slovenskej republiky. "Na jeseň 1989 sa 

v Ostrave konal heraldický kongres, na ktorom som predniesol návrh, aby bol do štátneho znaku opätovne 

vrátený dvojkríž," zaspomínal Vrtel. 

        Po kongrese sa dokonca ustanovila šesťčlenná komisia, ktorá od ústredných výborov komunistickej strany 

v Prahe i Bratislave žiadala zmenu štátneho symbolu. "My sme chceli vrátiť dvojkríž a Česi zasa žiadali, aby nad 

hlavou leva už nebola hviezda, ale koruna, ktorá tam bola od stredoveku," uviedol pre TASR Ladislav Vrtel, 

ktorý dodal, že spolu s kolegami vtedy cítil aj obavy, či kvôli svojej iniciatíve nebudú mať problémy. "Našťastie, 

práve vtedy zasiahla do našej histórie Nežná revolúcia," povedal Vrtel a dodal, že po prevrate 

bolo znovuobnovenie štátneho symbolu jednou z hlavných tém národne orientovanej časti VPN. 

       "Začiatkom roka 1990 sa preto téma znovuobnovenia štátneho symbolu dostala aj do programu NR SR, 

ktorá napokon 1. marca 1990 jednohlasne prijala zákon o vrátení historických symbolov do symboliky 

Slovenskej republiky, vtedy samozrejme ešte súčasti československej federácie. 

      Súčasne sa v tom období ustanovila aj heraldická komisia, ktorá riešila kompozíciu federálneho štátneho 

znaku. 

      V spomienkach Ladislava Vrtela diskusia ostala ako odborná debata, ktorá nebola ľahká. "Boli tam 

„čechoslovakisti“, ktorí požadovali návrat štátneho symbolu z prvej čs. republiky, ďalší chceli štiepený znak – 

teda znak, kde by v jednej polovici bol český a v druhej slovenský symbol, no napokon sa dohodlo, že štátny 

znak bude štvrtený." Ten ale dlho nevydržal, keďže už 1. januára 1993 vznikli samostatné republiky. 

      V súvislosti s kreovaním samostatných štátov sa symbolika, ktorá bola prijatá pre Slovenskú republiku 

v rámci federácie v roku 1990, konštituovala na štátne symboly samostatnej Slovenskej republiky. Musela sa 

však pozmeniť vlajka, pretože v tom čase sa Rusko vrátilo k svojej historickej vlajke z čias Petra Veľkého 

s bielo-modro-červenou trikolórou. Presne takú zástavu mali Slováci za svoju od roku 1848. "Bol to pozostatok 

vtedajšieho panslavistického rozhodnutia, kedy slovanské národy prijali bielo-modro-červenú trikolóru za 

slovanské farby a vznikla aj podoba slovenskej vlajky," vysvetlil Vrtel. 

      V roku 1992 sme sa teda dostali do situácie, kedy sme mali vlajku rovnakú ako Ruská federácia. Situáciu 

bolo treba riešiť. "Heraldická komisia vtedy vyberala z 10 návrhov a napokon rozhodla, že vlajka bude 

obsahovať aj štátny znak," uviedol Vrtel a dodal, že napriek prvotným miernym rozpakom sa to ukázalo ako 

veľmi dobré rozhodnutie. "Vtedy, keď sa vlastne kreoval nový štát a Slovenská republika bola vo svete 

neznáma, si ľudia v zahraničí mohli zapamätať vlajku i štátny znak. Myslím, že to bola veľmi cenná informácia, 

ktorú sme o Slovensku takýmto spôsobom mohli šíriť," dodal Vrtel. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR vydá k správe zvukový záznam i fotoreportáž. 

 

 

       em jk  

 

 

ZDRAVIE: Penta bude jediným akcionárom zdravotnej poisťovne Dôvera 

 

      Bratislava 31. augusta (TASR) - Finančná skupina Penta, ktorá doteraz vlastnila polovicu súkromnej 

zdravotnej poisťovne Dôvera, sa chce stať jej stopercentným akcionárom. Ako informoval hovorca skupiny 

Martin Danko, Penta sa už dohodla so spoločnosťou Prefto Holding Limited na nadobudnutí 50-percentného 

podielu Prefta v Dôvere. Transakcia podlieha súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR 

a Protimonopolného úradu SR. Kúpna cena nebude zverejnená. 

      "Hlavným dôvodom transakcie boli nezhody medzi nami a Preftom ohľadom ďalšieho pôsobenia v ZP 

Dôvera. K nim došlo po zverejnení iniciatívy vlády SR s cieľom zaviesť systém jednej zdravotnej poisťovne na 

Slovensku," povedal partner Penty Eduard Maták s tým, že skupina chce dlhodobo pôsobiť v zdravotníctve a aj 

v zdravotnom poistení. "Nesúhlasíme s aktuálnou iniciatívou vlády a nechceme svoj akcionársky podiel 
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predávať štátu. Sme presvedčení, že možnosť výberu a existencia konkurencie prináša väčšiu efektivitu a aj 

kvalitu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb. 

      "Prefto Holding Limited víta dohodu s Pentou, ktorá ukončí vzájomné akcionárske nezhody, ktoré by mohli 

negatívne ovplyvňovať aj fungovanie samotnej Dôvery. Prefto nie je dlhodobým a ani strategickým investorom 

v zdravotníctve. Vzhľadom na to, že spoločnosť Prefto Holding Limited vníma hrozbu zásadnej zmeny pravidiel 

pre podnikanie vo verejnom zdravotnom poistení, rozhodla sa jej akcionárske pôsobenie v ZP Dôvera ukončiť," 

povedal zástupca akcionára Daniel Futej. 

      ZP Dôvera je druhou najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku s vyše 1,4 milióna poistencami. 

Investičná skupina Penta je akcionárom Dôvery od roku 2002. Prefto je 50-percentným akcionárom od roku 

2009, kedy došlo k spojeniu Dôvery so zdravotnou poisťovňou Apollo. 

 

 

      ala jk  

 

 

VÝROČIE: Pri autohavárii sa pred 20 rokmi ťažko zranil Alexander Dubček 

 

      Bratislava 31. augusta (TASR) - Pri autohavárii na diaľnici Praha - Bratislava neďaleko Humpolca sa pred 20 

rokmi 1. septembra 1992 ťažko zranil predseda Sociálnodemokratickej strany Slovenska (SDSS) a poslanec 

Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSFR Alexander Dubček, vedúca osobnosť reformných udalostí z roku 1968. 

      Na následky tragickej autonehody, pri ktorej utrpel ťažké zranenia chrbtice a hrudníka zomrel 7. novembra 

1992 v pražskej nemocnici Na Homolke. Napriek viacerým operáciám nebolo možné jeho život zachrániť. 

Pohreb mal 14. novembra 1992 v Bratislave, posledným miestom jeho odpočinku je bratislavský cintorín v 

Slávičom údolí. 

      Bol to vlastenec, demokrat, humanista a Európan. Už pri preberaní titulu Dr. honoris causa na Bolonskej 

univerzite v roku 1988 prvýkrát vyslovil myšlienku spoločného európskeho domu a v roku 1990 ako predseda 

Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSSR inicioval prvé kontakty Československa s Európskym parlamentom (EP) 

a Radou Európy (RE). 

      Stal sa jedným z protagonistov novembrových udalostí v roku 1989. Svojimi postojmi výrazne pomohol 

riešiť vtedajšie politické otázky. 

      Alexandrovi Dubčekovi za jeho významnú a dlhodobú spoločenskú činnosť udelili Rad Ľudovíta Štúra I. 

triedy (1995), Pribinov kríž I. triedy (2000) a štátne vyznamenanie ČR Rad Bieleho leva za zvlášť vynikajúce 

zásluhy v prospech ČR (2003), všetko in memoriam. 

      Hlavný predstaviteľ obrodného procesu v Československu v roku 1968 sa narodil 27. novembra 1921 v 

Uhrovci. Vyučil sa za strojného zámočníka a začal pracovať ako robotník. V roku 1939 vstúpil do Komunistickej 

strany Československa (KSČ). Počas vojny sa zúčastnil Slovenského národného povstania (SNP). Politicky sa 

začal angažovať v roku 1949. Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a na 

Vysokej škole straníckej pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Sovietskeho zväzu v Moskve. 

      Jeho politické úsilie vyústilo do vzniku tzv. Pražskej jari, obrodného procesu, keď sa spolu s reformnými 

komunistami pokúsil o tzv. socializmus s ľudskou tvárou. Od roku 1970 pracoval ako technicko-hospodársky 

pracovník pod trvalým dozorom Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Napriek tomu neochabol v obhajovaní osobnej 

slobody, ľudských práv a demokratizácie spoločnosti. 

 

 

      20 sar mitt jk  
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A. HLINA: V. Biľakovi bolo treba dopriať neopakovateľný pohľad do hlavne 
tanku 

 

      Bratislava 31. augusta (TASR) - Je absurdné, že boľševik, ktorý hovorí väčšie nezmysly ako Lenin, si žije v 

buržoáznej vile pod hradom. Tvrdí to poslanec Národnej rady SR za OĽaNO Alojz Hlina, ktorý dnes prišiel k 

domu Vasiľa Biľaka s tankom. Chcel mu tak dopriať pohľad, ktorý sa naskytol mnohým Slovákov v auguste '68, 

keď na územie vtedajšieho Československa vtrhli sovietske vojská. 

      "Je to symbolická pripomienka toho, čo sa stalo. Nech aj súdruh Biľak vidí, aké to je ráno otvoriť okno a 

pozerať sa do hlavne tanku. Ten pohľad je svojim spôsobom neopakovateľný, treba mu ho dopriať," povedal na 

akcii Hlina. Zdôraznil, že krajina by nemala dopustiť, aby sa po nej premávali tanky inej krajiny a už vôbec nie 

ich sem volať. 

      Hlina si posledný augustový deň vybral preto, že v ten istý deň v roku 1968 bol predstavený tzv. Moskovský 

protokol, ktorým začal proces normalizácie. "Počas procesu normalizácie sa okrem reality šou 'Udaj svojho 

suseda' boľševici sťahovali do obrovských víl pod hradom," povedal Hlina, ktorý v tohtoročný posledný 

augustový deň vyhlásil tzv. Bratislavský protokol. Okrem iného je v ňom uvedené, "že august 1968 si budeme 

pripomínať inak ako doposiaľ a rovnako aj 17. november". 

      Výročie Novembra '89 si chce Hlina tento rok pripomenúť na ulici, na ktorej býva bývalý generál ŠtB Alojz 

Lorenc. "Ulica, na ktorej býva tento bývalý generál ŠtB a ktorá je mimochodom vzdialená len kúsok od pisateľa 

listov Biľaka, bude 17. novembra 2012 'obsadená'. Obsadená tak, aby si aj generál vedel predstaviť, aké je to 

chcieť niekam ísť, no nemôcť," vysvetlil Hlina. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe fotoreportáž a videozáznam. 

 

 

      vik jk  

 

 

PREZIDENT: Prijatím ústavy sme dali svetu vedieť, kto sme a kam ideme  

 

      Bratislava 31. augusta (TASR) - Prijatím ústavy SR 1. septembra 1992 dala rodiaca sa Slovenská republika 

sama sebe a svetu jasne na známosť, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam ideme. Pre TASR to pri príležitosti 20. 

výročia od prijatia tohto dokumentu uviedol prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý bol v čase hlasovania o 

slovenskej ústave predsedom Slovenskej národnej rady. 

      "Som presvedčený, že naša ústava ako základný zákon štátu obstála. Tých 20 rokov, ktoré uplynuli od jej 

prijatia až po dnešok, nasvedčuje, že Slovensko prijalo dobré strategické rozhodnutie o svojom smerovaní," 

uviedol prezident. Skutočnosť, že počas prvého dňa svojej samostatnej existencie bola SR uznaná 93 štátmi sveta 

podľa prezidenta potvrdzuje, že "sme svojou predchádzajúcou prácou pripravili pôdu pre kritickú mieru 

medzinárodnej dôvery, ktorú sme za ostatných 20 rokov nesklamali". 

      Ústavu SR považuje Gašparovič za moderný dokument postavený na princípe národnom i občianskom. 

"Naša ústava jasne deklaruje, že štátna moc pochádza od občanov. Naša ústava slúži ľuďom, občanom 

Slovenska. V tom je jej zmysel. Ako občan i ako prezident som hrdý na to, že Ústava SR získala uznanie 

mnohých svetových politikov i odborníkov na ústavné právo, čo svedčí o jej kvalite i medzinárodnej 

kompatibilite," uviedla hlava štátu. 

      Na margo jej možných zmien prezident vyjadril spokojnosť, že ústava nie je uzavretým, ale otvoreným 

dokumentom. "Vďaka tomu sme bez väčších problémov mohli prijať jej 11 novelizácií (z ktorých väčšinu si 

vyžiadal náš vstup do EÚ). Dokonalosť ústavy sa nemeria jej nemennosťou, ale súladom s potrebami 

praktického života. Osobitne si cením, že sa ani jediný raz nevstúpilo do preambuly. A verím, že sa toho 

preambula nikdy nedožije," dodal. 
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      Predseda NR SR Pavol Paška je presvedčený, že niektoré korekcie Ústava SR potrebuje. "Za 20 rokov však 

ukázala, že tento základný dokument bol tvorcami pripravený dobre a krajina funguje. Ústava teda priniesla to, 

čo sa od nej očakávalo," myslí si. Osobne sa však nebráni, aby sa urobili niektoré korekcie z pohľadu moderných 

politických trendov 21. storočia. 

      Paška naznačil, že si vie predstaviť silnejšie kompetencie pre prezidenta SR, keďže podľa jeho slov nie 

celkom zodpovedajú sile jeho mandátu, ktorý vzniká priamou voľbou všetkých oprávnených voličov. "Prezident 

volený priamo má oveľa silnejší mandát, ako volený politikmi, z tohto by mal vyplývať aj rozsah jeho 

kompetencií," povedal Paška. 

      Premiér Robert Fico pre TASR pripomenul, že na Slovensku je už iba pár aktívnych politikov, ktorí hlasovali 

za ústavu. "Ja som mal to šťastie, že som pri tom hlasovaní bol a hlasoval som za. Ústava je postavená dobre, 

prešla nejakými zmenami, ale vôbec nepociťujem ja, ani moja vláda potrebu, aby sme prišli s nejakou novou 

koncepciou ústavy alebo s nejakou zásadnou novelizáciou. Ja by som s Ústavou SR vyslovil spokojnosť," 

povedal predseda vlády. 

 

 

 

 

 

      map pr jk  

 

 

 

Šport: 

 

Letecká akrobacia: V Dubnici nad Váhom 18. FAI ME za účasti pilotov z 12 
krajín 

 

      Bratislava 31. augusta (TASR) - Letisko Slávnica pri Dubnici nad Váhom bude od 1. do 8. septembra 

dejiskom 18. FAI majstrovstiev Európy v leteckej akrobacii Unlimited 2012. Tento šampionát, na ktorom sa 

predstavia aj mimoeurópske posádky, je považovaný za kráľovskú disciplínu v leteckých športoch, nakoľko sa 

na nej zúčastňujú najlepší akrobatickí piloti sveta na najsilnejších leteckých akrobatických špeciáloch. Ide o 

najprestížnejšiu leteckú súťaž prirovnávanú k seriálu automobilových pretekov F1. 

      Organizátori zaregistrovali prihlášky 39 pilotov z 12 krajín - Rakúsko, Belgicko, Česká republika, 

Francúzsko, Maďarsko, Veľká Británia, Nemecko, Poľsko, Švajčiarsko, Rusko, USA a Japonsko. Do dejiska 

majstrovstiev prileteli na 27 špeciálnych akrobatických lietadlách prevažne typov Suchoj, Extra, Cap a Edge. 

Veľkou raritou a tiež ťahákom tejto súťaže je účasť najlepších akrobatických pilotov, ktorí súťažili v seriáli 

akrobatických súťaží RED BULL AIR RACE, čo bolo považované za super špičku v tejto kategórii letectva. 

Z týchto súťažiacich pilotov budú štartovať Martin Šonka z Českej republiky, Hannes Arch z Rakúska, Nicolass 

Ivanoff z Francúzska. 

      Ako leteckú lahôdku si budú môcť návštevníci šampionátu počas záverečného dňa v sobotu 8. septembra od 

9.00 h vychutnať leteckú exhibíciu a súťaž v akrobatických letoch tzv. Freestyle programu. Ide o 

zosynchronizované akrobatické lietanie spolu s hudobnou produkciou, ktorú počujú diváci a súčasne sledujú 

akrobatické figúry na túto hudbu. 

      program: 

      1. septembra: 

      9.00 súťažné lety 
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      18.00 h slávnostné otvorenie  

      od 2. septembra: 

      súťažné lety 

      8. septembra: 

      9.00 letecká exhibícia freestyle akrobatov s hudobným sprievodom 

      16.00 h vyhlásenie víťazov 

 

      go  

 

 

 

Rafting-ME: V paralelnom šprinte žien R6 Slovenky strieborné  

 

 

      Lipno 31. augusta (TASR) - Už piatu medailu získalo Slovensko na ME v raftingu v Lipne nad Vltavou. V 

šprinte žien R6 prvý slovenský tím z Mistralu Bratislava v zložení Hana Švarcová, Júlia Pavelková, Katarína 

Jaďuďová, Simona Mičušíková, Zuzana Čunderlíková, Monika Beňušková vybojoval striebornú medailu, keď za 

víťazným tímom ČR2 zaostal o 66 stotín sekundy.  

      Rovnaký kov si vybojovali v paralelnom šprinte, keď vo finále nestačili na posádku ČR2.  

      V mužskom šprinte R6 Slovensko 1 (Tomáš Suchal, Peter Kmeťko, Marek Dinka, Martin Sobota, Jozef 

Kytka, Ján Suchal) skončilo štvrté, keď na bronzové Taliansko stratilo 53 stotín sekundy. Druhá slovenská 

posádka (Michal Stochl, Tomáš Ščepka, Vladimír Krcha, Michal Rechtorovič, Lukáš Balaj, Karol Marton) 

obsadila siedme miesto. 

       

      Výsledky - R6: 

      šprint: 

      ženy: 1. ČR2 1:17,97, 2. SLOVENSKO1 +66, 3. ČR1 +73 

      muži: 1. ČR2 1:12,83, 2. Nemecko +28, 3. Taliansko +59, 4. SLOVENSKO 1 +1,12, ... 7. SLOVENSKO2 

+2,02 

      paralelný šprint: 

      muži: 

      finále: Nemecko 1:35,47 - Slovinsko 1:38,31 

      o 3. miesto: Taliansko 1:40,18 - Veľká Británia 1:42,50 

      ženy: 

      finále: ČR2 1:43,38 - SLOVENSKO 1:47,69 

      o 3. miesto: ČR1 1:45,19 - Rusko 1:49,17 

 

      UPOZORNENIE: Správa je aktualizovaná o paralelný šprint. 

 

      go jp mf     
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Politika, spoločnosť, ekonomika 

 

 

POLITIKA: Úderom polnoci prišli poslanci o trestnoprávnu imunitu 

 

      Bratislava 1. septembra (TASR) - Poslancov Národnej rady SR viac trestnoprávna imunita nechráni. Úderom 

dnešnej polnoci vstúpila do účinnosti novela Ústavy SR a s ňou súvisiaca novela Trestného poriadku, ktorá túto 

výsadu členom zákonodarného zboru odoberá. 

      "Chýbať mi nebude. Ja mám ešte aj tú výhodu, že ma vozia, teda nehrozia mi žiadne priestupky, aj keď 

priestupkovú imunitu sme zrušili už dávno," povedal predseda NR SR Pavol Paška (Smer-SD). Pripomenul, že 

on bol vždy zástancom zrušenia poslaneckej imunity a je preto rád, že sa tento príbeh skončil. "Celé politické 

spektrum sa zhodlo na jej zrušení a priblížil sa tak ten pohľad rovnosti všetkým občanom," povedal Paška. 

      Trestnoprávnu imunitu poslancov zrušil parlament 26. júla. Za zmenu Ústavy SR hlasovalo 144 poslancov a 

za príslušnú novelizáciu Trestného poriadku 145. Proti nebol nikto. 

      Na zrušení trestnoprávnej imunity sa dohodli spoločne všetky parlamentné strany. Poslanci sú tak od 

dnešného dňa nepostihnuteľní už len za výroky prednesené v pléne alebo orgánoch NR SR a za hlasovanie, a to 

aj po skončení ich mandátu. Na vzatie poslanca do väzby je však nevyhnutný súhlas parlamentu. Na zadržanie 

člena snemovne v prípade pristihnutia pri páchaní trestného činu je potrebný súhlas mandátového a imunitného 

výboru. Ak k nemu nedôjde, bude poslanec okamžite prepustený. O prichytení zákonodarcu pri čine bude polícia 

musieť upovedomiť predsedu NR SR a šéfa spomínaného výboru. 

      Poslanci však trestnoprávnu imunitu v rozsahu, akú mali doteraz členovia zákonodarného zboru, naďalej 

ponechali sudcom. "Rozhodli sme sa, že v tejto chvíli budeme plniť objednávku v tom rozsahu, v akom ju 

chápeme, že od verejnosti prišla. Teda zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov," vysvetlil pred časom 

Radoslav Procházka (KDH). 

      Na jeseň po dokreovaní Súdnej rady SR by sa však malo začať pracovať na zmene. Paška takýto zámer 

potvrdil, avšak zdôraznil potrebu diskusie. Verí, že v spolupráci so zástupcami sudcovského stavu a ministra 

spravodlivosti vznikne novela ústavy, ktorou prídu sudcovia o trestnoprávnu imunitu. Priestupkovú imunitu si 

poslanci zrušili už koncom minulého volebného obdobia. 

 

 

      map jk  

 

 

SKCH spolu s nemeckými partnermi poskytne potravinovú a inú pomoc 
Somálsku 
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      Bratislava 1. septembra (TASR) - Potravinová pomoc a výstavba latrín pre suchom postihnuté rodiny v 

Somálsku - taký je zámer rozvojového projektu, ktorý v roku 2012 realizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) 

spolu s dvoma nemeckými partnerskými organizáciami. Vysoký počet črevných ochorení, ako aj vysoká 

úmrtnosť detí a tehotných žien súvisia práve s nedostatkom pitnej vody, monotónnou stravou a nedostatočnou 

hygienou, ktorú chce charita projektom riešiť. 

      Ako informovala TASR Slovenská katolícka charita, v roku 2011 sužovali východnú Afriku (východnú a 

severnú Keňu, južné pohraničné oblasti Etiópie a západné Somálsko) najväčšie suchá. V prvej polovici tohto 

roka SKCH spolu s partnerskými organizáciami Caritas Germany a Diakonie Katastrophenhilfe realizovala v 

Somálsku projekt potravinovej pomoci a výstavby latrín pre suchom postihnuté rodiny. 

      V prvej fáze projektu sa terénni pracovníci snažili mobilizovať miestnu komunitu - 70 percent vybraných 

rodín sa venuje pastierstvu či drobnému poľnohospodárstvu a 30 percent príjemcov je z radov vnútorných 

presídlencov. Pre vyčíňanie teroristickej skupiny al-Shabaab v Galgadud bola sťažená dostupnosť umiestnenia 

distribučného skladu v Adaado a Dhusamareb na začiatku roka 2012, čo spôsobilo oneskorenie v realizácii 

projektu. 

      Prvá distribúcia potravín sa realizovala koncom apríla, keď 200 rodín dostalo 30 kg ryže, 30 kg fazule a 15 

litrov rastlinného oleja. Druhá distribúcia potravinovej pomoci sa následne uskutočnila pre 1400 domácností v 

Addado a Guriel (ide asi o 8000 príjemcov pomoci). Po skomplikovaní konfliktu v Dhusamareb spolupracovníci 

charity museli v polovici júna prerušiť distribúciu potravín, ktorá bola určená pre ďalších 6000 rodín. Koncom 

augusta však mala byť distribúcia obnovená, informuje SKCH. 

      S výstavbou latrín sa začalo v polovici mája - 100 latrín dokončili v Guriel, 20 ďalších v lokalite Adaado. 

Vďaka latrínam sa zlepšila hygienická situácia aj životná úroveň približne pre 6000 obyvateľov. Po dokončení 

ďalších asi 180 latrín práve v problematickom Dhusamareb sa zlepšia životné podmienky ďalším asi 5400 

obyvateľom.   

      "Efektívne dlhodobé stratégie zmiernenia efektov sucha, rozširovania púštnych oblastí, ako aj degradácie 

pôdy potrebujú byť čo najskôr zvýraznené v národných rozvojových plánoch a politikách. Prejavy zmeny klímy 

možno cítiť na zvýšení frekvencie, intenzity a trvania období sucha nielen v oblasti Afrického rohu," vysvetlil 

generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. 

      OSN aj strešná organizácia národných charít Caritas Internationalis vyzývajú jednotlivé vlády, aby 

skonsolidovali svoje úsilie v boji proti zmene klímy, globálnemu otepľovaniu a zabránili tak spoločne 

dominovému efektu na celosvetovej potravinovej bezpečnosti, pripomenul Gumulák. 

 

 

      ch gl  

 

 

SR/MR: Začal sa Týždeň slovenskej kultúry v Budapešti 

 

      Budapešť 1. septembra (TASR) – Slovensko sa dnes v rámci úvodného dňa Týždňa slovenskej kultúry 

v Budapešti prezentovalo v maďarskom hlavnom meste na 4. ročníku tradičného Pozsonyi Pikniku (Bratislavský 

piknik) samostatným stánkom. 

      Cieľom týždňa, ktorý pripravil Slovenský inštitút (SI) v Budapešti, je upevňovanie a ďalšie rozvíjanie 

slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov, ako aj prezentovanie slovenskej kultúry. 

      "Slovensko-maďarské vzťahy sú pre Slovensko mimoriadne dôležité a kultúrna diplomacia patrí 

k zahraničnej politike Slovenska. Vlastne týmto vieme dokázať a deklarovať, že tieto vzťahy sú veľmi dôležité," 

povedala pre TASR riaditeľka SI Jana Tomková. 

      "Týždeň slovenskej kultúry začíname Pozsonyi Piknikom, kde sme sa napojili na štvrtý ročník veľmi 

úspešného podujatia. Priemerne sa tu pohybuje 10.000-15.000 ľudí a my sme tu so slovenským stánkom, kde 

prezentujeme propagačnými materiálmi celé Slovensko a Bratislavu," dodala Tomková. 

      Súčasťou dnešného programu je aj súťaž v pečení najlepších bratislavských rožkov. Budapešťanom sa na 

pikniku predstavili aj Trenčianske Teplice a ich známe kúpele. Hostia podujatia môžu ochutnať kapustné 
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halušky a malým deťom pripravil zábavu umelecký výtvarník, strihač farebného papiera Karol Krčmár. 

      Zo širokého spektra programu týždňa slovenskej kultúry riaditeľka SI upozornila na nedeľňajšie podujatie. 

"Sú to bratislavské korunovačné slávností Márie Terézie, ktorá bola korunovaná v roku 1741 v Dóme sv. 

Martina v Bratislave - a teraz prinášame toto divadelné predstavenie na schody Maďarského národného múzea 

v Budapešti," uviedla Tomková. 

      Týždeň slovenskej kultúry v Budapešti potrvá do 7. septembra.  

 

 

      (spravodajca TASR Ladislav Vallach) dem 

      Upozornenie: TASR vydá k správe zvukový záznam, fotoreportáž a videozáznam. 

 

 

      jk  

 

 

 

TRNAVA: Špeciálna PechaKucha Night s top grafickými dizajnérmi 

 

      Trnava 1. septembra (TASR) – Ďalšie pokračovanie originálneho projektu PechaKucha Night s poradovým 

číslom 5 bude zamerané na grafický dizajn a venované členom medzinárodnej poroty Trienále plagátu Trnava 

(TPT) 2012. Významní výtvarníci a teoretici prídu do mesta začiatkom septembra, aby rozhodli o víťazoch 

prestížnej svetovej súťaže tvorcov plagátu. V stredu 5. septembra dostanú príležitosť na PechaKucha Night 

predstaviť svoje myšlienky, názory a pozorovania. 

      Medzi hosťami večera v Synagóge, centre súčasného umenia na Halenárskej, ktorá je súčasťou Galérie Jána 

Koniarka, by sa mali objaviť rektor Vysokej školy výtvarných umení Stanislav Stankoci, architekti Pavol Choma 

a Martin Kubina i členovia poroty fínsky grafik a umelecký riaditeľ jedného z najväčších škandinávskych 

vydavateľstiev Pekka Loiri, poľský kritik a kurátor Zdzisław Schubert, francúzsky grafik François Caspar či 

profesor grafického dizajnu v Brne Jan Rajlich mladší. Z ďalších hostí uvidia návštevníci aj autorky ceny 

Trienále plagátu Trnava z ateliéru 3v1 Ľubicu Segečovú a Silviu Jokelovú, autorku vizuálu tohtoročného trienále 

Ivanu Palečkovú, ktorá bude sa prezentovať s Martinom Mistríkom.  

      Súčasťou programu budú aj prezentácie grafického dizajnéra Ondreja Gavaldu, dvojice architektov Pavol 

Choma a Martin Kubina, ako aj kurátora trienále a zároveň šéfredaktora časopisu Designum Roberta Parša. 

Všetci dostanú 20 krát 20 sekúnd. Princípom PechaKucha Night je totiž rýchla prezentácia. Formát umožňuje či 

skôr nakazuje vo svižnom tempe sa predstaviť verejnosti, pričom na každú projekciu má autor 20 sekúnd, čo 

publikum prísne stráži. Toto časovanie má preveriť ich schopnosť zaujať diváka, a pritom ho niečomu naučiť 

alebo ho s niečím oboznámiť. K tomuto špeciálnemu pokračovaniu pripravilo kreatívne štúdio Provocation 

Bureau pre organizátorov akcie 20 ručne vyrobených plagátov. 

      PechaKucha Night vol. 5 organizuje OZ Publikum.sk v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave ako 

sprievodné podujatie Trienále Plagátu Trnava 2012. Ôsmy ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov 

sa uskutoční v termíne od 9. novembra 2012 do 3. februára 2013. Vďaka záštite Medzinárodnej rady organizácií 

grafického dizajnu ICOGRADA sa TPT zaradilo medzi podobné medzinárodne uznávané udalosti plagátu v 

Brne, Chicagu, Lahti a Mexiku.  

 

 

      don gl  
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OS SR: Minister Glváč otvoril Medzinárodné letecké dni SIAF 2012 

 

      Bratislava 1. septembra (TASR) - Minister obrany SR Martin Glváč dnes za účasti prezidenta SR Ivana 

Gašparoviča, poslancov NR SR, členov vlády SR a ďalších domácich a zahraničných diplomatov a hostí otvoril 

2. ročník Medzinárodných leteckých dní SIAF 2012. Ich organizátorom je Slovenská letecká agentúra a 

ministerstvo obrany je hlavným programovým partnerom. 

      Minister Glváč vo svojom príhovore zdôraznil symboliku dátumu 1. septembra, kedy si pripomíname 20. 

výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky. "Na našu ústavu sa väčšinou obraciame iba vtedy, keď 

potrebujeme riešiť politické problémy, " povedal Glváč vo svojom príhovore. "Nie je to však iba základný 

právny akt, ústava má omnoho väčšiu dôležitosť v súvislosti so slovenskou štátnosťou, čo si žiaľ mnoho našich 

občanov neuvedomuje," dodal. Podľa ministra so štátnosťou úzko súvisia aj Ozbrojene sily SR ako jeden z jej 

pilierov. "Vzdušné sily našich ozbrojených síl zabezpečujú bezpečnosť nás všetkých a preto je nemysliteľné, aby 

sme ich okliešťovali a obmedzovali ich spôsobilosti," povedal Glváč. Zároveň prezentoval záväzok vlády SR, že 

politické rozhodnutia z predchádzajúceho obdobia, ktoré smerovali k zrušeniu niektorých súčastí našich 

vzdušných síl, sa už opakovať nebudú. 

      Letecká základňa Sliač svojimi uvítacími leteckými ukážkami lietadiel L-29 Delfín, L- 159 Alca, stíhačky F-

16 a vrtuľníka Mi-171 prilákala už od skorého rána tisíce návštevníkov, ktorí upierajú svoje pohľady na oblohu, 

ako aj na lietadlá umiestnené na dráhach základne. Minister sa prihovoril aj návštevníkom leteckých dní. "Pri 

sledovaní excelentných výkonov našich pilotov na drahých strojoch netreba vidieť iba desiatky miliónov 

použitých na ich prevádzku a výcvik, ale hlavne našu bezpečnosť a istotu a spôsobilosti nášho vojenského 

letectva," zdôraznil šéf obrany. 

      Medzinárodné letecké dni SIAF 2012 sa konajú obidva víkendové dni od 10,00 do 17,00 hod. Návštevníci 

budú môcť okrem zaujímavých zahraničných lietadiel zhliadnuť aj naše stíhačky MiG-29, cvičné prúdové 

lietadlo L-39 Albatros, vrtuľníky Mi-17 a Mi-2. Z programu pozemných ukážok budú isto lákadlom raketové 

systémy protivzdušnej obrany S-300 a 2K12 KUB 2M. Pre záujemcov budú počas oboch dní k dispozícii 

regrutačné stany Skupiny personálneho doplňovania Územnej vojenskej správy, kde sa záujemcovia dozvedia 

podmienky služby v ozbrojených silách SR.  

 

 

 

      TASR informoval hovorca Ozbrojených síl SR Milan Vanga. 

 

 

 

      Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom 

zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a 

agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a 

oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej 

agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. 

 

 

      ala  

 

 

I. GAŠPAROVIČ: Kto pochybuje o Ústave, nerobí dobre 

 

      Bratislava 1. septembra (TASR) - Prezident SR Ivan Gašparovič je presvedčený, že Ústava SR v čase svojho 

prijatia splnila základné kroky, ktoré sa od nej očakávali. "Kto pochybuje o Ústave, nerobí dobre," uviedol dnes 

v rámci diskusie na televízii TA3 pri príležitosti 20. výročia vzniku Ústavy SR. Ako dodal, jej následné 
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novelizácie boli nevyhnutné napríklad pre vstup do Organizácie spojených národov či Európskej únie. 

      Hlava štátu pripustila, že tam kde Európska únia nefunguje, lebo jednotlivé štáty neplnia dané podmienky, 

treba hľadať nápravu a tá môže spočívať aj v strate suverenity Slovenska v niektorých oblastiach. Myslí si však, 

že členstvo SR v Európskej únii a eurozóne je pre občanov plus a nevie si predstaviť "veľké" následky v prípade, 

že by krajina z takéhoto spoločenstva vystúpila. 

      V prípade krokov, ktoré budú smerovať k ďalšej európskej integrácii napríklad v oblasti ekonomických 

otázok by sa podľa bývalého predsedu vlády Vladimíra Mečiara malo uskutočniť referendum. Integrácia by si 

totiž vyžiadala aj zmeny v Ústave SR. Ako dnes poukázal, jej vznik vyriešil množstvo sporov, o ktorých sa v 

histórii nehovorí. 

      Ako pripomenul Mečiar, súčasné európske integračné procesy a snahy prebiehajú v kríze a iniciatívy sa 

chopila nie Európska komisia, ale členovia Európskej únie Nemecko a Francúzsko. Radí preto ponáhľať sa 

pomaly. "Musí byť jasné, do čoho ideme," skonštatoval. Napriek súčasnej situácii si myslí, že euro prežije, aj 

keď v eurozóne možno nezostanú všetci jej súčasní členovia. 

      Ďalší bývalý premiér Ján Čarnogurský je presvedčený, že pokiaľ má existovať spoločná mena euro, tak 

nemôže každý štát samostatne rozhodovať o tom, ako bude "rozhadzovať" peniaze. Treba si podľa jeho slov 

vybrať buď právomoci alebo euro. "Ja si myslím, že výhodnejšie je podržať euro," uviedol s tým, že niektorých 

ekonomických právomocí sa bude musieť Slovensko vzdať, aby zostalo medzi najrozvinutejšími štátmi. 

Upozornil však, že bude treba hľadať hranicu, po ktorú je potrebné obmedziť suverenitu štátu a za ktorú už 

nebude možné ísť. 

 

 

      ala jk  

 

 

KOŠICE: Približne 500 ľudí prišlo pred Ústavný súd podporiť dvojité 
občianstvo 

 

      Košice 1. septembra (TASR) - Pochodom pred budovu Ústavného súdu (ÚS) SR v Košiciach dnes členovia 

pracovnej skupiny za znovu zavedenie dvojakého občianstva chceli dať najavo svoj nesúhlas s novelou zákona 

o štátnom občianstve. Tá je podľa jedného z organizátorov pochodu Lászlóa Gubíka protiústavná a poukazuje na 

to, že jej zavedením prišlo o štátne občianstvo doposiaľ takmer 300 občanov.  

      „Pochod pred Ústavný súd hodnotíme veľmi pozitívne, prebehol veľmi pokojne. Bývalý predseda 

Najvyššieho súdu v Budapešti prišiel tiež, list nám poslal aj bývalý guvernér štátu New York George Pataki 

v mene Maďarov žijúcich v Amerike. Vyjadrili sme naše požiadavky symbolicky pred Ústavným súdom, 

chceme žiť v právnom štáte, ktorý si váži svoju ústavu,“ uviedol pre TASR Gubík. Podľa neho novela zákona 

o štátnom občianstve protirečí Ústave SR, ktorá v základných uzneseniach hovorí o tom, že nikomu nemožno 

odňať štátne občianstvo SR proti jeho vôli. „Naším cieľom je, aby Ústavný súd vyhlásil túto novelu zákona za 

protiústavnú, popritom dúfame, že sa aj Národná rada SR bude zaoberať týmto zákonom a v septembri zruší túto 

novelu,“ zdôraznil Gubík. 

      Protestný pochod sa začal dnes, na Deň Ústavy SR, o 14.30 hodine spred Dómu svätej Alžbety. Cez Hlavnú 

ulicu prešli protestujúci až k budove ÚS. Pochodu sa podľa Gubíka zúčastnilo približne 500 ľudí. „Boli tu 

Košičania, prišli nás podporiť aj ľudia z Rimavskej Soboty, Kráľovského Chlmca, Komárna, Levíc, Kolárova 

a boli tu samozrejme aj tí, ktorí prišli o štátne občianstvo SR tým, že prijali maďarské štátne občianstvo,“ doplnil 

Gubík. Verí, že v protestoch už nebude nutné pokračovať, a že „zvíťazí právny štát a právna istota.“ Podľa neho 

nejde o záležitosť maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku, ale táto vec sa musí týkať celej spoločnosti. 

„Slovensko sa takýmito uzneseniami izoluje od Európy, pretože svojich vlastných občanov, ktorí tu žijú, platia 

dane a robili tu celý život vyhodí, vyčiarkne zo svojho právneho zväzku. Považujeme to za veľmi smutné,“ 

uzavrel Gubík. 

      Podľa novelizovaného zákona občan SR automaticky stráca slovenské občianstvo dňom, ktorým dobrovoľne 

nadobudne cudzie štátne občianstvo. Kabinet premiéra Róberta Fica ním v máji 2010 reagoval na maďarský 
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zákon, ktorý zjednodušil udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. 

 

 

      aan hol jk  

 

P.PAŠKA: Chcem, aby pracovná skupina pre ústavné otázky pokračovala 

 

      Bratislava 1. septembra (TASR) - "Línia prežitia" v Európskej únii je viazaná na vyššiu mieru integrácie. Je 

preto potrebné, aby o prípadných ústavných zmenách na Slovensku diskutovala pracovná skupina zložená z 

predstaviteľov parlamentných politických strán, aká v minulosti riešila napríklad ústavné zmeny prijaté počas 

krízy vlády Ivety Radičovej. Na dnešnom diskusnom paneli, venovanom 20. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej 

republiky, to povedal predseda parlamentu Pavol Paška. 

      "Chcem, aby tá pracovná skupina pokračovala. Osobne si myslím, že budeme musieť reagovať na vývoj v 

Európskej únii. Čakáme, čo sa udeje v septembri," vyhlásil Paška. Dodal, že skupina by sa mohla zaoberať aj 

témou odbremenenia Ústavného súdu SR od agendy, ktorá nie je vyslovene riešením káuz súladu legislatívy s 

Ústavou SR, ako sú napríklad volebné sťažnosti. 

      Na druhej strane priznal, že parlamentná prax určite prinesie množstvo ďalších ústavných iniciatív "z ktorých 

väčšinu budeme štandardným parlamentným spôsobom odmietať". Predseda parlamentu sa prikláňa k tomu, aby 

bola Ústava SR menená len výnimočne, v prípadoch, keď bude zmena odôvodnená veľmi vážnou spoločenskou 

potrebou. 

      Právnik a bývalý politik Ivan Šimko reagoval, že práve posledná ústavná novela, ktorá nanovo definovala 

právomoci prezidenta v období, keď vláda nemá dôveru parlamentu, bola politicky účelová, poškodzuje celý 

ústavný systém a bolo by ju treba zrušiť. Aj Paška uznal, že novela bola "šitá horúcou ihlou" a v praxi sa ukázali 

jej mnohé nedostatky. Argumentoval však tým, že si jej prijatie vynútila potreba riešiť problém, ktorý náhle 

priniesla politická prax. 

      Podľa Šimka tiež nie je štandardné, ak sa prípadné skrátenie volebného obdobia rieši ad hoc prijatím 

ústavného zákona a bolo by lepšie, keby ústava systémovo riešila aj tieto otázky. 

      Na druhej strane varoval pred populistickými tlakmi na zmenu Ústavy SR ohľadom zníženia kvóra v prípade 

referenda. "Varujem pred hazardnou zmenou. Nepriniesla by viac demokracie, ale naopak, menej," vyhlásil 

Šimko, podľa ktorého by referendum bez kvóra mohli zneužívať nátlakové skupiny, najmä tie, ktoré majú vplyv 

na médiá. Odporúčal by však vyriešiť právnu záväznosť referenda, aby úspešné referendum "nebolo len veľmi 

drahým štátom zaplateným prieskumom verejnej mienky". Odporúčal by tiež upraviť postavenie prokuratúry tak, 

aby bola súčasťou buď exekutívy, alebo súdnej moci. 

      Právnik Peter Kresák upozornil, že Šimko otvoril vážne otázky, pri ktorých je potrebná hlboká odborná 

diskusia. "Ústava SR bola jedenásťkrát menená. Viaceré z týchto zmien mali vyslovene politický charakter a 

neslúžia ku cti ústavnosti," varoval pred unáhlenými ústavnými zmenami Kresák. "Zmeny Ústavy SR by si 

zaslúžili špeciálnu hlavu v Ústave SR," naznačil, že táto hlava by sprísňovala pravidlá, za akých sa môže do 

Ústavy zasahovať. Zároveň poznamenal, že nie je proti Paškovej iniciatíve na vytvorenie pracovnej skupiny z 

členov politických strán, ale podľa neho by malo význam aj vytvorenie odborného orgánu, ktorý by sa týmito 

otázkami zaoberal a nebol by vyslovene spojený s politickými stranami. 

 

UPOZORNENIE: TASR k správe ponúka zvuková záznam. 

 

 

      df jk  
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PRIEMYSEL: Baníci HBP vyťažili za banícky rok vyše 2,1 mil. ton uhlia 

 

      Handlová 1. septembra (TASR) - Za uplynulý banícky rok 2011/2012 baníci akciovej spoločnosti 

Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) vyťažili a predali 2 149 tisíc ton hnedého uhlia. Najväčšiu časť produkcie 

dovedna 1963 tisíc ton, v podobe  energetického uhlia, vyexpedovali do tepelnej elektrárne ENO Zemianske 

Kostoľany. Pre zásobovanie slovenských domácností bane vyrobili 50 000 ton triedených druhov uhlia, čím 

v plnej miere uspokojili záujem o tento druh paliva, informoval generálny riaditeľ HBP Peter Čičmanec. 

      „Ťažba uhlia bola plynulá, kontinuálna, to znamená, že HBP si priebežne plnili všetky záväzky voči 

odberateľom, rovnako aj voči zamestnancom, bankám, samospráve, organizáciám sociálneho a zdravotného 

zabezpečenia zdravotnej a sociálnej poisťovni“, konštatoval generálny riaditeľ. Baníci hodnotia výsledky 

baníckeho roku (II. polrok a I. polrok nasledujúceho roka) každoročne pri príležitosti osláv Dňa baníkov. 

Regionálne oslavy baníckeho sviatku sa v piatok a sobotu tohto týždňa uskutočnili v Handlovej. 

      „Relatívne priaznivé hospodárske výsledky umožnili, že do rozvoja spoločnosti sme v roku 2011 investovali 

8 miliónov eur. Najväčší objem prostriedkov, viac ako 3,7 milióna eur, sme vynaložili na inováciu 

elektrostrojného zariadenia. Jej súčasťou bola aj vlastná výroba 37 kusov sekcií banskej hydraulickej výstuže 

BMV 1Mi, aj nákup novej dýchacej techniky pre banských záchranárov a výmena banských osobných svietidiel 

pre fárajúcich“, pokračoval generálny riaditeľ. Uviedol, že závere prvého polroka tohto roka HBP v podzemí i v 

povrchových prevádzkach zamestnávali 4 224 pracovníkov. Dôležitou súčasťou ich motivácie je kvalitný 

sociálny program. Pre tento účel v sociálnom fonde vyčlenili 393 000 eur. 

      V súvislosti s prípravou ťažby pre budúce roky v Bani Handlová pripravujú novú ťažobnú kapacitu, 12. pole 

bane Handlová, ktorou sprístupnia 2, 9 milióna ton vyťažiteľných uhoľných zásob. Významne to prispeje k 

udržaniu zamestnanosti a sociálnej stability v meste a regióne. Do nových ťažobných kapacít bude v najbližších 

rokoch teda smerovať rozhodujúci objem investícií. Okrem spomínaného 12. poľa v úseku Handlová, ešte 

pripravujú aj otvárku 6. poľa ťažobného úseku Nováky. 

      V pláne pre tento rok majú HBP cieľ vyťažiť 2 140 000 ton uhlia. Razením nových prevádzkových banských 

diel chcú pripraviť ťažobnú spôsobilosť pre budúci rok na úrovni 2 100 000 ton. Splnenie výrobných úloh je 

základným predpokladom pre zabezpečenie plánovanej tvorby kladného výsledku hospodárenia a stabilnej 

finančnej situácie, dodal Čičmanec. 

      Výhľadový plán na roky 2013 – 2014, vzhľadom na očakávané odbytové možnosti do ENO a ďalších 

odberateľov, potvrdil potrebu stabilizovanej ťažby uhlia na úrovni 2 100 000 ton v roku 2013, s  poklesom na 

objem 1 990 000 ton v roku 2014. Podľa Čičmanca pre odbyt domáceho uhlia na energetické účely v ďalších 

rokoch je však potrebné väčšie prepojenie HBP a ENO, najmä v súvislosti s dožívajúci dvomi najstaršími 110 

megawattovými blokmi elektrárne. Je potrebná ich rekonštrukcia z pohľadu prísnejších ekologických 

požiadaviek. Tieto projekty podporí aj vláda SR. Potvrdil to premiér Robert Fico, ktorý prišiel baníkom 

zablahoželať k sviatku a v sobotu (31. 8) sfáral medzi nich do Bane Cigeľ a rokoval aj vedením spoločnosti. 

 

Upozornenie: TASR k správe vydá zvukové záznamy a videozáznam.  

 

 

      pr jk  
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Šport: 

 

 

Vodný slalom: Singlista Slafkovský s glóbusom i víťazstvo v SP  

 

      Čunovo 1. septembra (TASR) - Slovenský singlista Alexander Slafkovský sa v Čunove radoval v 5. 

finálovom kole Svetového pohára slalomárov na divokej vode dvakrát v absolútnej podobe. Ešte pred finálovou 

jazdou z veľkého glóbusu za prvenstvo v SP a o pár minút neskôr aj z víťazstva v samotných pretekoch. S 

odstupom 0,84 sekundy za sebou zanechal Slovinca Anze Bercica, tretí skončil Čech Vítězslav Gebas so stratou 

0,93 s. 

      Vo finálovej jazde Slafkovský nezakolísal, zajazdil čisto a v cieli už mohol vystreliť svoje ruky nad hlavu od 

radosti nad vytúženým víťazstvom, len druhým v kariére (2-5-6), po vlaňajšom v pražskej Troji. Kým 

Slafkovský si vychutnával triumf, Matej Beňuš, desiaty vo finále, zasa prehĺtal sklamanie z 10. miesta, siedmy 

Karol Rozmuš nebol spokojný hlavne so šiestimi trestnými sekundami, ktoré si medzi bránkami naťukal. 

      Alexander Slafkovský si 'veľký glóbus' za prvenstvo v seriáli Svetového pohára privlastnil ešte pred 

finálovou jazdou. V čunovskom kanáli len potvrdil, že patril v tejto sezóne k najstabilnejším zberateľom 

pohárových bodov, konto slovenského slalomu obohatil 28. triumfom a stal sa siedmym Slovákom, ktorému sa 

podarilo takto vyniknúť. Slafkovský v semifinále nezakolísal, kým jeho najväčší súperi Nemec Benzien a Brit 

Florence do finále nepostúpili. 

      Už v semifinále sa podaril slovenským singlistom husársky kúsok. Slafkovský postupoval do finále z 

vedúceho postu (111,31) a v tom okamihu sa už mohol radovať aj z premiérového prvenstva v SP, Beňuš si 

účasť vo finále vybojoval z tretieho miesta (112,89) a a z piateho Rozmuš (117,24). Takéto šťastie, alebo umenie 

obišlo viacerých známych borcov, 30. Japonca Hanedu, 29. Taliana Cipressiho, 28. Brita Florenceho, 17. Nemca 

Benziena, či 15. Čecha Ježka. 

      Z trojice slovenských kajakárov mal medzi 19 bránkami, z toho šiestimi protiprúdnymi, najbližšie k finále 

ten najhorší v semifinále, 29. Kamil Kaniščák, ktorý by časom skončil štvrtý, no vynechaná 12. bránka ho 

pripravila o účasť v elitnej desiatke. Na 16. mieste Halčin a na 19-tom Šajbidor si raz 'ťukli' dve sekundy 

penalizácie, no aj pri čistej jazde by sa časom do postupujúcej desiatky nezmestili. Rovnako aj ďalší známi 

kajakári na ťažkej čunovskej vode, v daždi a vo vetre sktroskotali, trebárs 40. Španiel Crespo, 34. Brit Walsh, 

30. Francúz Colober, 22. Nemec Aigner, 13. jeho krajan Schubert a 12. Čech Hradílek, v olympijskom Londýne 

strieborný. 

      V semifinále singlistiek Katarína Macová nástrahy trate zvládla bravúrne s jasným víťazstvom (150,31) a vo 

finále siahala na svoj premiérový triumf v SP. 

      Finálové výsledky 

      C1m: 1. Alexander Slafkovský (SR) 111,88 (0), 2. Anze Bercic (Slovin.) 112,72 (0), 3. Vítězslav Gebas 

(ČR) 112,81 (0), ...7. Karol Rozmuš 120,43 (6), 10. Matej Beňuš (obaja SR) 128,40 (0), ...v semifinále 19. Patrik 

Gajarský 124,56 (4) 

dd  

 

Paralympijské: Stolný tenista Riapoš je vo finále, Slovensko má prvú medailu  

 

      Londýn 1. septembra (TASR) - Stolný tenista, vozičkár Ján Riapoš vybojoval pre Slovensko prvú medailu na 

londýnskej paralympiáde. Šéf slovenského paralympijského výboru v sobotu postúpil do finále, keď si poradil s 

francúzskym súperom Fabienom Lamiraultom jasne 3:0 a v pondelok zabojuje už o svoje tretie zlato spod 



  Tlačová agentúra Slovenskej republiky 

 

Copyright  © : TASR Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je 

                       bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR výslovne zakázané. 

 

 

 

piatich kruhov. Jeho finálovým súperom bude Kyung Mook Kim z Kórejskej republiky. Riapoš má už v zbierke 

triumf z Atén v súťaži jednotlivcov a v Pekingu sa tešil z víťazstva v družstvách. 

      Po zápase si Riapoš podával ruku s francúzskym trénerom: "Povedal som mu, že sa tešíme na vzájomné 

finále družstiev. Tak ako Lamirault prekvapil Kima, na ktorého som sa pripravoval, verím, že v semifinále 

Francúzsko zdolá Kóreu a rozdáme si to o titul," prezradil Riapoš pre stránku spv.sk. "Splnil som cieľ, ktorý som 

si dal – som nasadená dvojka a to som potvrdil," prízvukoval. Dal si záležať na koncovkách setov, na čom viac 

pracoval a zlepšil sa v nich. V prvom prehrával 8:9, ale set dotiahol, v ďalších mal už prevahu. Vo finále sa 

stretne s kórejskou svetovou jednotkou Kyung Mook Kimom. "Máme vyrovnanú bilanciu, naposledy som 

prehral dva zápasy v Bratislave, ale budem mať teraz väčší pokoj a finále si užijem," dodal pre spv.sk 

      Vozičkárka Alena Kánová v semifinále nestačila na švédsku súperku Annu-Carinu Ahlquistovú a podľahla 

jej 0:3. V pondelok ju čaká zápas o bronz s domácou Sarou Headovou. 

 

      stolný tenis: 

      ženy semifinále TT3 (vozičkárka): Alena Kánová – Anna-Carina Ahlquistová (Švéd.) 0:3 (4, 3, 6) 

      muži semifinále TT2: Ján Riapoš - Fabien Lamirault 3:0 (9, 6, 4) 

 

 

 

      ny  

 

 

Vodný zjazd: Andrej Málek na MEJ zlatým v šprinte, 2. Kopúnová, 3. deblisti 

 

      Solkan 1. septembra (TASR) - Slovenský zjazdár na divokej vode Andrej Málek sa stal juniorským majstrom 

Európy v šprinte. V slovinskom Solkane zvíťazil vo finále časom 1:05,05, od druhého domáceho Debeljaka ho 

delilo 0,39 sekundy a od tretieho Čecha Šrámeka 1,64 sekundy. Nezostalo však len pri jednom vzácnom kove, 

medzi singlistkami obsadila Katarína Kopúnová 2. priečku, keď zvíťazila Talianka Carbogninová a Kopúnová za 

ňou zaostala 0,49 sekundy. Bronz pripojila deblovka Matúš Gewissler - Juraj Skákala, od zlatých Francúzov 

Cretteho - Hanryona ich delilo 2,15 sekundy. 

      Slovenský juniorský zjazd mal v perejách rieky Soča vo finálovom šprinte trikrát zastúpenie a všetky tri lode 

skončili na pódiovom umiestení. Už v kvalifikácii naznačili svoju silu, Málek zvíťazil, Kopúnová skončila 

druhá, Gewissler - Skákala sa obdivuhodne zo šiestej priečky pretlačili vo finále na bronzovú. Pre 17-ročného 

Máleka z ŠKP Bratislava to bol druhý prenikavý úspech v kariére, vlani v Opave na rieke Moravica ho ozdobil 

taktiež v šprinte titul juniorského majstra sveta, predtým sa tešil z bronzu na MEJ v slalome v bosnianskej Banja 

Luke. 

      Finálové výsledky 

      K1 juniori: 1. Andrej Málek (SR) 1:05,05, 2. Vid Debeljak (Slovin.) 1:05,44, 3. Jonatan Šrámek (ČR) 

1:06,69 

      C1 juniorky: 1. Chiara Carbogninová (Tal.) 1:28,36, 2. Katarína Kopúnová (SR) 1:28,85, 3. Eliška Capáková 

(ČR) 1:30,50 

      C2: 1. Florian Crette - Corentin Hanryon (Fr.) 1:12,85, 2. Šimon Jelínek - Ondřej Šmolka (ČR) 1:13,59, 3. 

Matúš Gewissler - Juraj Skákala (SR) 1:15,00 
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2. septembra  2012 

 

Politika, spoločnosť, ekonomika 

 

Začne sa nový cyklus stretnutí Lectio Divina s bratislavským arcibiskupom 

 

      Bratislava 2. septembra (TASR) - V Katedrále sv. Martina v Bratislave sa v stredu 5. septembra začne nový 

cyklus stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio Divina. Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský 

bude rozjímať o absolútnom primáte Boha. 

      Cyklus rozjímaní 2012/2013 je súčasťou duchovnej prípravy k jubileu misie sv. Cyrila a Metoda na 

Slovensku pod názvom Obnovme našu vieru a mravnosť. Od septembra 2012 do júna 2013 sa uskutoční spolu 

desať biblických stretnutí. Ich témou budú jednotlivé prikázania Desatora priblížené cez biblické príbehy a 

posolstvá, uviedla Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) v Bratislave. 

      Stretnutia sa budú konať každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 h. 

      Do konca roka 2012 budú stretnutia a zamyslenia s arcibiskupom Zvolenským venované témam Svätosť 

Božieho mena (3. októbra), Kultúra Pánovho mena (7. novembra) a Rešpekt a vďačnosť voči rodičom (5. 

decembra). 

      Prvé zamyslenie Lectio Divina 2013 sa uskutoční 2. januára 2013 a bude zamerané na tému Nesmierna 

hodnota života. Náplňou nasledujúcich budú Zlo z okrádania, Pravdivé svedectvo a úcta k druhým či Nespútaná 

túžba "mať" a ďalšie. 

 

 

      ch gl  

 

 

 

MONITOR: P. Hrušovský sa ešte nerozhodol, či bude kandidovať na post 
prezidenta 

 

      Bratislava 2. septembra (TASR) - Bývalý líder kresťanských demokratov a súčasný šéf poslaneckého klubu 

KDH Pavol Hrušovský sa podľa svojich slov ešte nerozhodol, či bude o dva roky kandidovať v prezidentských 

voľbách. Ako dnes poznamenal v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska O 5 minút 12, tomuto 

rozhodnutiu prikladá najvyššiu dôležitosť, a preto o ňom netreba zľahčovať diskusiu a počúvať ľudí. 

      "Téma je legitímna, aj mená, ktoré sa spomínajú," skonštatoval Hrušovský s tým, že zohľadňujú požiadavky 

toho, ako si kto predstavuje spravovanie štátu. Ako poznamenal, príde čas, kedy sa osoby a možno aj politické 

strany k otázke možných prezidentských kandidátov vyjadria. 

      Prezidentské voľby sa na Slovensku uskutočnia v roku 2014. Podľa Ústavy SR môže kandidáta na hlavu 

štátu navrhnúť minimálne 15 poslancov NR SR, alebo 15.000 občanov formou petície. Kandidát musí mať 

minimálne 40 rokov. Záujem kandidovať avizoval zatiaľ Ján Čarnogurský. Ako možný kandidát sa spomína aj 

premiér Robert Fico (Smer-SD), bývalý šéf KDH Pavol Hrušovský, bývalý veľvyslanec SR v USA Martin 

Bútora a aj zakladateľ Dobrého Anjela Andrej Kiska, ktorého by chceli liberáli. 
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M.BORSKÝ: Európsky deň židovskej kultúry je vždy prvú septembrovú nedeľu 

 

      Bratislava 1. septembra (TASR) – Hlavné podujatia Európskeho dňa židovskej kultúry prebiehajú vždy v 

prvú septembrovú nedeľu. "My v Bratislave sa usilujeme sprístupniť tie najvýznamnejšie pamiatky, ktoré sa 

viažu na židovskú minulosť a prítomnosť," povedal pri príležitosti zapojenia Židovského komunitného múzea 

(ŽKM) do tejto kultúrnej akcie jeho riaditeľ Maroš Borský. 

      Expozícia ŽKM je v synagóge na Heydukovej ulici v Bratislave. Okrem možnosti pozrieť si samotnú 

expozíciu robila ŽKM aj sprievodné aktivity. "Minulý týždeň bol tu na nádvorí synagógy koncert Preßburger 

Klezmer Band, ešte tento mesiac chystáme ďalšie podujatie," dodal. 

      Expozíciu si dnes prišiel pozrieť aj bývalý tréner izraelskej reprezentácie v plávaní David Sivor. "Z 

Bratislavy som odišiel 14. februára 1949 ako štrnásťročný. Ale stále som mal kontakty so Slovákmi. A keď 

mama prišla v roku 1965 do Izraela, hovorila po slovensky, takže s ňou som hovoril po slovensky," vysvetlil 

svoju vynikajúcu slovenčinu. 

      V auguste sa rozhodol navštíviť Prahu, kde sa zaoberá folklórom. Keďže chce sprevádzať po Slovensku 

skupinu priateľov z Izraela, prišiel si v predstihu pozrieť múzeum. 

      Nové Židovské komunitné múzeum sídliace v jedinej bratislavskej synagóge sa do programu Európskeho 

dňa židovskej kultúry zapája prvýkrát. Zámerom dňa je spoznať židovské kultúrne dedičstvo, sprístupniť jeho 

pamiatky a prehĺbiť toleranciu občanov v spoločnosti. 

      Umožní im to stála expozícia Bratislavskí židia a ich kultúrne dedičstvo. Ponúka prehliadku vzácnych 

rituálnych predmetov, ktoré sa viažu na dôležité míľniky v histórii aj súčasnosti židovskej komunity. Medzi 

unikátne liturgické predmety patria plášte na Tóru či opony pre svätostánok, v ktorom je uložená Tóra. Tiež 

ozdobné strieborné nástavce na Tóru z dielne bratislavského zlatníka Frederika Beckera staršieho spred dvoch 

storočí, aj vzácne tabule Desatora, ktoré kedysi zdobili fasádu zbúranej synagógy na Rybnom námestí v 

Bratislave. 

      Návštevníci môžu spoznať aj židovské sviatky a tradície, v expozícii nechýbajú ani starožitné pozlátené či 

strieborné svietniky na sviatky Šabat a Chanuka. Medzi vzácne exempláre patrí aj kniha daňových zápisov 

židovskej obce z 18. storočia, ktorú Židovská náboženská obec získala na aukcii Sotheby's v New Yorku. 

      Výstavným predmetom je aj samotná synagóga. Je jedinou zachovanou synagógou v hlavnom meste a v nej 

sa konajú bohoslužby počas židovských sviatkov. Objekt bol postavený počas rokov 1923–1926 na objednávku 

ortodoxnej bratislavskej židovskej komunity, ktorá mala v tom čase vyše 10.000 členov. Je dielom jedného z 

najvýznamnejších umelcov svojej doby, bratislavského židovského architekta Artura Szalatnaia-Slatinského. 

      V rámci troch desiatok krajín, ktoré sa do Európskeho dňa židovskej kultúry zapájajú, patrí už tradične aj 

Slovensko. Súčasťou jeho programu v Bratislave budú prehliadky pamätníka rabína Chatama Sofera a Múzea 

židovskej kultúry na Slovensku, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea. ŽKM bude verejnosti 

sprístupnené aj v nedeľu 16. septembra, kedy bude súčasťou ďalšieho medzinárodného podujatia – Dní 

európskeho kultúrneho dedičstva. 

 

UPOZORNENIE: TASR k správe ponúka zvukový záznam. 

 

 

      df ep jk  
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POLITIKA: D. Lipšic a J. Žitňanská zakladajú politické hnutie Nová väčšina  

 

Bratislava 2. septembra (TASR) - Nezávislí poslanci Daniel Lipšic a Jana Žitňanská sa rozhodli založiť politické 

hnutie s názvom Nová väčšina. Oznámili to na dnešnej tlačovej konferencii v spoločnosti niekoľkých desiatok 

priaznivcov. 

      Podpisy potrebné na registráciu nového hnutia začne petičný výbor zbierať tretieho septembra a do konca 

októbra by mali byť vyzbierané. Hnutie zatiaľ minulo len desaťtisíc eur z vlastných zdrojov a do budúcnosti 

chcú fungovať ako "nízkonákladový projekt". Nová väčšina sa nebude vyhýbať ani darom, všetky však budú 

musieť byť verejné. 

      Lipšic a Žitňanská dospeli k rozhodnutiu po niekoľkých mesiacoch diskusií s občanmi, počas ktorých 

konštatovali veľké znechutenie občanov z politiky. "Čas na kozmetické úpravy už vypršal. Slovenskú republiku 

treba postaviť odznova. Znamená to novú politiku, novú ekonomiku a novú morálku," vyhlásil dnes Lipšic. 

      Dodal, že podľa jeho skúseností sa ľudia rozhodujú zodpovednejšie, ako politici. "Chceme, aby ľudia 

schválili v referende novú ústavu. Chceme, aby ľudia mohli voliť svojich poslancov v jednomandátových 

volebných obvodoch, aspoň v polovici parlamentu. Aby sa spojilo konanie referenda s parlamentnými voľbami," 

dodal. V priebehu štyroch rokov by si podľa neho všetky petičné výbory vyzbierali podpisy a všetky referendá 

by potom prebehli spolu s voľbami. Ľudia by si podľa Lipšica mali sami voliť aj sudcov a prokurátorov. 

      "Pevne verím, že nová väčšina chce zmenu a chce zmenu k lepšiemu," doplnila Lipšica Žitňanská. 

      "Našou ambíciou je spájať voličov na základe príbehov ľudí, ktorí majú za sebou konkrétne skutky," vyhlásil 

Lipšic, podľa ktorého nové tváre väčšinou napokon sklamú. "Tento projekt je nový, ale nevytvárajú ho nové 

tváre. Nakoniec, ani ja nie som nová tvár," podčiarkol Lipšic. 

      Nové hnutie má pripravenú sériu opatrení na zlepšenie situácie na Slovensku. Prvé opatrenie je podľa Lipšica 

právo na zamestnanie pre dlhodobo nezamestnaných. Ak však zdraví ľudia odmietnu prácu, mali by stratiť nárok 

na sociálne dávky. 

      "Druhé opatrenie sa týka podpory malých a stredných podnikateľov. Chceme, aby na každé jedno euro, ktoré 

vláda vynaloží na podporu veľkej investície, musela vynaložiť dve na podporu malých a stredných 

podnikateľov," dodal. 

      Každý človek, ktorý má odvahu sa živiť sám a má ročný príjem do 33.000 eur, by mal byť podľa Lipšica 

odbremenený od daní a odvodov, platiť by mal len paušálny poplatok. 

      Hnutie chce počas jedného volebného obdobia zvýšiť platy učiteľov o päťdesiat percent a dvojnásobne 

zvýšiť daňový bonus do troch rokov veku dieťaťa. Medzi ciele Novej väčšiny patrí rovnocenný prístup k 

regiónom a nové verejné služby. 

      Na financovanie týchto opatrení chce Lipšic využiť peniaze ušetrené vďaka minimalizácii daňových únikov 

a dôslednou reformou verejnej správy. Z týchto dvoch opatrení si Nová väčšina sľubuje úsporu dve miliardy 

euro. 

 

 

M.KUSÝ: Vznik Novej väčšiny je len ďalším štiepením politickej scény 
 

Bratislava 2. septembra (TASR) - Vznik hnutia Nová väčšina, ktorý dnes avizovali nezávislí poslanci Daniel 

Lipšic a Jana Žitňanská je podľa politológa Miroslava Kusého len ďalším štiepením politickej scény. "Budú 

zbierať nespokojencov zo všetkých strán. Ale nemyslím si, že ich prílev bude nejaký razantný," povedal pre 

TASR Kusý. 

      "Sú to všetko sľuby strany, ktorá nie je pri moci. Sľuby sú v tomto prípade veľmi nezáväzná vec, podobné 

veci sľubujú aj Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti," komentoval medializované zámery novovznikajúceho 

hnutia. Podľa Kusého je pol roka po voľbách ešte príliš skoro na kampaň a voči perspektíve novej strany je 

skeptický. 

      "Na pravo od stredu začína byť tlačenica," konštatoval politológ Juraj Marušiak. "Je tu Procházka so svojim 

projektom, ktorý možno tiež skončí v podobe novej strany, sú tu matovičovci a ani liberáli v SDKÚ-DS nie sú 

nadšení," poznamenal. Lipšicove vystúpenie podľa neho obsahovalo silný "antielitársky apel", z akého dlhodobo 

ťažia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. "Matovič však má výhodu, že na rozdiel od Lipšica nikdy nič 
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neriadil a za nič neniesol zodpovednosť," dodal Marušiak. "Populizmus je na Slovensku najefektívnejšia 

mobilizačná stratégia, niet divu, že po ňom Lipšic siahol," dodal. 

      Podľa Marušiaka sa líder Novej väčšiny snaží využiť nespokojnosť medzi ľuďmi. "Čo sa týka voličov KDH, 

tými neotriasol ani odchod Františka Mikloška s Vladimírom Palkom," odpovedal na otázku, či môže Lipšic 

čerpať podporu od voličov svojej bývalej strany. Druhá vec je, že Ján Figeľ zaznamenal v poslednej dobe 

viacero káuz, ktoré, ak by pokračovali, by mohli spôsobiť oslabenie KDH. 

      Aj podľa politológa Samuela Abraháma hrozí Lipšicovi osud väčšiny politikov, ktorí opustili KDH, teda 

napokon odchod z politiky. Abrahám však považuje za rozumné Lipšicove úvahy o zmenách vo volebnom 

systéme, ktorý podľa neho dnes nie je dostatočne funkčný. Na druhej strane, sľubovať učiteľom o polovicu 

vyššie platy, je podľa neho "v dnešnej dobe, keď treba šetriť, až nezodpovedné". "Je pritom jasné, že učitelia by 

si tie platy zaslúžili," dodal. Lipšic podľa neho pomenoval viaceré problémy, otázkou však je, prečo ich neriešil 

v minulosti, keď bol podpredsedom vládnej strany a ministrom. "Napríklad sfunkčnenie referenda vôbec nie je 

jednoduchou otázkou," upozornil. Dodal, že dezilúzia ľudí rastie, zatiaľ však jednoznačne dominuje výrazná 

podpora Smeru-SD. "Chlieb sa bude lámať na budúci rok," odhadol. Lipšicovi pritom veľké šance nedáva. "Aký 

je jeho potenciál?," upozornil, že samotný Daniel Lipšic nestačí na zisk dostatočnej volebnej podpory. 

      Nezávislí poslanci Daniel Lipšic a Jana Žitňanská sa rozhodli založiť politické hnutie s názvom Nová 

väčšina. Oznámili to na dnešnej tlačovej konferencii v spoločnosti niekoľkých desiatok priaznivcov. 

      Podpisy potrebné na registráciu nového hnutia začne petičný výbor zbierať tretieho septembra a do konca 

októbra by mali byť vyzbierané. Hnutie zatiaľ minulo len desaťtisíc eur z vlastných zdrojov a do budúcnosti 

chcú fungovať ako "nízkonákladový projekt". Nová väčšina sa nebude vyhýbať ani darom, všetky však budú 

musieť byť verejné. 

      Lipšic a Žitňanská dospeli k rozhodnutiu po niekoľkých mesiacoch diskusií s občanmi, počas ktorých 

konštatovali veľké znechutenie občanov z politiky. "Čas na kozmetické úpravy už vypršal. Slovenskú republiku 

treba postaviť odznova. Znamená to novú politiku, novú ekonomiku a novú morálku," vyhlásil dnes Lipšic. 

      Dodal, že podľa jeho skúseností sa ľudia rozhodujú zodpovednejšie, ako politici. "Chceme, aby ľudia 

schválili v referende novú ústavu. Chceme, aby ľudia mohli voliť svojich poslancov v jednomandátových 

volebných obvodoch, aspoň v polovici parlamentu. Aby sa spojilo konanie referenda s parlamentnými voľbami," 

dodal. V priebehu štyroch rokov by si podľa neho všetky petičné výbory vyzbierali podpisy a všetky referendá 

by potom prebehli spolu s voľbami. Ľudia by si podľa Lipšica mali sami voliť aj sudcov a prokurátorov. 

      "Pevne verím, že nová väčšina chce zmenu a chce zmenu k lepšiemu," doplnila Lipšica Žitňanská. 

      "Našou ambíciou je spájať voličov na základe príbehov ľudí, ktorí majú za sebou konkrétne skutky," vyhlásil 

Lipšic, podľa ktorého nové tváre väčšinou napokon sklamú. "Tento projekt je nový, ale nevytvárajú ho nové 

tváre. Nakoniec, ani ja nie som nová tvár," podčiarkol Lipšic. 

      Nové hnutie má pripravenú sériu opatrení na zlepšenie situácie na Slovensku. Prvé opatrenie je podľa Lipšica 

právo na zamestnanie pre dlhodobo nezamestnaných. Ak však zdraví ľudia odmietnu prácu, mali by stratiť nárok 

na sociálne dávky. 

      "Druhé opatrenie sa týka podpory malých a stredných podnikateľov. Chceme, aby na každé jedno euro, ktoré 

vláda vynaloží na podporu veľkej investície, musela vynaložiť dve na podporu malých a stredných 

podnikateľov," dodal. 

      Každý človek, ktorý má odvahu sa živiť sám a má ročný príjem do 33.000 eur, by mal byť podľa Lipšica 

odbremenený od daní a odvodov, platiť by mal len paušálny poplatok. 

      Hnutie chce počas jedného volebného obdobia zvýšiť platy učiteľov o päťdesiat percent a dvojnásobne 

zvýšiť daňový bonus do troch rokov veku dieťaťa. Medzi ciele Novej väčšiny patrí rovnocenný prístup k 

regiónom a nové verejné služby. 

      Na financovanie týchto opatrení chce Lipšic využiť peniaze ušetrené vďaka minimalizácii daňových únikov 

a dôslednou reformou verejnej správy. Z týchto dvoch opatrení si Nová väčšina sľubuje úsporu dve miliardy 

euro. 
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Nórske fondy: Slovensko má vrátiť kvôli podvodu vyše 660.000 eur 

 

            Brusel 2. septembra (TASR) - Island, Lichtenštajnsko a Nórsko požiadali Slovensko, aby vrátilo viac ako 

660.000 eur po zistení údajného podvodu v slovenskom projekte. Informoval o tom server eeagrants.org. 

      Európsky hospodársky priestor (EHP) a Nórske fondy poskytli financie na vybudovanie viacúčelového 

športového areálu v Senci. Účelom bolo zabezpečiť prístup k mimoškolským športovým aktivitám pre tamojšie 

deti a mladých ľudí. 

      Po obvineniach z podvodu pri realizácii projektu požiadali darcovské štáty o audit, ktorý dokázal, že k nemu 

naozaj došlo, čo potvrdilo aj vyšetrovanie slovenských orgánov, napísal server eeagrants.org. 

      Island, Lichtenštajnsko a Nórsko preto požiadali slovenskú stranu, aby sumu 668.184 eur, ktorú už vyplatili, 

vrátila. Za následný postup voči navrhovateľovi projektu, ŠK SFM Senec, je podľa Nórskych fondov 

zodpovedná slovenská strana, píše eeagrants.org. 

      EHP a Nórske fondy uplatňujú politiku nulovej tolerancie v prípade zneužitia finančných prostriedkov. 

Projekty, na ktorých sa podieľajú, sledujú a prísne opatrenia a sankcie zavádzajú aj pri najmenších finančných 

sumách. 

 

      12 izi  

 

NCZI: Problémy s obličkami má zrejme čoraz viac Slovákov 

 

      Bratislava 2. septembra (TASR) - Počet pacientov podľa údajov Národného centra zdravotníckych 

informácií (NCZI) v nefrologických ambulanciách stúpol. Zvýšil sa aj počet osôb v pravidelnej dialyzačnej 

liečbe. TASR informoval hovorca NCZI Peter Bubla. 

      Do pravidelnej dialyzačnej liečby bolo vlani zapojených 4.052 pacientov, čo je v porovnaní s rokom 2010 

nárast o 51 pacientov. "Nárast sa netýkal pacientov do 18 rokov, ktorých bolo v roku 2010 aj v roku 2011 

evidovaných celkovo 28," povedal Bubla. Počet pacientov zaradených v pravidelnej dialyzačnej liečbe sa zvýšil 

len v skupine nad 60 rokov. 

      Počet sledovaných osôb v nefrologických ambulanciách sa zvýšil zo 160.517 v roku 2010 na 171.002 osôb 

v roku 2011. Nárast sa týkal rovnako detí, ako aj dospelých. Kým ku koncu roka 2010 bolo 44.753 sledovaných 

pacientov do 18 rokov, v roku 2011 to už bolo 45.558 pacientov. V skupine nad 19 rokov to bolo za rok 2010 

celkovo 115.764, a za rok 2011 spolu 125.444. Najviac sledovaných osôb do 18 rokov v nefrologických 

ambulanciách bolo v rámci Trenčianskeho kraja (8.543). Najmenej v Banskobystrickom kraji (2.613). 

      V rámci pacientov do 18 rokov sme za minulý rok na Slovensku zaznamenali 363 pacientov s poškodením 

obličiek spôsobeným cukrovkou – najviac v Trenčianskom (81) a Košickom kraji (80) – a 341 pacientov s 

poškodením obličiek spôsobeným hypertenziou – rovnako najviac v Trenčianskom (118) a Košickom kraji (96). 

"Vo vekovej skupine nad 19 rokov prevažuje poškodenie obličiek spôsobené ochorením na diabetes mellitus u 

27.800 osôb a poškodenie obličiek spôsobené hypertenziou bolo zistené u 18.114 pacientov," poukázal ďalej 

Bubla. 

      V porovnaní s rokom 2010 sa mierne zvýšil aj počet osôb s náhlym zlyhaním obličiek (v roku 2010 to bolo 

1.259 osôb, v roku 2011 celkovo 1.268 osôb). "Na druhej strane však klesol počet úmrtí spojených s náhlym 

zlyhaním obličiek. Kým v roku 2010 z celkového počtu 1.259 zomrelo 502 osôb, v roku 2011 zo spomínaných 

1.268 prípadov zomrelo 479 osôb," priblížil Bubla. Zo 14 akútnych otráv bolo sedem podľa jeho slov 

spôsobených etylénglykolom, pričom z celkového počtu pacientov s akútnou otravou zomreli dve osoby. 

      Celkovo bolo v roku 2011 hlásených 638 úmrtí pacientov zaradených v pravidelnej dialyzačnej liečbe. 

Najčastejšou príčinou úmrtia boli kardiovaskulárne choroby (388 prípadov). V roku 2010 sa zaznamenalo 629 

úmrtí pacientov v pravidelnej dialyzačnej liečbe. 
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Šport: 

 

Triatlon-ME: Richard Varga získal v Španielsku striebornú medailu 

 

      Aquilas 2. septembra (TASR) - Prvú historickú medailu v olympijskej disciplíne (1500 m plávanie-40 km 

bycikel-10 km beh) získal v sobotu slovenský triatlon. Na ME v španielskom Aquilase sa o ňu v súťaži mužov 

do 23 rokov zaslúžil Richard Varga, ktorý súboj o zlato s víťazným Francúzom Pierrom Le Correm prehral o dve 

sekundy. 

      Slovenský olympionik z Londýna ako tradične prvý vyplával. V cyklistickej časti sa utvorila na čele 15-

členná skupina, v ktorej chýbali najlepší bežci. V záverečnej časti v behu Richard Varga nastúpil na piatom 

kilometri, na čo dokázal zareagovať len Le Corre a ten napokon v strhujúcom finiši dokázal mladého 

slovenského pretekára zdolať. 

      O druhý franúzsky úspech sa medzi ženami zaslúžila Alexandra Cassanová Ferierová. 

      "Podarilo sa mi potrhať balík a celé pole medzi lepších plavcov a cyklistov," povedal pre TASR Richard 

Varga a pokračoval: "Podarilo sa nám odtrhnúť asi päť dobrých bežcov, ašpirantov na medailu. Spolu s 

Angličanom Bishopom, s ktorým sa veľmi dobre poznám sme to hnali. Snažili sme sa celý ten balík burcovať, čo 

sa nám podarilo a urobili sme neuveriteľný štvorminútový náskok. Výborne sme spolupracovali a to bol asi ten 

základ neskoršieho úspechu. Na beh som išiel s tým, že uvidím, čo sa stane, ako sa budem cítiť. Vybehol som 

prvý, vpredu sa vytvorila štvorčlenná skupina. Cítil som sa veľmi dobre, bol som na tretej-štvrtej pozícii. Okolo 

4-5 km som chcel zvýšiť tempo, tak som nastúpil a zostal som len ja s Francúzom a podarilo sa nám odtrhnúť od 

Angličana a Rusa, čo dávalo nádej na medailu. Posledné kolo sme taktizovali, raz skúsil nastúpiť jeden, potom 

druhý a nakoniec to vyšlo na šprint, v ktorom bol on lepší." pritom ešte 50 metrov pred cieľom si Richard Varga 

myslel, že vyhrá. "Nastúpil som však príliš skoro, no on sa ma držal a bol kúsok za mnou. V závere mi stvrdli 

nohy a on ma prešprintoval. Už som nemohol nič urobiť, aj keď o to zlato som sa veľmi snažil." 

      Svoje medailové umiestenie považuje za doteraz najväčší úspech. "Určite, zase som si posunul svoje limity. 

Opäť som bližšie k svetovej elite a táto medaila ide v mojej kariére absolútne najvyššie." 

      V závere sezóny má Richard Varga dobrú formu. "Mám vždy takú tendenciu, že od pretekov k pretekom mi 

to ide lepšie. Ukazuje sa, že každými pretekmi sa dostávam do určitej formy, lenže už to bude zase chcieť trocha 

natrénovať a vyladiť na Nový Zéland, kde ma čaká finále seriálu MS." To sa uskutoční 20.21. októbra a Richard 

Varga by tam mal odletieť 13. októbra. "Ja si nedávam nikdy vysoké ambície. Vždy chcem ísť s pokorou a 

spraviť to, na čo mám a uvidím na čo mám. Ale rád by som zase 'spravil' nejaký menší balík a bol čo najbližšie 

od víťaza. Taký je vždy môj cieľ," uviedol na margo svojej účasti na Novom Zélande. 

      Zranená noha, ktorá ho ešte pred olympiádou pribrzdila, je podľa neho už v poriadku. "Momentálne je úplne 

v poriadku. Niekedy síce ešte pobolieva a musím byť opatrný. A si myslím, že to ide dobrým smerom a že som 

zdravý." 

      Svoje striebro v dejisku šampionátu oslávil spoločne s víťazným Francúzom Le Correm. "Oslávil som to s 

ním. Sme veľmi dobrí kamaráti a dokonca počas pretekov sme si podávali fľašky s občerstvením na behu, čo sa 

v boji o zlato často nevidí. Bol to taký kamarátsky súboj, ale nič sme si nedarovali." 
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      výsledky (1500 m plávanie-40 km bicykel-10 km beh): 

 

      muži 23: 1. Pierre Le Corre (Fr.) 1:48:37, 2. RICHARD VARGA (SR) 1:48:39, 3. Thomas Bishop (V. Brit.) 

1:49:47 

      ženy 23: 1. Alexandra Cassanová Ferierová (Fr.) 2:07:04, 2. Alexandra Razarenová (Rus.) 2:07:23, 3. Jelena 

Danilovová (Rus.) 2:07:49 

 

      UPOZORNENIE: Správa je rozšírená hlas Richarda Vargu   

 

      go /k dsipozícii sú zvukové záznamy/  

 

 

Rafting-ME: Slováci v Lipne nad Vltavou vydolovali dve medaily v zjazde R6 

 

      Lipno 2. septembra (TASR) - Ďalšie dve medaily vydolovali v nedeľňajšom zjazde na ME v raftingu v Lipne 

nad Vltovou slovenskí reprezentanti. V R6 mužov získala bronz posádka SR 1 v zložení Tomáš Suchal, Peter 

Kmeťko, Marek Dinka, Martin Sobota, Jozef Kytka a Ján Suchal, v súťaži žien R6 si striebro vybojovali Hana 

Švarcová, Júlia Pavelková, Katarína Jaďuďová, Simona Mičušíková, Zuzana Čunderlíková, a Monika Beňušová. 

 

      Výsledky - R6:     

      zjazd: 

      muži: 1. Česko 1 37:03,28, 2. Nemecko +30,45, 3. Slovensko 1 +38,07,...15. Slovensko 2 +150,99 

      ženy: 1. ČR 2 38?57,3, 2. Slovensko 1 +78,87, 3. ČR 1 +90,85 

 

      go  

 

 

Vodný slalom: V 5. kole SP v Čunove víťazstvo kajakárky Dukátovej  

 

      Čunovo 2. septembra (TASR) - Vo finále ženského kajaku malo Slovensko v nedeľňajšom finále 5. kola 

slalomárov na divokej vode dvojnásobné zastúpenie. Viac sa v čunovskom kanáli darilo Jane Dukátovej, ktorá k 

dvom víťazstvám zo soboty singlistov Macovej a Slafkovského pripojila tretí triumf. V historickej bilancii sa 

počet umiestení slovenského slalomu na stupňoch v SP uzatvoril po víťazstve Dukátovej na rovných 200. 

      Slovenskí deblisti Ladislav a Peter Škantárovci štvrtí. Zvíťazili Nemci Anton - Benzien s náskokom 0,81 

sekundy pred Poliakmi Szczepanskim - Pochwalom, tretí Francúzi Labarelle -Peschier zaostali o 1,54 sekundy. 

Škantárovcov od víťazstva delilo 2,26 s. 

      V celkovom hodnotení SP patrí prvenstvo Labarellemu - Peschierovi, Škantárovcom 2. miesto. 

      Finálové výsledky 

      C2: 1. Franz Anton - Jan Benzien (Nem.) 123,21 (2), 2. Piotr Szczepanski - Marcin Pochwala (Poľ.) 124,02 

(2), 3. Pierre Labarelle - Nicolas Peschier (Fr.) 124,75 (0), 4. Ladislav a Peter Škantárovci (SR) 125,47 (2), ...v 

semifinále 13. Tomáš Kučera - Ján Bátik (SR) 135,77 (2) 

      K1ž: 1. Jana Dukátová (SR) 120,99 (0), 2. Katěrina Kudějová (ČR) 124,60 (2), 3. Ursa Krageljová (Slovin.) 

124,95 (2), ...10. Elena Kaliská (SR) 146,52 (6),...v semifinále 18. Dana Mannová (SR) 144,01 (4) 

dd  
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Triatlon: Na EPJ v španielskom Aquilase bronz pre Slovenku Ivanu Kuriačkovú 

 

      Aquilas 2. septembra (TASR) - Na strieborný úspech slovenského triatlonistu Richarda Vargu na ME v 

súťžaži mužov do 23 rokov v španielskom Aquilase nadviazala v nedeľu v pretekoch Európskeho juniorskeho 

pohára Ivana Kuriačková. Na trati s objemami 750 m plávanie-20 km bicykel-5 km beh - si členka ŠK Atóm 

Levice dobehla pre bronzovú medailu. 

 

      go   

 

 

3. septembra 2012 

 
 

Politika, spoločnosť, ekonomika 

 

 

ŠKOLSTVO: Školákom sa skončili prázdniny, do školy sa chystá aj 52.000 
prvákov 

 
      Bratislava 3. septembra (TASR) - Po dvojmesačných letných prázdninách sa dnes opäť otvoria brány škôl. 

Do 2200 základných a 780 stredných škôl nastúpi v školskom roku 2012/2013 spolu asi 680.500 žiakov. 

Ministerstvo školstva upozornilo, že ide o predbežný odhad, keďže presné údaje sa budú vyhodnocovať až v 

októbri a novembri. 

      K zápisu do prvého ročníka tento rok prišlo podľa údajov rezortu 56.766 detí, 4872 deťom bol odložený 

nástup povinnej školskej dochádzky a 3079 detí by malo nastúpiť do nultého ročníka. "Preto by sme v novom 

školskom roku mali mať cca 52.000 prváčikov. V tomto počte je zarátaných aj približne 3000 prvákov, ktorí 

opakujú ročník," informovalo ministerstvo. Žiakov, ktorí po prvýkrát zasadnú do školských lavíc, je o niekoľko 

stoviek menej ako vlani. 

      Piatakov na približne 80 vybraných základných školách čaká na jeseň tohto roka pilotné Testovanie 5, 

maturantov zasa iné hodnotenie maturity. Od nového školského roka sa zvýši váha písomnej maturity pri 

hodnotení. Novinkou v tomto školskom roku je aj to, že počty žiakov v triedach môžu prekročiť maximálny 

počet stanovený v školskom zákone. Riaditelia stredných škôl zasa od septembra môžu po prerokovaní v 

pedagogickej rade určovať dĺžku prestávok. 

 

 

 

J.ČARNOGURSKÝ: Nechcel som, aby druhý slovenský štát dopadol ako prvý 
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      Bratislava 3. septembra (TASR) - Hoci bol bývalý predseda KDH Ján Čarnogurský známy svojím 

patriotizmom, voči perspektíve samostatného Slovenska bol v roku 1992 veľmi skeptický, dokonca ani 

nehlasoval za slovenskú ústavu. "Nechcel som, aby tento, nazvem ho druhý slovenský štát, dopadol ako prvý," 

vysvetlil Čarnogurský pre TASR. 

      "Je známe, že môj otec bol poslancom za prvého slovenského štátu. Ja som sa vtedy narodil, celé detstvo a 

mladosť som žil v rodine, kde sme sa o tom často rozprávali," dodal. "Ja som mal v krvi otázku, prečo tak zle 

skončil prvý slovenský štát," povedal Čarnogurský s tým, že si neželal, aby nová slovenská štátnosť dopadla 

rovnako zle ako prvá. 

      "Bolo by to ešte horšie, ak by nový slovenskú štát robil zlú politiku, ako ju robil prvý slovenský štát," dodal. 

      Rozpad Československa bol podľa Čarnogurského v lete 1992 už "jasný", otázne však ostávalo, aký 

charakter nová republika bude mať. "Keď sa v septembri schvaľovala ústava, už to bolo podľa mňa medzi 

Klausom a Mečiarom aj dohodnuté. To znamená, že ja som už menej rozmýšľal o tom, ako rozdeliť 

Československo, ale viac o tom, ako urobiť nový, začínajúci štát úspešným štátom," podčiarkol Čarnogurský. 

      Kľúčovou otázkou pre neho už v tom čase boli integračné ambície Slovenska. Na otázku, či sa obával, že by 

nová Slovenská republika mohla mať v oblasti ľudských práv až také nedostatky, ako štát Jozefa Tisa, odpovedal 

Čarnogurský záporne. "Až tak ďaleko toto porovnanie nešlo. Ale obával som sa toho, aby tento druhý slovenský 

štát nemal také deficity demokracie, že by ho neprijali do Európskej únie (EÚ). Ak by ho neprijali do EÚ, tak by 

takmer nebol životaschopný, respektíve by voči nám mohol každý vznášať námietky," zdôraznil Čarnogurský. 

      Dôležité podľa neho bolo aj to, aby sme do EÚ vstúpili spoločne s okolitými štátmi. "Ak by sa SR dostala do 

EÚ neskôr ako okolité štáty, tieto by si mohli klásť podmienky, vlastne by mali právo veta," upozornil s tým, že 

problémom by mohlo byť Maďarsko. "Mohlo by žiadať napríklad územnú autonómiu," upozornil Čarnogurský. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR k správe ponúka zvukový záznam. 

 

 

ŠKOLSTVO: Nový školský rok na ZŠ v Dobšinej otvoril minister Čaplovič 

 
      Dobšiná 3. septembra (TASR) – Nový školský rok prišiel dnes do Základnej školy v Dobšinej, okres 

Rožňava, otvoriť minister školstva Dušan Čaplovič. Túto školu si vybral aj preto, že dve učiteľky z Dobšinej 

poslali na ministerstvo otvorený list, ktorým poukazovali na dlhodobý problém slovenského školstva v oblasti 

vzdelávania mladých občanov SR rómskej národnosti. 

      „S týmito učiteľkami som sa stretol, aj s celým učiteľským zborom. S tým, čo ony napísali, súhlasia všetci 

učitelia, hovorili sme otvorene o problémoch. Pre mňa je katastrofálne, že učiteľ, ktorý živí rodinu, si musí 

hľadať vedľajšie zamestnanie, pretože nemá dostatok finančných prostriedkov,“ povedal Čaplovič. Podľa neho 

je status a ohodnotenie učiteľa v spoločnosti vo veľmi zlej situácii.   

      Minister má záujem na tom, aby učiteľ nemal len povinnosti, ale aj práva, a naopak rodičia nemali len práva, 

ale aj povinnosti a zodpovednosť za výchovu svojho dieťaťa. „Problémy sú ďaleko horšie, ako sa napísalo 

v liste. Ľudskoprávnym aktivistom by som rád odkázal, že napr. v Dobšinej je niekto iný menšina, ako väčšina, 

ktorá tu pôsobí a má isté nadpráva,“ upozornil Čaplovič. V spolupráci s ministerstvom vnútra, ministerstvom 

zdravotníctva, ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvom spravodlivosti chce vytvoriť 

systém opatrení, aby sa sprísnili postihy tých rodičov, ktorých deti si neplnia školskú dochádzku.  

      „Vrátane odoberania rodinných prídavkov, hovorím to celkom otvorene, samozrejme aj iných výhod, ktoré 

dostávajú,“ zdôraznil minister. Spolu s ministerstvom zdravotníctva chce riešiť problematiku v oblasti 

zdravotníctva už v období predškolskej výchovy. „Jedným z dôležitých riešení je podľa mňa zavedenie povinnej 

predškolskej dochádzky pre deti vo veku päť rokov, aby boli vychované, socializované, aby boli v prvej triede 

pripravené, aby nevznikali tie obrovské anomálie, že ani nerozumejú tomu, čo sa im hovorí a nevedia pochopiť 

mnohé veci, a učitelia na prvom stupni deti viac vychovávajú, než učia,“ konštatoval Čaplovič. To všetko sa 

podľa neho musí odraziť v zákonoch a práve s týmito opatreniami chce vystúpiť aj pred vládou SR.  

      Do základnej školy v Dobšinej dnes nastúpilo viac ako 600 detí, ktoré sa budú učiť v 30 triedach. Väčšinu 
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z nich tvoria rómske deti. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR vydá k správe videozáznam, fotoreportáž a zvukový záznam. 

 

 

 

MZV: Minister Lajčák rokoval s macedónskym partnerom 

 
      Bratislava 3. septembra (TASR) - Vývoj vnútropolitickej situácie v Macedónsku, ako aj situácia v regióne 

západného Balkánu boli hlavnými témami rozhovoru podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí SR 

Miroslava Lajčáka s jeho partnerom z Macedónska Nikolom Poposkim. Šéf macedónskej diplomacie ocenil 

júlovú spoločnú návštevu ministrov zahraničných vecí Slovenska a Rakúska, Miroslava Lajčáka a Michaela 

Spindeleggera, v Skopje, ktorá mala pozitívny politický aj mediálny ohlas v krajine. Šéf slovenskej diplomacie 

sa v tejto súvislosti zaujímal o aktuálny vývoj dialógu medzi Macedónskom a Gréckom o názve krajiny. „Ide o 

bilaterálny problém, ktorý si musíte vyriešiť s Aténami. 

      Slovensko každopádne podporuje vaše integračné snahy, nielen pokiaľ ide o EÚ, ale aj o členstvo v NATO. 

Som rád, že summit Severoatlantickej aliancie v Chicagu vyslal pozitívne posolstvo smerom k vám, a že vaša 

krajina má reálne šance byť pozvaná za člena NATO na ďalšom summite za predpokladu, že nepoľavíte vo 

vašom úsilí,“ uviedol v rozhovore M. Lajčák. 

      Šéf slovenskej diplomacie sa zaujímal aj o vývoj vnútropolitickej situácie. „Zaznamenali sme zhoršenie 

vzťahov vo vašej vládnej koalícii. Veríme, že neskomplikuje naplnenie výziev, ktoré pred vami stoja,“ 

skonštatoval M. Lajčák. Obaja ministri prediskutovali vývoj vzťahov v rámci regiónu západného Balkánu, ako aj 

perspektívy ďalšieho rozvoja slovensko-macedónskych vzťahov. „Máme záujem realizovať celý rad návštev, 

ktoré by zdynamizovali našu spoluprácu v politických, obchodno-ekonomických, kultúrnych, ako aj vedecko-

technických oblastiach,“ dodal minister Lajčák. 

 

      Informácie poskytol Tlačový odbor MZV SR. 

 

 
 

MZV: Na nové sídlo NATO by mala SR do roku 2017 zaplatiť 7,36 milióna eur 

 
      Bratislava 3. septembra (TASR) – Slovensko by malo do roku 2017 prispieť na výstavbu nového sídla 

NATO ďalších 7,36 milióna eur. Financie na tento účel pôjdu z rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí (MZV) 

SR v rámci úhrad príspevkov do medzinárodných organizácií. 

      Z celkových nákladov vo výške 10,75 milióna eur už SR doteraz zaplatila 3,39 milióna eur. S ďalšími 

výdavkami však treba počítať na vybavenie Stálej delegácie SR pri NATO, ktorá bude pôsobiť v objekte, 

informačnými a komunikačnými technológiami, ako aj nábytkom. 

      Rezort diplomacie predložil do pripomienkového konania návrh na úhradu príspevkov do roku 2017, kedy je 

naplánované ukončenie projektu, keďže uznesenie vlády z roku 2006 rieši financovanie iba do konca tohto roka. 

V roku 2012 sa totiž pôvodne predpokladalo ukončenie výstavby novej budovy Severoatlantickej aliancie. 

      Aktuálne sídlo sa ako dočasné postavilo v roku 1967 pre vtedy 15 členských štátov. V súčasnosti má 28 

členov. Náklady na jeho plnohodnotnú rekonštrukciu, ktoré musia odrážať aj požiadavky na nové technológie, 

by podľa MZV výrazne presiahli náklady na výstavbu nového objektu. 

      Slovensko sa v prístupových rozhovoroch s alianciou zaviazalo zapojiť do financovania prebiehajúcich 

projektov. Jedným z nich je aj vybudovanie jej nového sídla, na ktorom sa dohodlo na washingtonskom summite 

NATO v roku 1999. Konkrétne rozhodnutie o umiestnení stavby a poskytnutí pozemkov v Belgicku zase padlo 
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na summite v Prahe pred desiatimi rokmi. 

      V budove budú, rovnako ako je tomu v súčasnosti, pôsobiť medzinárodný sekretariát, medzinárodný 

vojenský štáb, niektoré špecializované agentúry NATO, ako aj národné delegácie členských štátov. Členovia 

totiž nemôžu mať svoju delegáciu mimo sídla aliancie. Vzniknú tiež priestory pre partnerské krajiny. Na 

konečnej podobe vnútorných priestorov Stálej delegácie SR pri NATO spolupracujú ministerstvá zahraničných 

vecí, obrany, Slovenská informačná služba a Národný bezpečnostný úrad SR. 

 

 

 

NITRA: Z opancierovaného auta zmizli peniaze a stravné lístky za tisíce eur 
 
      Nitra 3. septembra (TASR) – Pri obchodnom dome Max v Nitre vykradli dnes neznámi zlodeji 

opancierované auto. Šlo o vozidlo súkromnej bezpečnostnej služby (SBS). Jeho posádka ho okolo 9. hodiny 

zaparkovala pri služobnom vchode do obchodného centra na sídlisku Chrenová.  

      Zlodeji využili krátku neprítomnosť členov SBS a cez zadné dvere opancierovaného vozidla ukradli 90.000 

eur v hotovosti a stravné poukážky v hodnote 10.000 eur. Okolnosti krádeže momentálne vyšetruje polícia. "V 

tomto štádiu o prípade žiadne informácie neposkytujeme," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného 

zboru v Nitre Renáta Čuháková. 

 

 

 

R.PROCHÁZKA:Platforma sa nebude volať Silná spoločnosť a nebude trieštiť 
pravicu 

 
      Bratislava 3. septembra (TASR) - Platforma, ktorú v KDH pripravuje poslanec Radoslav Procházka, sa 

nebude volať Silná spoločnosť, ako uvádzali niektoré médiá, a nebude prispievať k ďalšiemu triešteniu pravice. 

Pre TASR to dnes konštatoval Procházka. 

      "Základnou motiváciou platformy je urobiť dve veci naraz: ponúknuť základné obrysy stredopravého 

programu do čias, ktoré nás čakajú, ale bez toho, aby som sa podieľal na ďalšej fragmentácii slovenského 

pravého stredu," zdôraznil poslanec. 

      Názov platformy zverejní 29. septembra, jej program sa volá "Silná spoločnosť, jednoduchý štát". 

      Na otázku, ako hodnotí avizovaný nový politický subjekt Daniela Lipšica, reagoval Procházka kriticky. "Ja 

sa hlásim k potrebe generačnej obmeny slovenskej politiky, ale zároveň cítim potrebu integrácie stredopravej 

politiky. Oba tie rozmery musia byť splnené súčasne, pričom nová strana Daniela Lipšica spĺňa jeden len 

čiastočne a na druhý rezignovala úplne," uviedol. 

      Spoluprácu s Lipšicom v budúcnosti však neodmieta. "Napriek tomu bude pre mňa jeho partia úplne 

prirodzeným a blízkym partnerom na spoluprácu a ja verím, že tá spolupráca napokon povedie k tomu, že sa 

slovenský pravý stred nielen generačne a programovo obmení, ale aj vnútorne scelí," dodal Procházka. 

      Na otázku, či je členom platformy poslanec Jozef Mikloško, Procházka uviedol, že "Jozef Mikloško je jej 

iniciatívnym sympatizantom, nie jej členom a na jej príprave sa nijako nepodieľa". 

      Procházka sa na sneme KDH 23. júna pokúsil presadiť zmenu stanov strany, avšak neúspešne. Poslanec 

navrhoval znížiť počet podpredsedov strany zo šiestich na troch a posilniť váhu regiónov vo vedení KDH. Návrh 

na zaradenie tohto bodu do programu však prešiel len najtesnejšou nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 

delegátov, pričom na následné schválenie potreboval podporu až dvoch tretín delegátov. V definitívnom 

hlasovaní Procházkov návrh získal len približne tretinovú podporu a schválený nebol. 
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ÚDZS: O žiadosti Penty stať sa jediným vlastníkom Dôvery rozhodne do 
mesiaca 
 
      Bratislava 3. septembra (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by mal do mesiaca 

rozhodnúť o žiadosti Penty stať sa stopercentným akcionárom súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera. Tá sa už 

dohodla s druhým akcionárom Prefto na nadobudnutí 50-percentného podielu. Transakciu musí odobriť ešte aj 

Protimonopolný úrad SR. 

      "Spoločnosť HICCE B.V. v piatok (31.8.) doručila úradu žiadosť o predchádzajúci súhlas s prevodom akcií 

Dôvery ZP, ktorých majiteľom je spoločnosť Prefto Holdings Limited a ktoré predstavujú 50-% podiel na 

základnom imaní a hlasovacích právach Dôvery ZP. Úrad má na vydanie predchádzajúceho súhlasu lehotu 30 

dní, pokiaľ bude žiadosť obsahovať všetky predpísané náležitosti," uviedla pre TASR hovorkyňa ÚDZS 

Radoslava Muchová. 

      ZP Dôvera je druhou najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku s vyše 1,4 milióna poistencami. 

Investičná skupina Penta, vlastník spoločnosti HICCE, je akcionárom Dôvery od roku 2002. Prefto je 50-

percentným akcionárom od roku 2009, keď došlo k spojeniu Dôvery so zdravotnou poisťovňou Apollo. 

 

 

 

Odborári idú protestovať, nepáči sa im nezvyšovanie platov v štátnej správe 

 
      Bratislava 3. septembra (TASR) - Odborári idú protestovať proti nezvyšovaniu platov v štátnej a verejnej 

správe. Svoj nesúhlas chce približne 300 odborárov z rezortov zdravotníctva, školstva či verejnej správy prejaviť 

v pondelok (10.9.) pred budovou ministerstva práce, a to tesne pred tretím kolom vyjednávania o Kolektívnej 

zmluve vyššieho stupňa pre štátnu správu a prácu vo verejnom záujme na budúci rok. 

      "Náš návrh už v minulom roku znel valorizovať platy o desať percent, predstavitelia z vládnej strany ho pre 

tento rok ani pre rok 2013 neakceptovali," uviedol hlavný vyjednávač za nevýrobné odborové zväzy 

Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Anton Szalay. Pripomenul, že odborári vychádzajú z minuloročnej 

i tohtoročnej inflácie, ako aj z avizovaného rastu cien jednotlivých komodít. 

      Na skutočnosť, že zamestnanci v niektorých rezortoch sú v štrajkovej pohotovosti a sú odhodlaní svoje 

požiadavky presadiť aj formou štrajku, upozornili odborári už na júnovom vyjednávaní. Okrem pondelkového 

štrajku sa tak na samostatný výstražný štrajk chystajú aj zamestnanci školstva, a to 13. septembra. 

      "KOZ podporuje rozhodnutie nevýrobných odborových zväzov, na možné riziká sme upozorňovali už 

v priebehu vyjednávania predstaviteľov ministerstiev práce, financií a napokon aj pána premiéra," dodal 

prezident konfederácie Miroslav Gazdík. Svojich kolegov prídu tak pred rezort práce podporiť aj odborári 

z výrobných odborových zväzov. 

 

 

 

POLITIKA: Na petičný hárok Novej väčšiny sa ako prvá podpísala Jana 
Žitňanská 

 
      Bratislava 3. septembra (TASR) - Petičný výbor hnutia Nová väčšina začal dnes o 15.00 h v Bratislave 

zbierať podpisy potrebné na svoju registráciu. Ako prvá sa podpísala nezávislá poslankyňa Jana Žitňanská. 

"Daniel (Lipšic, pozn. TASR) ešte dáva rozhovory, tak som sa ako prvá podpísala ja, po mne ešte niekoľko dám, 

ktoré práve prišli," povedala pre TASR Žitňanská krátko po tom, ako aktivisti otvorili stánok s petičnými 

hárkami. 

      V tom, že sa ako prvý nepodpísal na hárky líder, Žitňanská problém nevidí. "Dokončí interview a podpíše 
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sa," zasmiala sa. 

      Stánok Novej väčšiny sa od začiatku tešil záujmu okoloidúcich, niektorí sa pokúšali riešiť s Lipšicom svoje 

osobné problémy, napríklad s políciou, iní vyjadrovali podporu novej strane. 

      "Vo farbách by som žiadny posun nehľadal," odpovedal Lipšic na otázku, či červeno-modré logo strany 

symbolizuje posun z pravej strany politického spektra do jeho stredu. "Je pravda, že chceme vytvoriť širšie 

hnutie, nie úzko ideologické. My svoje názory nemeníme. Bude to hnutie od stredu doprava, ale nie úzko 

ideologické. Skôr chceme riešiť problémy, ktoré trápia ľudí. Legalizácia marihuany k nim určite nepatrí. 

Nezamestnanosť určite áno," vyhlásil. Dodal, že cieľom strany je integrovať v prvom rade pravicových voličov, 

nie strany. "Môže byť stav na pravej strane spektra ešte horší, ako je dnes?" opýtal sa. Dodal, že reakcie členov 

iných strán na informáciu o zakladaní Novej väčšiny komentovať nebude. 

      Odmieta tiež obvinenia z populizmu. Trvá na tom, že existujú konkrétne opatrenia, ktorých realizácia by 

umožnila zvýšiť platy učiteľov na dvojnásobok a rovnako zvýšiť daňový bonus na deti. "Slovensko malo ešte v 

roku 2005-2006 daňové úniky z DPH na úrovni priemeru Európskej únie. Dnes ich máme dvojnásobne vyššie. 

Sme druhí najhorší po Grécku," zdôraznil. "Sú rezervy, ktoré má štát. Vo výbere daní a vo verejnej správe," 

dodal. "Boli by sme veľmi radi, keby sa prioritou vlády konečne stalo školstvo. Preto hovoríme o zvyšovaní 

platov učiteľov," doplnila ho Žitňanská. 

      Lipšic tiež odmietol, že sa, podobne ako Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, snaží vyhraniť voči politike 

ako takej. "Nikdy som nepovedal, že politici sú zlí," vyhlásil s tým, že chce oslovovať práve čestných starostov, 

primátorov, ale existuje aj množstvo čestných sudcov a prokurátorov. "Chceme oslovovať ľudí, ktorí osvedčili 

svoj charakter skutkami, nie rečami," dodal. 

      Ak by chcel Novú väčšinu posilniť aj niektorý súčasný poslanec, hnutie im dvere automaticky nezatvára. 

"Sme otvorení. Ale podmienka je, aby bol čestný," povedal Lipšic. "Ale my nikoho lanáriť nebudeme," 

zdôraznil. 

      Nezávislí poslanci Daniel Lipšic a Jana Žitňanská 2. septembra oznámili, že sa rozhodli zaregistrovať 

politické hnutie s názvom Nová väčšina. Potrebných 10.000 podpisov chcú nazbierať do konca októbra. Hnutie 

zatiaľ minulo 10.000 eur z vlastných zdrojov a do budúcnosti chcú fungovať ako "nízkonákladový projekt". 

Nová väčšina sa nebude vyhýbať ani darom, všetky však budú musieť byť verejné. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR k správe ponúka zvukový záznam. 

 
 

ÚV SR: Podvod pri čerpaní z fondov EHP a Nórska prezradil falošný bankový 
výpis 

 
      Bratislava 3. septembra (TASR) - Podvod ohľadne čerpania prostriedkov z grantu Finančného mechanizmu 

Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na viacúčelový športový areál v 

Senci, pre ktorý by malo Slovensko vrátiť vyše 660.000 eur, odhalili na základe falošného výpisu. "Prijímateľ 

predložil Úradu vlády (ÚV) SR bankový výpis, ktorý sa ukázal ako nepravdivý. Vďaka súčinnosti policajných 

zložiek reprezentovaných Úradom boja proti korupcii pôsobiacim v rámci Ministerstva vnútra SR boli ÚV SR 

poskytnuté originálne bankové výpisy priamo z banky, v ktorej bol vedený projektový účet," uviedol pre TASR 

Tlačový a informačný odbor ÚV SR.  

      Porovnanie ukázalo, že asi 62.000 eur, ktoré sa mali vraj previesť dodávateľovi, sa naopak vybrali v 

hotovosti. Ako poukázal ÚV SR, napriek tomu, že kontrola zistila problém len v tomto prípade a ostatné 

prostriedky sa použili účelne, donorské krajiny na základe dohôd žiadajú vrátenie celej sumy, teda 668.000 eur. 

Úrad vlády bude okrem toho od ŠK SFM Senec žiadať vrátenie peňazí zo spoluúčasti štátu vo výške 118.000 

eur. 

      Pre podvod so 62.000 eurami tak má futbalový klub vrátiť približne 786.000 eur. Úrad vlády okrem toho 

pred mesiacom podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s podozrením zo spáchania 
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trestného činu podvodu, respektíve subvenčného podvodu a možného pozmeňovania výsledkov hospodárskej 

evidencie. 

      Island, Lichtenštajnsko a Nórsko požiadali Slovensko, aby vrátilo viac ako 660.000 eur po zistení údajného 

podvodu v slovenskom projekte. Európsky hospodársky priestor (EHP) a Nórske fondy poskytli financie na 

vybudovanie viacúčelového športového areálu v Senci. Účelom bolo zabezpečiť prístup k mimoškolským 

športovým aktivitám pre tamojšie deti a mladých ľudí. EHP a Nórske fondy uplatňujú politiku nulovej tolerancie 

v prípade zneužitia finančných prostriedkov. Projekty, na ktorých sa podieľajú, sledujú a prísne opatrenia a 

sankcie zavádzajú aj pri najmenších finančných sumách. 

 

 

 

MONITOR: I. Radičová nebude kandidovať za prezidentku 

 
      Bratislava 3. septembra (TASR) - Expremiérka Iveta Radičová nebude kandidovať v roku 2014 za 

prezidentku SR. Vyhlásila to dnes v Rádiu Expres. "Ďakujem za dôveru, ale naozaj nie. Tie skúsenosti, ktoré z 

politiky mám, sú skúsenosťami, ktoré vo mne zanechali negatívnu stopu," odôvodnila svoje rozhodnutie 

Radičová. 

      V politike sa stretla podľa vlastných slov s množstvom arogancie, nenávisti, útočnosti. "Tá skúsenosť je 

naozaj negatívna," zopakovala. S väčším odstupom si Radičová uvedomuje "vysokú mieru neslobody v politike 

z dôvodu nutných kompromisov, ale aj mieru neslobody z dôvodu reakcií na podnety", ktoré nemôže dať do 

kategórie slušných či kultúrnych. 

      Dodala, že politika si vyžaduje veľké obete. "Pokiaľ ju chcete robiť na plné obrátky, všetko ostatné musíte zo 

života škrtnúť," poznamenala. Radičová by takúto obeť priniesla, ale s podmienkou. "Keby to bolo sprevádzané 

elementárnou slušnosťou a úctou voči funkciám, pozíciám. Ale tu sa politik stal tovarom, voči ktorému si občan, 

publicista môže dovoliť čokoľvek," vysvetlila. 

      Pokiaľ ide o prezidentský post, označila ho za neoslobodený od politických strán. Zdôraznila, že prezident 

má byť "prirodzená autorita, ktorá reprezentuje SR dôstojne, vie presadiť jej záujmy v neľahkej ekonomickej 

situácii, vie robiť dobré meno SR a má silu hlasu, ktorá ovplyvní aj rozhodovanie v nadnárodných štruktúrach". 

 

 

 

Minister Lajčák vystúpil v záverečnom paneli na Bledskom fóre 

 

      Bled/Bratislava 3. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák vystúpil dnes v 

záverečnom paneli v rámci Bledského strategického fóra v Slovinsku. Spolu s ním predniesli svoje príspevky k 

téme „Výzvy pre Európsku úniu v juhovýchodnej Európe: Kríza eura a mäkká sila príťažlivosti Európskej únie“ 

napríklad aj ministri zahraničných vecí Čiernej Hory Nebojša Kaluderović, Macedónska Nikola Poposki a 

Chorvátska Vesna Pusičová. 

      „Európska únia ponúka perspektívu žiť v mieri, stabilnom prostredí, s vysokým stupňom ochrany ľudských 

práv a životnými štandardmi. Milióny ľudí v mnohých regiónoch sveta môžu len snívať o takejto perspektíve,“ 

uviedol vo svojom vystúpení slovenský minister. 

      V rámci integračných ambícií krajín západného Balkánu vyzdvihol ako pozitívny príklad Chorvátsko, 

ktorému sa podarilo zhmotniť európsku perspektívu. Za ďalší pozitívny príklad označil Čiernu Horu, s ktorou 

EÚ otvorila prístupové rokovania koncom júna tohto roka. 

      Zároveň si položil rečnícku otázku, prečo je tomu tak. „Pretože ich lídri si stanovili európsku integráciu ako 

svoju prioritu číslo jeden a pozerali sa viac dopredu než dozadu,“ zdôraznil Lajčák s tým, že podobnou cestou 

prešlo svojho času aj Slovensko. „Medzi úspechom a prepadom existuje veľmi tenká hranica,“ konštatoval šéf 
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slovenskej diplomacie. 

      TASR o tom informoval Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. 

 

 

FINANCIE: V auguste sa deficit rozpočtu SR prehĺbil na 2,675 mld. eur 

 
      Bratislava 3. septembra (TASR) - Deficit štátneho rozpočtu sa v auguste tohto roka prehĺbil na 2,675 

miliardy eur z júlových 2,239 miliardy eur. Informovalo o tom dnes Ministerstvo financií (MF) SR. 

      V rovnakom období vlaňajška hospodárenie štátu skončilo v mínuse 2,022 miliardy eur. Na celý rok 2012 je 

naplánovaný schodok v objeme 3,675 miliardy, momentálny stav z toho predstavuje 72,8 %. 

      Príjmy štátneho rozpočtu ku koncu augusta dosiahli 7,105 miliardy eur, čo predstavuje medziročné zníženie 

o 3,2 %. Celoročný plán v objeme 13,625 miliardy eur plnili na 52,1 %. 

      Výdavky štátu koncom augusta predstavovali 9,780 miliardy eur a medziročne tak vzrástli o 4,4 %. Z 

rozpočtovanej sumy na celý rok 17,300 miliardy eur sa zatiaľ čerpalo 56,5 % výdavkov. 

 

 

 

PRIEMYSEL: Zamestnanci vranovskej spoločnosti Slotex Fashion prišli o 
prácu 

 
      Vranov nad Topľou 3. septembra (TASR) - Brány spoločnosti Slotex Fashion vo Vranove nad Topľou 

zostali dnes ráno pre jej 180 zamestnancov zatvorené. Naplnili sa tak ich obavy, že pre nich firma už nebude mať 

po návrate z celozávodnej dovolenky prácu. Pracovníci odevnej fabriky si v týchto hodinách preberajú na 

poštách zásielky, prostredníctvom ktorých im zamestnávateľ oznamuje, že s nimi k 1. septembru rozväzuje 

pracovný pomer pre nadbytočnosť. 

      Spoločnosť, ktorá sa vo Vranove nad Topľou zaoberala výrobou svetrov pre popredné svetové značky, je v 

súčasnosti v nepriaznivej finančnej a existenčnej situácii, uvádza sa v spomínanej listovej zásielke. Pracovníci 

tejto firmy s talianskou majetkovou účasťou sú rozčarovaní a cítia sa podvedení. Zamestnávateľ im dlhuje 

júnovú, júlovú a čoskoro aj augustovú výplatu. Sklamaní sú aj preto, že s nimi vedenie spoločnosti v uplynulých 

týždňoch na tému ďalšej existencie továrne prestalo komunikovať. 

      "Je to neférovosť a nepoctivosť. Do poslednej chvíle sme boli nadriadenými hnaní napĺňať kamióny, že je 

potrebné, aby sme si plnili svoje záväzky, aby sme šili, pričom vedeli, k čomu to smeruje," uviedla na margo 

ukončenia výroby v Slotexe jej zamestnankyňa Ľudmila Murínová. O ďalšom fungovaní firmy v septembri 

pochybovala, avšak dúfala, že im spoločnosť do konca augusta, doplatí aspoň chýbajúce mzdy. "Z čoho máme 

ďalej žiť, ide zima, kde si tu na východe nájdeme ďalšiu prácu?" 

      "Bohužiaľ, na Slovensku sú aj takíto zamestnávatelia, asi by bolo dobré, aby sa aj štát zamýšľal nad tým, 

komu a aké benefity dáva na to, aby na Slovensku podnikal," uviedol na margo situácie šičiek vo Vranove nad 

Topľou Jozef Balica z Odborového zväzu KOVO. Dodal, že najschodnejšou cestou, ako sa zamestnanci firmy 

dostanú čo najskôr k peniazom, je ich evidencia na úrade práce, aby mohli následne poberať podporu v 

nezamestnanosti. 

      Ďalšou alternatívou, ako sa môžu dostať pracovníci firmy k chýbajúcim výplatám a odstupnému, je podľa 

zástupcu odborov čerpanie finančných prostriedkov z garančného fondu Sociálnej poisťovne. "Dáme podnet na 

vyhlásenie konkurzu na firmu pre jej platobnú neschopnosť. Očakávame však, že budú konať aj orgány činné v 

trestnom konaní, pretože táto firma odváža stroje, prakticky demontuje celú fabriku, pričom vyrubila niekoľko 

stotisícovú sekeru Sociálnej poisťovni ako aj štátnej zdravotnej poisťovni," doplnil Balica.  

       Pracovníci spoločnosti Slotex Fashion plánujú zorganizovať na základe svojej nespokojnosti vo štvrtok 6. 

septembra protestný pochod ulicami Vranova nad Topľou. Následne sa pôjdu hromadne prihlásiť do evidencie 
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miestneho Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 

 

      UPOZORNENIE: TASR vydá k správe zvukový záznam, fotoreportáž a videozáznam. 

 

 

 

HOSPODÁRSTVO: Slovenská ekonomika je 6. najotvorenejšia v Európskej únii 

 
      Bratislava 3. septembra (TASR) - Hodnota tovarov a služieb, ktoré sa zo Slovenska v roku 2011 vyviezli, 

predstavovala 89 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podiel dovozu tovarov a služieb dosiahol takmer 87 % 

HDP. "Celková otvorenosť slovenskej ekonomiky v minulom roku tak predstavovala 176 % HDP a bola šiesta 

najvyššia v rámci EÚ," informovala na základe údajov Eurostatu Poštová banka. 

      Spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky (V4) má otvorenejšiu ekonomiku než Slovensko už len Maďarsko s 

celkovou otvorenosťou ekonomiky 178 % HDP. Česká republika vlani zaznamenala 146 % HDP a najmenej 

otvorenou ekonomikou V4 bolo v minulom roku Poľsko (90 % HDP). 

      Podľa banky súvisí nižšia otvorenosť poľskej ekonomiky predovšetkým s veľkosťou domáceho trhu. Ten je 

1,5-násobne väčší ako trh Slovenska, Česka a Maďarska dohromady. "Práve nižšia závislosť poľských výrobcov 

od dopytu zo zahraničia bola v krízovom roku 2009 hlavným faktorom, ktorý Poľsku pomohol vyhnúť sa ako 

jedinej krajine únie recesii," skonštatovala spoločnosť. 

      V rámci Európskej únie (EÚ) vykazuje dlhodobo najvyššiu otvorenosť Luxembursko. Jeho ekonomika ťaží 

predovšetkým z obchodu so službami a v roku 2011 predstavovala hodnota luxemburského vývozu a dovozu 

trojnásobok HDP krajiny. Medzi tradične vysoko otvorené ekonomiky patria aj Malta, Írsko či Estónsko. Ich 

miera otvorenosti ekonomík vlani presiahla úroveň 180 % HDP. 

      "Na opačnej strane barikády stáli ekonomiky Grécka, Francúzska a Talianska, ktorých otvorenosť v minulom 

roku dosiahla menej ako 60 % HDP," uviedla banka. O niečo menej sú okolitému svetu otvorené ekonomiky 

USA a Japonsko. Ukazovateľ v ich prípade dosiahol vlani približne 30 % HDP. 

 

 

 

J. RICHTER: Zmeny v Zákonníku práce nebudú mať vplyv na 
konkurencieschopnosť SR 

 
      Bratislava 3. septembra (TASR) - Navrhovaná zmena Zákonníka práce (ZP), ktorá čaká na svoje prvé čítanie 

v parlamente, je veľmi dôležitá pre súčasné zlé postavenia zamestnancov. Na dnešnej tlačovej konferencii to 

zdôraznil šéf rezortu práce Ján Richter (Smer-SD). 

      Súčasné znenie z dielne jeho predchodcu Jozefa Mihála (SaS) totiž prinieslo odklon od európskeho štandardu 

pracovného práva, a to možnosťou dohodnúť si v kolektívnej zmluve horšie podmienky ako v ZP. Zároveň 

prinieslo nevyvážený pomer vzájomného postavenia zamestnancov a ich zamestnávateľov a reálne zhoršenie 

pracovných podmienok zamestnancov. 

      Novela tak prináša posilnenie práv dohodárov o niektoré zamestnanecké výhody, zmenu definície závislej 

práce či zníženie reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú. "Zmeny nebudú mať dosahy na podnikateľské 

prostredie ani na konkurencieschopnosť. Ak vývoj ekonomiky v Európe a na Slovensku bude priaznivý, tak aj 

nezamestnanosť bude klesať. Ak bude horší, tak sa to prejaví aj na Slovensku," vysvetlil svoj postoj. 

      Minister Richter dodal, že pri prerokovávaní a definitívnom návrhu zmien nebolo víťazov ani porazených. 

"Sociálni partneri v mnohom ustúpili, ale tie ústupky nemohli byť nad rámec základnej filozofie zmeny 

zákonníka," konštatoval s tým, že ministerstvo intenzívne rokovalo so všetkými partnermi, pričom sa im snažilo 

vyjsť v ústrety. 
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      "Každá požiadavka od veľkých zamestnávateľov bola akceptovaná," podotkol a ako príklad uviedol nové 

nastavenie flexikonta, ktoré požadovali firmy Volkswagen a U.S. Steel Košice. Napriek snahe a dohode pri 

väčšine návrhov však došlo k nedohode v rokovaniach so zamestnávateľmi v štyroch zmenách, a to pri definícii 

závislej práce, reťazenia pracovných zmlúv na dobu určitú, možnosti dohody podmienok v kolektívnej zmluve a 

účinnosti ZP. 

      Zmeny v Zákonníku práce prinášajú čiastočne vyrovnanie výhodami a svojím pracovným postavením 

dohodárov a zamestnancov. Rozšíriť sa totiž má podľa ministerstva práce pokrytie dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru o viaceré ustanovenia. 

      Na dohodárov sa budú primerane vzťahovať ustanovenia o pracovnom čase, teda o nadčasovej práci či 

pracovnej pohotovosti. Tiež budú mať možnosť aj ospravedlnenia v prípade neprítomnosti zo zdravotných 

dôvodov. Dohodárov sa budú týkať aj ustanovenia o minimálnej mzde, keďže sa dohody stanú pracovným 

pomerom. 

      Nebudú však mať nárok na dovolenku, ktorú pôvodne rezort plánoval pre dohodárov zaviesť. "Nie je totiž 

možné túto otázku riešiť pri viacerých súbežných dohodách," zdôvodnil rezort. Ostatné ustanovenia o 

odmeňovaní zamestnancov, ako nárok na stravné, sa na nich tiež vzťahovať nebudú. "Samozrejme, ak sa na tom 

nedohodnú odbory a firma v kolektívnej zmluve. Túto možnosť zákonník nevylučuje," dodal. 

      Navrhovaná novela prináša aj zmeny vo výplate odstupného. "Budú mať naň nárok zamestnanci, ktorí 

odpracovali vo firme nepretržite aspoň dva roky," podotkol štátny tajomník rezortu Branislav Ondruš (Smer-

SD). Maximálna hranica bude štvormesačné odstupné pre zamestnancov, ktorí robili pre jednu spoločnosť viac 

ako 20 rokov. 

      Po novom už nebude možné dohodnúť v kolektívnej zmluve, aby zamestnávateľ mohol nariadiť alebo 

dohodnúť rozsah práce nadčas nad limit ustanovený v zákone, teda 150 hodín nadčasov. "Tým sa ruší možnosť 

dohodnúť v kolektívnej zmluve úpravu, ktorá je pre zamestnanca nevýhodnejšia, než ustanovuje zákon," 

vysvetľuje rezort. Výnimkou je zdravotnícky personál, ktorý bude môcť podľa zákona odpracovať až 250 hodín. 

      Zmenou má prejsť aj reťazenie pracovných pomerov. Doteraz možné predĺženie zmluvy maximálne trikrát v 

priebehu troch rokov sa znižuje na maximálne dvakrát v priebehu 24 mesiacov. "Účelom je zvýšiť kvalitu práce 

na určitú dobu zabezpečením uplatňovania zásady nediskriminácie a vytvoriť rámec na zamedzenie nezákonného 

opakovaného uzatvárania takýchto zmlúv," uvádza ďalej. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR vydá k správe fotoreportáž, videozáznam a zvukový záznam. 

 

 

 

MDVRR SR: Slovensko k 30. júnu 2012 čerpalo eurofondy na 31,11 % 

 
      Bratislava 3. septembra (TASR) - Kontrahovanie európskych finančných prostriedkov Slovenskom k 30. 

júnu 2012 dosiahlo 9,307 miliardy eur (zdroje EÚ, štátny rozpočet, verejné vlastné zdroje), čo predstavuje 68,09 

% alokácie na programové obdobie 2007 až 2013.  

      "V sledovanom období od 1. januára do 30. júna 2012 sa v porovnaní so stavom ku konca roka 2011 

zaznamenal nárast kontrahovania finančných prostriedkov o 4,41 percentuálneho bodu (p. b.)," informovalo 

ďalej Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR. 

      Čerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov (ŠF) a Kohézneho fondu na realizovanie operačných 

programov (OP) bolo k 30. júnu 2012 vo výške 3,576 miliardy eur, čo predstavuje 31,11 % zo záväzku obdobia 

2007 až 2013. V období od začiatku januára do konca júna 2012 sa v porovnaní so stavom ku koncu minulého 

roka zaznamenal nárast čerpania o 6,09 p. b.  

      Najvyššie percentuálne čerpanie finančných prostriedkov ŠF bolo za sledované obdobie v rámci OP 

Zdravotníctvo (54,94 %), Regionálny operačný program (47,93 %), OP Technická pomoc (43,01 %) a OP 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia (41,16 %). 

      Priemerné percentuálne čerpanie finančných prostriedkov ŠF sa dosiahlo za sledované obdobie v rámci OP 
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Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (34,56 %) a OP Bratislavský kraj (34,40 %). 

      Najnižšie a podpriemerné percentuálne čerpanie finančných prostriedkov ŠF sa zaznamenalo v rámci OP 

Informatizácia spoločnosti (16,32 %), OP Vzdelávanie (17,79 %), OP Životné prostredie (24,34 %), OP Výskum 

a vývoj (26,50 %) a OP Doprava (28,38 %).  

 

 

 

MH SR: Právnym nástupcom FNM SR bude Národná správcovská spoločnosť 

 
      Bratislava 3. septembra (TASR) - Právnym nástupcom Fondu národného majetku (FNM) SR po jeho zrušení 

bez likvidácie sa stane tzv. Národná správcovská spoločnosť (NSS), ktorá bude zriadená Zákonom o zrušení 

FNM k 1. septembru 2013, teda ku dňu zániku fondu. Vyplýva to z Návrhu formy zrušenia FNM SR 

pripraveného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR, ktorým by sa na svojom najbližšom rokovaní mala 

zaoberať vláda SR. 

      "NSS bude mať povahu osobitnej právnickej osoby, ktorá bude pod priamou kontrolou vlády SR. Národnú 

správcovskú bude riadiť 3-členný výkonný výbor vymenúvaný a odvolávaný vládou SR a kontrolovaný 3-

člennou dozornou radou vymenúvanou a odvolávanou Národnou radou (NR) SR a tiež vládou SR," konštatuje sa 

ďalej v materiáli rezortu hospodárstva. 

      Hlavnou činnosťou NSS bude centrálna profesionálna správa majetkových účastí a profesionálny výkon 

akcionárskych práv okrem správy majetkových účastí energetických podnikov, ktoré budú pod správou Štátneho 

energetického holdingu (SEH). Nadviaže pritom na know-how zrušeného FNM SR, pri súčasnom znížení 

nákladov spojených s touto agendou. 

      Akékoľvek nakladanie s majetkovými účasťami NSS bude podliehať kontrole vládou SR a zákonom 

implicitne vymedzenému postupu. Správcovská spoločnosť bude súčasne oprávnená za podmienok stanovených 

zákonom najmä so súhlasom vlády SR previesť svoju majetkovú účasť na inú obchodnú spoločnosť so 100-% 

majetkovou účasťou štátu alebo na 100-% dcérsku akciovú spoločnosť NSS, čím sa okrem iného vytvára aj 

predpoklad pre založenie špecializovanej skupiny energetických spoločností – SEH.  

      "SEH bude zriadený v tom istom čase ako NSS. Holding SEH bude riadený priamo MH SR v súlade so 

štátnou energetickou politikou a Programovým vyhlásením vlády SR," dodal v materiáli rezort hospodárstva. 

 

 

 

AUTO: Slovenský Volkswagen má za sebou najúspešnejší polrok v histórii 

 

      Bratislava 3. septembra (TASR) – Automobilka Volkswagen Slovakia (VW SK) vyrobila za prvý polrok 

tohto roka viac ako 209.400 vozidiel. Je to o 122 % viac ako za rovnaké obdobie minulého roku. Produkcia 

automobilov tak dosiahla za prvú polovicu roka takmer taký objem, ako za celý predchádzajúci rok. 

      "Prvých šesť mesiacov roka 2012 bolo najúspešnejším polrokom v 21-ročnej histórii Volkswagen Slovakia. 

Pod rekordné čísla sa podpísalo zvýšenie produkčných kapacít v rámci výroby New Small Family, a tiež 

produkcia SUV vozidiel v nepretržitej prevádzke 7 dní v týždni," vysvetlil predseda predstavenstva automobilky 

Albrecht Reimold. Vozidlá SUV sa na celkovej výrobe podieľali 56 % a mestské automobily New Small Family 

44 %. 

      Výroba prevodoviek pre vozidlá koncernu Volkswagen zaznamenala úroveň 158.862 kusov. Produkcia 

komponentov v martinskom závode dosiahla úroveň 14,5 milióna komponentov. Obrat spoločnosti za prvý 

polrok dosiahol 3,44 miliardy eur. Ide tak o najvyšší dosiahnutý výsledok v histórii VW SK za kalendárny 

polrok. 

      Do druhej polovice roka spoločnosť očakáva pretrvávanie volatility svetových trhov. "Veľmi pozorne 
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sledujeme situáciu na trhu a aj v druhom polroku počítame so zvýšením produkcie v porovnaní s rovnakým 

obdobím predchádzajúceho roka," avizoval Reimold. 

      Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku viac ako 21 rokov. Od roku 1991 vyrobil viac ako 3 milióny 

vozidiel. Zamestnáva viac ako 8400 ľudí. V závode v Bratislave vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi 

Q7, Volkswagen up!, ŠKODA Citigo, SEAT Mii, karosérie Porsche Cayenne a prevodovky. V Martine 

produkuje komponenty pre podvozky a prevodovky a v Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska. 

 

Šport 

 

Paralympijské: Slovenská diaľkárka Gajarská piata 

 
 

      Londýn 3. septembra (TASR) - Slovenská diaľkárka Lenka Gajarská štartujúca s voľnou kartou obsadila na 

paralympiáde v Londýne piate miesto. V nabitom kotli 80-tisícového Olympijského štadióna dosiahla výkon 470 

cm. 

      "Čakala som viac. Výkon je slabý. Napriek nespokojnosti sa mi splnil jeden sen – skákať pred zaplneným 

hľadiskom pod umelým osvetlením,“ povedala Gajarská pre stránku spv.sk. Súťaž vyhrala Ruska Rodomakinová 

skokom 563, najdlhším v sezóne. 

       

 

Paralympijské: Stolná tenistka Kánová získala bronzovú medailu  

 
      Londýn 3. septembra (TASR) - Slovensko získalo na paralympijských hrách v Londýne prvú medailu a to 

bronzového lesku. Postarala sa o ňu stolná tenistka-vozíčkarka Alena Kánová, ktorá v súboji o tretie miesto 

zdolala Britku Headovú 3:1. Prvý set prehrala hladko 2:11, no potom sa jej podarilo otočiť nepriaznivý vývoj. 

      "Ani som si neuvedomila, že ide o prvú medailu v Londýne, verím, že budeme ešte veľa oslavovať. V hale 

bola skvelá atmosféra, Slováci prekričali Britov," povedala Kánová po zisku bronzu pre stránku spv.sk. Na 

svojej štvrtej paralympiáde získala štvrtý kov a v historickej tabuľke slovenských letných paralympionikov je na 

piatom mieste (1 – 1 – 2). Každú medailu niekomu venovala. „Zlato zo Sydney som dala rodičom, bronz z Atén 

mestu Ružomberok, striebro z Pekingu Národnému rehabilitačnému centru v Kováčovej. Aj londýnsky bronz 

venujem, ale ešte neprezradím komu...“ dodala. 

      Večer budú o zlato bojovať stolní tenisti Ján Riapoš s Richardom Csejteyom.   

 
 
 

Paralympijské: Stolný tenista Csejtey získal striebornú medailu 

 
 

      Londýn 3. septembra (TASR) - Stolný tenista Richard Csejtey získal v pondelok na paralympijských hrách v 

Londýne striebornú medailu, keď vo finále podľahol Číňanovi Šuaj Čao 1:3 na sety. 

      Csejtey, ktorý súťažil v kategórii TT8 (stojaci), je druhým Slovákom s cenným kovom na prebiehajúcej 

paralympiáde. Prvý s bronzovým leskom získala rovnako v pondelok medzi vozíčkarkami jeho stolnotenisová 
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kolegyňa Alena Kánová. Tretiu medailu, opäť v stolnom tenise, pridá s určitosťou Ján Riapoš, ktorého v 

pondeľňajšom vozíčkarskom finále čaká Kórejčan Kyung Mook Kim. 

 

 

Paralympijské: Stolný tenista Ján Riapoš získal v Londýne zlato 

 

      Londýn 3. septembra (TASR) - Slovenský stolný tenista-vozičkár Ján Riapoš vybojoval na paralympijských 

hrách v Londýne zlatú medailu. Predseda Slovenského paralympijského výboru si v pondelňajšom finále poradil 

s reprezentantom Kórejskej republiky Kyung Mook Kimom v štyroch setoch 3:1. 

      Riapoš tak skompletizoval slovenskú pondelňajšiu medailovú žatvu. Už doobeda sa z bronzu tešila stolná 

tenistka-vozičkárka Alena Kánová, ktorá v súboji o tretie miesto zdolala Britku Headovú 3:1 a pár hodín po nej 

získal striebro ďalší stolnotenisový reprezenant Richard Csejtey v kategórii TT8 (stojaci). 

 

      finále TT2 (vozičkári): 

      Ján Riapoš (SR) - Kyung Mook Kim (Kór. rep.) 3:1 (3, -9, 9, 8) 

 

 

4. septembra 2012 

 

 

Politika, spoločnosť, ekonomika 

 

 

KOŠICE: Divadlo Cassia ponúkne v novej sezóne legendárnu Pomádu 

 
      Košice 4. septembra (TASR) - Košické Divadlo Cassia prináša v novej sezóne 2012/2013 klasiku a overené 

tituly, chýbať nebude ani svetový muzikál. Hlavným ťahákom tohtoročnej jesene bude legendárna Pomáda, čím 

sa Košice pripoja k zoznamu svetových centier pripomínajúcich si 40. výročie premiéry tohto amerického 

muzikálu na Broadwayi.  

      Sandy a Danny sa na česko-slovenskú scénu vracajú po desiatich rokoch, a rovnako ako vtedy, aj teraz 

v naštudovaní režiséra a choreografa Jána Ďurovčíka. "Každý rok sa snažíme priniesť našim divákom aktuálnu 

novinku. V minulej sezóne to boli Ôsmy svetadiel a Matúš Čák Trenčiansky. Teraz sme siahli po Pomáde, ktorú 

väčšina divákov pozná z filmového plátna, kde sa predstavili fantastickí Olivia Newton-John a John Travolta. 

Som si istá, že rovnaký zážitok nás čaká aj v podaní našich najlepších hercov," uvádza manažérka Divadla 

Cassia Adela Mihaľová. 

      Prvou septembrovou pozvánkou do divadla je komédia Radošinského naivného divadla pod názvom Šťastné 
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konce. Autor Stanislav Štepka v nej poeticky kladie v humornej hre nepriamo tiché, intímne otázky, vďaka 

ktorým hľadá odpovede v osudoch svojráznych hľadačov prvých a možno aj posledných lások. Na krehkosť 

vzťahov nadviaže v októbri muzikál Ôsmy svetadiel. Práve tento režisérsky počin Jána Ďurovčíka privial minulý 

rok na slovenskú scénu nový vietor. Príbeh o hľadaní magického svetadielu v duši, komplikovaný zamilovaným 

trojuholníkom a chorým malým bratom, dojal divákov od Prahy až po Košice.  

      "Muzikál Ôsmy svetadiel bol v minulej sezóne naším najnavštevovanejším predstavením. Keďže príbeh 

lásky medzi Janou a Tomášom postavený na nezabudnuteľných hitoch skupiny Elán ľudí stále fascinuje, 

rozhodli sme sa pridať v októbri štyri reprízy. Veríme, že diváci si prídu na svoje, lebo Ôsmy svetadiel je 

majstrovské dielo, ktorému nechýba nič, čo robí muzikál muzikálom," dodala Mihaľová.      

      Program Divadla Cassia bude v decembri pokračovať Krysařom a v marci 2013 momentálne najúspešnejším 

českým muzikálom Robin Hood. 

 

 

 

MZV: Stretnutie Javorčíka s perspektívnymi lídrami krajín juhovýchodnej 
Európy 

 
      Bratislava 4. septembra (TASR) - S perspektívnymi lídrami krajín juhovýchodnej Európy sa 3. septembra 

stretol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Peter Javorčík na pôde rezortu diplomacie.  

      Mladí ľudia, ktorí sú na Slovensku v rámci tréningového programu pod názvom Leadership Development 

Programme, prediskutovali so štátnym tajomníkom otázky okolo súčasného vývoja v Európskej únii, jej ďalšie 

rozširovanie a tiež angažovanie sa Slovenska v regióne západného Balkánu. Živo sa zaujímali aj o naše 

skúsenosti z prístupových rokovaní i zo samotného členstva v únii. Štátny tajomník Javorčík poskytol mladým 

perspektívnym lídrom komplexný pohľad na súčasné dynamické dianie v únii a zároveň ich povzbudil k ďalším 

aktivitám. 

 

 

      TASR informoval Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. 

 

 
 

MV SR: Slovensko obhájilo v boji proti obchodovaniu s ľuďmi najlepšie 
hodnotenie 

 
      Bratislava 4. septembra (TASR) – Slovensko obhájilo v hodnotení boja proti obchodovaniu s ľuďmi, 

vypracovanom vládou USA, najlepšie miesto, ktoré dosiahlo len minulý rok. Na pôde ministerstva vnútra to 

dnes oznámili šéf rezortu Robert Kaliňák (Smer-SD) a zástupca veľvyslanca Spojených štátov Thatcher Scharpf. 

      "Úspešné je hlavne preto, lebo sa stará o obete obchodovania s ľuďmi a pomáha im pri reintegrácii do 

spoločnosti," vysvetlil Scharpf. Americká vláda vychádzala pri svojom hodnotení z krokov celej vlády 

a vyzdvihla partnerstvo pri vzdelávaní a školení medzi slovenskou vládou a Medzinárodnou organizáciou pre 

migráciu. 

      Do budúcnosti odporučila americká správa slovenskej vláde zlepšiť zber údajov o problematike 

obchodovania s ľuďmi. "Niekedy štatistky ministerstva vnútra a generálnej prokuratúry môžu vykazovať nejaké 

rozdiely," vysvetlil Scharpf. Slovenská vláda by sa podľa odporúčaní USA mala zamerať na marginalizované 

rómske komunity, pretože sú najviac vystavené riziku, že sa stanú obeťami obchodovania s ľuďmi.  
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      UPOZORNENIE: TASR vydá k správe zvukový záznam 

 

 

 

NRSR: Novela zlučujúca vojenské tajné služby je podľa opozície nepotrebná 

 
      Bratislava 4. septembra (TASR) - Novela zákona zlučujúca vojenské tajné služby do jednej je nepotrebná a 

zbytočná. Tvrdia to niektorí opoziční poslanci, ktorí dnes na rokovaní Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť 

kritizovali návrh novely zákona o Vojenskom spravodajstve. Ten predkladá minister obrany Martin Glváč 

(Smer-SD). 

      Opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) argumentoval tým, že návrh je zbytočný, keďže rezort obrany 

avizuje predloženie komplexnej reformy vojenských tajných služieb do 15. októbra. "Táto technická novela je 

zbytočná, ale kvitujem, že veľký zákon bude do 15. októbra," povedal Galko. 

      Ministra obrany chcel zároveň požiadať, aby do 30 dní predložil detaily výpočtu, podľa ktorého má zlúčenie 

Vojenského obranného spravodajstva a Vojenskej spravodajskej služby do Vojenského spravodajstva priniesť 

úsporu 19 percent prostriedkov, ktoré sú pre vojenské tajné služby vyčlenené. 

      Predseda výboru Jaroslav Baška (Smer-SD) však o jeho návrhu hlasovať nedal, keďže, ako tvrdil, nemôže. 

"Rozpočet spravodajských služieb je utajovaná skutočnosť a náš výbor nemôže dostať žiadne konkrétne veci. 

Rozpočet sa rieši na Osobitnom kontrolnom výbore NR SR na kontrolu Vojenského spravodajstva. Náš výbor 

nemôže žiadať podrobný rozpis týchto ušetrených 19 percent," argumentoval Baška. 

      Galko bol však proti. "Vyprosujem si, aby ste ma poučovali. V režime 'vyhradené' by sme to prerokovať 

mohli," presviedčal poslanec, no s argumentmi neuspel. 

      Argumenty o potrebnosti právnej normy nepresvedčili ani Martina Fedora (SDKÚ-DS). "Ak chystáme 

komplexný návrh zákona, tak toto je naozaj novela, ktorá je úplne nepotrebná. Kvitujem ale, že minister Glváč 

má ambíciu reformovať spravodajský sektor, čo sa doteraz nepodarilo a je potrebné to urobiť," povedal Fedor. 

      Návrh novely zákona o Vojenskom spravodajstva na pôde výboru podporili len poslanci Smeru-SD, opozícia 

sa zdržala. Keďže má vládny Smer-SD väčšinu, výbor odporučil plénu právnu normu schváliť. Ak prejde, tak 

dve tajné služby rezortu obrany sa zlúčia od 1. januára. Po novom by teda úlohy vnútorného aj zahraničného 

zabezpečenia obrany Slovenska mala plniť jedna služba. Táto zmena zákona nadväzuje na programové 

vyhlásenie vlády. 

      Kabinet sa v ňom okrem iného zaviazal zamedziť úniku utajovaných materiálov a zabezpečiť rast 

dôveryhodnosti tajných služieb. Opozícia schválený návrh už viackrát kritizovala, pretože zlúčenie podľa nej 

tento efekt neprinesie. 

      Súčasné vedenie silového rezortu však kritiku odmieta. Zásadné zmeny má totiž priniesť až pripravovaný 

komplexný zákon o spravodajských službách. Ten by mal okrem iného umožniť aj väčšiu kontrolu práce 

spravodajských služieb zo strany poslancov parlamentného brannobezpečnostného výboru. 

 

 

 

P. FREŠO: Vláda ide finančne oholiť vysokoškolákov a ich rodičov 

 
      Bratislava 4. septembra (TASR) - Zákon o sociálnom poistení, ktorý v auguste schválil parlament, sťaží 

spôsob, akým si môžu vysokoškolskí študenti privyrobiť. Brigádnici budú totiž musieť po novom zo svojej práce 

odviesť aj odvody. Spoločne so zrušením daňového bonusu sa tak podľa predsedu SDKÚ-DS Pavla Freša zhorší 

situácia v mnohých rodinách. "Socialistická vláda ide oholiť vysokoškolákov a ich rodičov," povedal dnes na 

tlačovej konferencii v Bratislave Frešo. 

      Ako príklad uviedol rodinu s dvoma vysokoškolskými študentmi, ktorí si privyrábajú 150 eur mesačne. V 

dôsledku zrušenia daňového bonusu a zavedenia odvodov pri dohodách o vykonaní práce môže takáto 
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domácnosť prísť mesačne spolu až o 130 eur. "Nie je to žiadna zanedbateľná záťaž. Týka sa to rodín, kde musia 

obidvaja rodičia pracovať, aby bol nárok na tento daňový bonus," upozornil Frešo. 

      Ako povedal podpredseda SDKÚ-DS Ivan Štefanec, jeho strana príde s návrhom, aby brigádnici, ktorí majú 

príjem do 190 eur, nemuseli odvádzať žiadne odvody. Pri zákone o sociálnom poistení chce presadiť, aby mladí 

ľudia do 25 rokov neplatili zvýšené odvody. "Budeme robiť všetko pre to, aby sme vysokoškolákom uľavili," 

vyhlásil Štefanec. 

      Podľa podpredsedu SDKÚ-DS vládny Smer-SD na jednej strane síce deklaruje jedno, ale koná úplne niečo 

opačné. Strana totiž prostredníctvom svojho predsedu pred aj po voľbách vyhlasovala, že jej opatrenia sa dotknú 

len bohatých ľudí. "Doplatia na to vysokoškoláci a doplatia na to tí, ktorí si popri štúdiu privyrábajú. To 

rozhodne nie sú najbohatší," skonštatoval Štefanec. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam a videozáznam. 

 
 

Ministerstvo obrany SR bude mať najnižší počet zamestnancov 

 
      Bratislava 4. septembra (TASR) - Kritický stav rezortu obrany, v akom ho zanechali ľudia z 

predchádzajúceho vedenia, si vyžiadal akútne opatrenia. Minister obrany SR Martin Glváč preto pristúpil k 

vytvoreniu krízového manažmentu zloženého z odborníkov, ktorých úlohou je ekonomická stabilizácia rezortu. 

      "Stav rezortu, v akom sme ho prebrali nás donútil vytvoriť poradný tím na úrovni ministra. Každý člen 

môjho poradného tímu má konkrétne úlohy, za ktorých splnenie plne zodpovedá. Tento krízový manažment 

nemáme dôvod skrývať niekde do štruktúr, ako to robili naši predchodcovia. Na rozdiel od nich sa zároveň 

vyhýbame aj straníckym nomináciám na dôležitých riadiacich postoch. Prvoradým kritériom je pre nás 

odbornosť," zdôraznil minister obrany Martin Glváč.  

      Práca odborného tímu už priniesla aj prvé výsledky. Za necelý polrok pôsobenia nového vedenia ministerstva 

je možné hovoriť o desiatkach miliónov efektívnejšie vynaložených eur. Od 1. októbra navyše ministerstvo 

obrany pristupuje k novej organizačnej štruktúre, na základe ktorej bude mať k tomuto dátumu historicky 

najnižší počet zamestnancov za posledných päť rokov. V porovnaní s rokom 2007 bude mať menej o 1251 

zamestnancov a oproti minulému roku by sa mal znížiť počet personálu o 79 ľudí. Počet tabuľkových miest zníži 

rezort obrany v rámci prebiehajúcej reorganizácie o 189. 

      "V tomto prípade nejde iba o formálne znižovanie počtu zamestnancov ich presunom na iné odbory, alebo 

podriadené organizácie. Ide o reálne zmeny. Ak by sme si totiž neurobili poriadok vo vlastných radoch a 

nezefektívnili činnosť ministerstva, nemali by sme ani morálne právo uchádzať sa v súčasnej ekonomickej 

situácii o ďalšie peniaze z rozpočtu," zdôvodnil organizačné zmeny, ktoré budú zavŕšené k 1. októbru 2012, 

minister Glváč. Mesačná úspora na mzdových nákladoch je vyčíslená na 105.600 eur. 

      Personálne zmeny sa týkajú ministerskej časti rezortu a jej podriadených úradov a zariadení. "Súčasná 

organizačná štruktúra Ozbrojených síl SR sa radikálne meniť nebude, avšak aj v rámci nej do budúcnosti 

počítame s optimalizáciou štruktúr. Konkrétne závery vyplynú z Bielej knihy obrany SR, ktorú v súčasnosti 

finalizujeme," uviedol minister. Zároveň zdôraznil, že na ministerstve nejde o hromadné prepúšťanie, ale o 

plynulý proces racionalizácie vnútorných štruktúr, ktorý prebieha už od apríla. 

      Šéf rezortu obrany zároveň deklaroval svoj záujem investovať časť z ušetrených peňazí na mzdových 

prostriedkoch do modernizácie armády. Zároveň však pripomenul, že akútnych problémov, ktoré neboli 

dlhodobo riešené je na ministerstve obrany a v jeho podriadených organizáciách oveľa viac. "VOP Nováky sme 

prebrali v hodine dvanástej, rovnako nepriaznivá situácia nás čakala vo VOP Trenčín. Ku katastrofálnemu stavu 

prispeli najmä nekoncepčné "rozvojové" riešenia predchádzajúceho vedenia a dlhodobé neriešenie problémov 

napríklad v sociálnej oblasti," pripomenul minister.  
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      TASR informovala hovorkyňa Ministerstva obrany Slovenskej republiky Martina Balleková. 

 

 

 

J.SLOTA: V parlamente sú negramotní idoti, ktorí tu behajú na tankoch 

 
      Bratislava 4. septembra (TASR) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Ján Slota je vrcholne 

znechutený zo situácie v parlamente a nemá v úmysle pokračovať v politickej kariére. "Som šťastný, že tam (v 

parlamente, pozn. TASR) nemusím sedieť. Je to katastrofa. Blázni, negramotní idioti, ktorí tu behajú na tankoch. 

Zlodeji, podvodníci," vyhlásil na dnešnej tlačovej besede. 

      "To radšej pôjdem medzi skutočných volov," podčiarkol Slota. Dodal, že v parlamente je napriek tomu aj 

niekoľko slušných ľudí a očakáva, že po ďalších voľbách doň pribudne aj SNS. Viesť ju však bude už niekto iný. 

"Ja nikdy nesťahujem svoje slová. Nechcem zostarnúť na poste predsedu. Za týmto stolom vidíte podľa mňa 

budúceho predsedu SNS, ale ja to nie som," vyhlásil Slota za stolom, pri ktorom okrem neho sedeli 

podpredsedovia strany Andrej Danko a Rafael Rafaj. Nového predsedu si strana bude voliť na sneme 6. októbra. 

      Slota aj Rafaj sú presvedčení, že nacistického zločinca Lászlóa Csatáryho by mali vydať na Slovensko, inak 

hrozí, že ostane bez trestu. "Maďarská republika je na najlepšej ceste prepáčiť hádam všetkým vojnovým 

zločincom. Nečudujem sa, že tak benevolentne pristupujú k tomuto masovému vrahovi. Som presvedčený, že 

celý tento prípad zahrajú do stratena," vyhlásil Slota. 

      Slovenská národná strana tradične kritizovala politiku vlády voči Európskej únii. "SNS je hlboko sklamaná 

touto vládou. Smer hovorí o slovenskej štátnosti, na druhej strane hovorí bez hanby o strate suverenity," vyhlásil 

Slota s tým, že on osobne dlhodobo upozorňuje na potrebu vystúpiť z eurozóny a vrátiť sa k slovenskej korune. 

"Slovenská republika je na ceste Slovinska. Zadlžovanie Slovenska je enormné," vyhlásil Slota. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR k správe ponúka zvukový záznam. 

 

 

 

TRNAVA: Arcibiskupstvo pripravuje nový web 

 
      Trnava 4. septembra (TASR) – Webová stránka Trnavskej arcidiecézy nie je momentálne funkčná. 

Arcibiskupský úrad (ABÚ) pripravuje jej novú, modernejšiu podobu, spustiť by ju chcelo do konca septembra.  

      Nový web začalo pripravovať, ako dnes pre TASR uviedol hovorca ABÚ Dušan Kolenčík, ešte 

predchádzajúce vedenie. „Nové vedenie Trnavskej arcidiecézy sa rozhodlo pokračovať v tejto myšlienke v 

záujme skvalitnenia jej celkového dizajnu, obsahu, ale aj zjednodušenia pohybu návštevníkom, ktorí budú 

potrebovať vyhľadávať informácie v jej jednotlivých sekciách,“ povedal Kolenčík. Poslednými aktualitami, 

ktoré zostali na starej stránke, sú správy o zmenách v pastoračnom vedení arcidiecézy s prechodom Róberta 

Bezáka na post emeritného arcibiskupa a vyhlásenie seredského dekana Petra Cibiru ohľadne poloprávd 

uverejnených v médiách. Staršie informácie o školstve, charite a chode arcidiecézy sú dostupné, no nedostupná 

už je samostatná stránka zatvorenej arcibiskupskej Reštaurácie Galéria. 

 

 

 

KOŠICE: Biológovia z celého sveta spoznávajú život slovenských jaskýň 
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      Košice 4. septembra (TASR) – Príležitosť spoznať slovenské jaskyne majú odborníci z 23 krajín sveta, ktorí 

sa v Košiciach tento týždeň zišli na 21. Medzinárodnej konferencii o podzemnej biológii. Účastníci z Brazílie, 

USA, Austrálie či Nemecka v rámci programu v stredu (5.9.) navštívia unikátnu Dobšinskú ľadovú jaskyňu a 

Demänovskú jaskyňu slobody. 

      Ústrednou témou podujatia je odhaľovanie biodiverzity jaskynných ekosystémov a ich ochrana. "Stále vieme 

ešte málo o tom, aké jaskynné organizmy žijú v jaskyniach po celom svete, takže prvým takým krokom je vôbec 

zistiť tú veľkú diverzitu," uviedol dnes pre novinárov docent Ľubomír Kováč z Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity P. J. Šafárika, ktorá podujatie organizuje. 

      Na konferencii, ktorá sa koná od 2. do 7. septembra, sú prezentované aj nové výsledky z prieskumu jaskýň 

na Slovensku, ktoré podčiarkujú jedinečnosť prírody našej krajiny. Slovenskí odborníci sa pochvália napríklad 

nedávnym objavom druhu jaskynného chvostoskoka, ktorý bol zaznamenaný výlučne na Slovensku. "Je veľmi 

malý bezkrídly hmyz, jeho rozmer tela je necelý milimeter, takže uniká pozornosti. Doposiaľ sme ho našli 

v štyroch jaskyniach," konštatoval Kováč.     

      Podujatie je zamerané aj na ochranu jaskýň, keďže ide o veľmi zraniteľné a ohrozené ekosystémy. Takéto 

odborné stretnutia sa konajú pod hlavičkou Medzinárodnej spoločnosti pre podzemnú biológiu v dvojročných 

intervaloch v rôznych krajinách sveta.  

 

 

      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. 

 

 

 

A. HLINA: Chystá sa elektronické mýto aj pre osobné autá 

 
      Bratislava 4. septembra (TASR) - Vláda SR sa pripravuje na zavedenie elektronického mýta aj pre osobné 

automobily. Tvrdí to opozičný poslanec Alojz Hlina ((OĽaNO), ktorý vidí takýto zámer v predloženom návrhu 

zákona o inteligentných dopravných systémoch z dielne rezortu dopravy. Právna norma dnes na pôde 

brannobezpečnostného výboru získala podporu väčšiny, ktorú tvoria poslanci Smeru-SD. 

      Informácia, že ide o predprípravu pred zavedením elektronického mýta aj pre vozidlá do 3,5 tony podľa 

Hlinu už dlhšie koluje medzi zainteresovanými. "Ak tento zákon prejde v pléne, tak legitimizuje a vytvára 

zákonný predpoklad na to, že ste povinný umiestniť si do osobného auta technologické zariadenie, ktoré 

komunikuje s iným technologickým zariadením a dokonca v návrhu zákona je priamo uvedené, že bude 

monitorovať aj počet vami odjazdených kilometrov. Akú má váhu pre bezpečnosť cestnej premávky informácia, 

koľko kilometrov ja prejazdím za marec? Je to úplne jasná predpríprava na platenie mýta aj pre osobné autá," 

myslí si Hlina. 

      Poslanec zároveň pripomenul sľub terajšieho premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že mýto pre osobné autá 

nebude. "Teraz sa robí pravý opak. V smernici EÚ sa totiž nehovorí o umiestnení čipu do vozidla, ktoré bude 

navyše zaznamenávať kilometre. U nás sme už do toho zapracovali pre istotu aj ďalšie veci," povedal Hlina. 

Prekáža mu tiež, že občania budú vystavení veľkej monitorovacej presile. "Informácie o tom, kto, kde a kedy 

bol, ako a kade tam šiel, budú mať v rukách určité firmy. Pri nákladných autách sú tieto informácie mimoriadne 

hospodársky cenné a na trhu sa kupujú za veľké sumy. Cenu to bude mať aj pri osobných autách. Keď to ľuďom 

neprekáža, mne áno. Prekáža mi, že niekto bude ten Veľký brat a pozerať sa na vás," dodal. 

      Ambíciu zaviesť elektronické mýto aj pre osobné autá poprel štátny tajomník ministerstva dopravy Andrej 

Holák. "Vôbec nerátame s tým, že v blízkom čase by sa mali mýtom spoplatniť aj autá do 3,5 tony. Tento zákon 

s tým nemá nič spoločné. Nepredpokladám, že v tomto volebnom období by k tomu malo prísť," deklaroval pre 

TASR. Podľa jeho slov na to štát nie je vôbec pripravený a nie je tiež preukázaná ekonomická výhodnosť 

modelu elektronického mýta aj pre osobné autá. "Navyše v čase krízy si neviem predstaviť zavedenie mýta aj pre 

osobné autá," povedal Holák. Osobné autá budú teda na spoplatnené cesty naďalej využívať diaľničné nálepky, 

ktorých cena by sa v roku 2013 podľa Holáka meniť nemala. 

      Na margo čipov v autách štátny tajomník povedal, že tie sa aktivujú iba v prípade vážnej dopravnej nehody a 



  Tlačová agentúra Slovenskej republiky 

 

Copyright  © : TASR Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je 

                       bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR výslovne zakázané. 

 

 

 

slúžia na to, aby sa lokalizovalo auto postihnuté nehodou a záchranári mohli prísť skôr. "Ambíciou EÚ je, aby sa 

do každého auta namontoval čip už vo výrobe, nie dodatočne. Odkedy to má platiť, zatiaľ nie je jasné," uzavrel 

Holák. 

      Návrh zákona o inteligentných dopravných systémoch je v parlamente už v druhom čítaní a v septembri čaká 

na definitívne hlasovanie poslancov. Ministerstvo dopravy ním chce vytvoriť podmienky na podporu 

inteligentných dopravných systémov. Riešením má byť vytvorenie Národného systému dopravných informácií, 

ktorého súčasťou bude aj Národné dopravné informačné centrum. To sa má začať budovať od roku 2014 a 

predpokladané náklady na jeho realizáciu sú vo výške 150 miliónov eur. 

      Národné dopravné informačné centrum má zbierať informácie z ciest o počtoch áut, nehodách či zápchach. 

Následne by ich poskytovalo vodičom, záchranárom a polícii. Na financovaní projektu sa majú podieľať 

eurofondy vo výške približne 120 miliónov eur a zvyšných 30 miliónov eur má ísť zo štátneho rozpočtu. 

Náklady na prevádzku centra budú každoročne od roku 2015 predstavovať 200.000 eur. Rezort dopravy v 

súčasnosti ešte nevie jednoznačne povedať, kto bude centrum prevádzkovať. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. 

 

 

NRSR: Správa o činnosti prokuratúry za minulý rok poslancov dnes nezaujala 

 
      Bratislava 4. septembra (TASR) - Správa o činnosti prokuratúry SR za rok 2011 dnes poslancov z 

Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR nezaujala. Zastupujúci generálny prokurátor Ladislav Tichý strávil 

pred výborom iba niekoľko minút a nemusel odpovedať na žiadne otázky, keďže poslanci mu žiadne nepoložili. 

      Správa o činnosti je vypracovaná na základe podkladov spracovaných okresnými prokuratúrami a krajskými 

prokuratúrami, ako aj zo zistených poznatkov a analýz vykonaných Generálnou prokuratúrou SR a Úradu 

špeciálnej prokuratúry. Materiál hodnotí činnosť prokurátorov na všetkých stupňoch organizácie prokuratúry, 

vrátane ich súčinnosti, spolupráce a spoločenských prístupov k riešeniu závažných trestnoprávnych zistení 

s ďalšími orgánmi činnými v trestnom konaní, najmä orgánmi Policajného zboru. 

      Generálna prokuratúra často čelí kritike zo strany opozície, ktorej sa nepozdáva napríklad jej nečinnosť v 

rôznych kauzách. V súčasnosti tento orgán stále nemá svojho riadneho šéfa. Zvoleného kandidáta na 

generálneho prokurátora Jozefa Čentéša totiž prezident Ivan Gašparovič stále do funkcie nevymenoval. Čaká na 

rozhodnutie Ústavného súdu SR vo viacerých podnetoch. Jeden z nich podal Čentéš a smeruje voči 

prezidentovej nečinnosti. 

 

 

 

MZV SR: Minister Lajčák sa stretol s prezidentom German Marshall Fund 

 
      Bratislava 4. septembra (TASR) - Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák prijal 

dnes prezidenta German Marshall Fund (GMF) Craiga Kennedyho. Dnešným rozhovorom nadviazali na 

spoločné stretnutie z júla tohto roku vo Washingtone počas návštevy šéfa slovenskej diplomacie v Spojených 

štátoch amerických.  

      M. Lajčák a C. Kennedy prediskutovali viaceré možnosti spolupráce medzi slovenským rezortom diplomacie 

a GMF. "Na Slovensku máme širokú škálu expertov z oblasti diplomacie, štátnej správy, ako aj mimovládnych 

organizácií, ktorí sa vyznajú na poli odovzdávania skúseností z demokratizačných a transformačných procesov. 

Domnievam sa, že prehĺbenie spolupráce v tejto oblasti môže byť prospešné nielen pre našich expertov a pre vás, 

ale najmä pre tretie strany, ktorým by sme takúto formu spolupráce spoločne adresovali," uviedol Lajčák. Ďalší 

priestor na kooperáciu vidí v spolupráci GMF s Medzinárodným vyšehradským fondom. 
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      GMF je americká nestranícka mimovládna inštitúcia, ktorej misia je podporiť lepšie porozumenie a 

spoluprácu v otázkach transatlantického a globálneho významu medzi Severnou Amerikou a Európu. GMF bol 

založený v roku 1972 na základe finančného daru nemeckej vlády na pamiatku podpory obnovy západnej 

Európy zo strany USA prostredníctvom Marshallovho plánu. Sídlo GMF sa nachádza vo Washingtone. Svoje 

kancelárie má aj v Berlíne, v Paríži, v Bruseli, v Belehrade, v Ankare, v Bukurešti a vo Varšave a menšie 

zastúpenia aj v Turíne a Štokholme. 

      TASR informoval Tlačový odbor MZV SR. 

 

 

 

MZV SR: Minister Lajčák odovzdal Zlatú plaketu indonézskemu veľvyslancovi 

 

      Bratislava 4. septembra (TASR) - Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák prijal 

dnes veľvyslanca Indonézskej republiky na Slovensku Harsha E. Joesoefa pri príležitosti ukončenia jeho 

diplomatickej misie. "Som nesmierne rád, že počas vášho pôsobenia v Bratislave nastalo výrazné oživenie 

vzťahov medzi našimi krajinami vo všetkých oblastiach, no najmä v tej ekonomickej," skonštatoval Lajčák a 

odovzdal veľvyslancovi Zlatú plaketu Ministra zahraničných vecí SR za mimoriadny osobný príspevok k 

rozvoju spolupráce medzi Indonéziou a SR.  

      "Indonézia patrí medzi našich dôležitých partnerov v regióne juhovýchodnej Ázie a teší ma, že prehlbujeme 

spoluprácu nielen na bilaterálnej báze, ale aj na multilaterálnych fórach," bilancoval Lajčák. Zároveň zdôraznil 

záujem prehlbovať spoluprácu a vzájomný dialóg. "Úspešnému napredovaniu kooperácie určite napomôže 

dobudovanie zmluvno-právnej základne, najmä pokiaľ ide zmluvu na podporu a ochranu investícií," dodal šéf 

slovenskej diplomacie. 

      TASR informoval Tlačový odbor MZV SR. 

 

ENERGIA: Predsedom dozornej rady Slovenských elektrární je Richard 
Kasanický 

 
      Bratislava 4. septembra (TASR) - Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Slovenské elektrárne, 

a. s., (SE), ktoré rokovalo 31. augusta 2012 v Bratislave, bol za predsedu jej dozornej rady (DR) určený Richard 

Kasanický. 

      "Vo funkcii člena predstavenstva Viliam Kupec nahradil Rastislava Antalu. Do funkcie členov DR boli po 

odvolaní Róberta Mistríka a Jána Marušinca zvolení Richard Kasanický a Eduard Metke. Zároveň Marco 

Salemme nahradil vo funkcii doterajšieho člena dozornej rady Juana Mariu Morena Mellada," informovala 

hovorkyňa SE Janka Burdová. Zmeny nadobudli účinnosť 31. augusta 2012. 

      Predstavenstvo firmy tak po zmenách tvorí Paolo Ruzzini (člen a predseda), Branislav Strýček (člen a 

podpredseda) a členovia – Jozef Zlatňanský, Ignác Pňaček, Nicola Cotugno, Viliam Kupec, Ján Juhász. 

      Dozornú radu tvorí jej predseda Richard Kasanický, podpredseda Carlo Tamburi a členovia – Livio Vido, 

Luigi Michi, Francesca Gostinelli, Marco Salemme, Maurizio Rossetto, Peter Mihók, Renato Mastroianni, 

Eduard Metke, Zdenek Turian, Jozef Stano, Michal Korec, Ján Topoľovský, Igor Daubner. 

      Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. Od apríla 2006 sa jej 

hlavným akcionárom stala spoločnosť Enel Produzione S.p.A. so 66-% podielom. Zvyšných 34 % akcií vlastní 

Fond národného majetku, ktorého akcionárske práva vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR. Ku koncu roka 

2011 mala spoločnosť 5374 zamestnancov. 
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ZOCR: Kampaň Zlaté dno má pomôcť budovať kladný vzťah k slovenským 
výrobkom 
 
      Bratislava 4. septembra (TASR) – Cieľom edukačnej kampane Zlaté dno, ktorá je súčasťou projektu Kvalita 

z našich regiónov, je podľa autorky projektu a členky predstavenstva Zväzu obchodu a cestovného ruchu 

(ZOCR) Bohumily Tauchmannovej pomôcť budovať kladný vzťah, najmä žiakov a mládeže, k výrobkom 

vyrobeným a dopestovaným na Slovensku. Kampaň štartuje 6. septembra v Senici za účasti ambasádorky 

kampane - moderátorky Kataríny Brychtovej. 

      "Úlohou kampane je zároveň zvýrazniť ekonomický dopad spotrebiteľského správania na život spoločnosti, 

ovplyvniť a stabilizovať spotrebiteľské správanie v prospech kúpy domácich produktov," uviedla ďalej 

Tauchmannová pri predstavení kampane zameranej na výchovu mladej generácie, ktorá má poukázať na 

dôležitosť prepojenia vývoja ukazovateľov makroekonomiky s ďalšími parametrami a potrebami fungovania 

ekonomiky štátu. 

      Kampane, ktoré podporujú nákup domácich výrobkov, sú podľa ministra školstva Dušana Čaploviča (Smer–

SD) to, čo Slovensko potrebuje. "Rezort školstva podporuje túto konkrétnu iniciatívu, lebo prináša výraznú 

pridanú hodnotu vo forme podpory miestnej produkcie a domáceho agrosektora, čo má priamy dosah aj na 

podporu stravovania v školských jedálňach a internátoch," zdôraznil. 

      "Systém verejného obstarávania potravín v školskom stravovaní, kedy vyhráva len cena a nie kvalita, je to 

najhoršie, čo môže byť," dodal Jozef Dvonč, predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré je 

partnerom projektu. 

 

 

      UPOZORNENIE: 

      TASR ponúka k správe zvukový záznam, fotoreportáž a videozáznam. 

 

 

 

TURIZMUS: S letnou sezónou sú v Tatrách spokojní, prišlo viac domácich 
turistov 
 
      Vysoké Tatry 4. septembra (TASR) – S hlavnou letnou turistickou sezónou sú vo Vysokých Tatrách 

spokojní. Zaznamenali tu všeobecný nárast, najviac sa prejavilo zvýšenie počtu domácich, teda slovenských 

turistov. "Veľmi nám prialo počasie, bolo slnečno, mali sme nejaké dva týždne, kedy bolo zamračené. Vtedy 

turisti využívali viac indorové služby ako napr. galérie, múzeá, hrady, jaskyne či iné historické pamiatky," 

informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lenka 

Maťašovská. 

      Zvýšil sa aj počet vystavených Tatry Card, do konca augusta ich zazmluvnení partneri rozdali viac ako 

13.700. "V minulom roku ich bolo približne 1300, takže je to veľký nárast. Veľmi nám pomohla doprava na 

električke a zubačke, ktorá bola súčasťou Tatry Card a klienti ju využívali vo veľkej miere, mali sme na ňu 

prevažne pozitívne ohlasy," dodala Maťašovská. Letnú sezónu z pohľadu návštevnosti podľa nej zachránili 

domáci turisti, ktorí tvorili približne 65 % všetkých návštevníkov. Z pohľadu ubytovaných hostí za nimi 

nasledujú Česi, ktorých bolo asi 30 % a len 3 % tvoria Poliaci. "Sme nemilo prekvapení týmto počtom Poliakov, 

predpokladáme však, že prišli vo väčšom počte na jednodňové výlety," konštatovala. 

      Pod zvýšenou návštevnosťou sa podpísalo predovšetkým pekné počasie, ale aj ekonomická situácia na 

Slovensku, ktorá viac praje domácemu cestovnému ruchu. Ten je stále o čosi lacnejší ako zahraničný. "Podľa 

našich predbežných informácií by sa mohol nárast návštevnosti z pohľadu ubytovaných hostí pohybovať na 

úrovni 7 % oproti minulému roku. Júl bol slabší, ale mesiac august bol vynikajúci. Čo sa týka jednodňových 

návštevníkov, nárast bude ešte vyšší, prevádzkovatelia lanoviek tvrdia, že by mohol byť aj na úrovni viac ako 20 
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%," doplnil riaditeľ Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Peter Chudý.  

      Ďalším podporným faktom zvýšeného dopytu po Tatrách je široká propagácia domáceho cestovného ruchu 

v médiách i prostredníctvom Slovenskej agentúry cestovného ruchu. K dobrým výsledkom prispieva aj nie príliš 

stabilná spoločenská situácia v oblasti severnej Afriky a Stredozemného mora. "Aj bezpečnostný faktor môže 

turistov viac smerovať na návštevu domácej krajiny alebo okolitých štátov ako cestovať do iných destinácií," 

vysvetlil Chudý.  

      Pod dobrú návštevnosť sa podpísali aj kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované v regióne 

Tatier. Okrem iných sú to aj Medvedie dni na Hrebienku, kedy do Tatier zavítalo počas predĺženého víkendu 

približne 24.000 ľudí. Zvýšil sa aj počet turistov, ktorí navštívili Tatranské informačné kancelárie v Starom 

Smokovci a Tatranskej Lomnici. Za mesiac august ich sem prišlo približne 16.000. 

      Najúspešnejším, z pohľadu turizmu na Slovensku i vo Vysokých Tatrách, bol rok 2008. Chudý predpokladá, 

že v tomto roku by mohli byť výsledky ešte o čosi lepšie ako pred štyrmi rokmi. Najnavštevovanejšou lokalitou 

je stále Hrebienok a obe Studenovodské doliny, nasleduje Skalnaté Pleso a chodník medzi Popradským 

a Štrbským Plesom. Tatranci odhadujú, že počas hlavnej letnej sezóny denne do Vysokých Tatrách zavíta v 

priemere 15.000 až 20.000 návštevníkov.  

      Tatranci veria, že letná turistická sezóna ešte nekončí, veľa turistov si nájde cestu do slovenských veľhôr aj v 

septembri a októbri. "Počas týchto mesiacov býva stabilnejšie počasie, veríme, že babie leto nám sezónu ešte 

predĺži," uzavrela Maťašovská. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR vydá k správe zvukový záznam. 

 

 

 

MH: T. Malatinský ponúkol účasť Slovákov na výstavbe jadrovej elektrárne v 
Keni 

 

      Bratislava 4. septembra (TASR) - Šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Tomáš Malatinský (nominant 

Smer-SD) prijal ministra obchodu Kenskej republiky Mosesa Wetang'ulu.  

      "Cieľom rozhovorov bol ďalší rozvoj vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Keňou, najmä v obchodno-

ekonomickej spolupráci a v oblasti rozvojovej pomoci. Členovia kenskej delegácie, medzi ktorými sú aj 

podnikatelia, budú rokovať so zástupcami Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 

a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). SARIO v tejto súvislosti zorganizovala na pôde MH SR 

slovensko-kenské obchodné fórum," informoval ďalej hovorca ministra hospodárstva SR Stanislav Jurikovič. 

      Na základe informácie o projekte výstavby prvej jadrovej elektrárne v Keni minister Malatinký ponúkol 

možnosť participácie slovenských expertov na jeho realizácii, keďže Slovensko má bohaté skúsenosti s jadrovou 

energetikou a je pripravené poskytnúť potrebné informácie z legislatívnej, technickej i ekonomickej oblasti 

kenským expertom. 

      Minister Wetang'ulu prezentoval aj projekt využívania geotermálnej energie, kde by Keňa uvítala tiež 

spoluprácu so slovenskými partnermi. "Aj v tejto oblasti môže Slovensko poskytnúť širokospektrálnu 

spoluprácu," potvrdil Malatinský. 

      Prvé možnosti vzájomnej spolupráce SR a Kene sa podľa rezortu hospodárstva už črtajú. "Pripravuje sa 

podpis kontraktu na výstavbu 55 km cesty v okrese Isebania na hraniciach s Tanzániou v objeme 35 miliónov 

eur, ktorý by malo realizovať slovensko-kenské konzorcium s podporou Eximbanky. Za SR sú v konzorciu firmy 

Castor and Pollux a Doprastav," informovalo ďalej MH SR.  

      Kenská Zynmat Group má od apríla 2012 podpísanú dohodu o zastupovaní slovenského Sitno Holding v 

oblasti špeciálnej techniky pre Keňu a ďalších 5 krajín regiónu. V júni 2012 bolo v Bratislave podpísané 

memorandum o porozumení o výstavbe závodu na spracovanie plastového odpadu pri meste Kisumu za účasti 
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firmy Castor and Pollux.  

      Slovenský Gratex International rokuje o dodávkach softvérových systémov pre kenskú štátnu správu na 

vydávanie ID kariet, registráciu obyvateľstva a pre daňové a krajské úrady. "Slovenská spoločnosť Aqua 

Solutions má záujem dodávať úpravne na pitnú vodu a firma Čebík organické hnojivá," dodalo MH SR.  

 

 

5. septembra 2012 

 

 

Politika, spoločnosť, ekonomika 

 

 

NRSR: V roku 2011 obvinili 56.968 ľudí, kriminalita cudzincov mierne vzrástla 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Minulý rok bolo na Slovensku vznesené obvinenie proti 56.968 osobám, 

čo je o 969 ľudí menej, ako v roku 2010. Vyplýva to zo správy o činnosti prokuratúry za minulý rok, ktorou sa 

bude na septembrovej schôdzi zaoberať parlament. 

      Z celkového počtu 52.010 obvinených osôb, proti ktorým bolo ukončené trestné stíhanie v roku 2011, bolo 

44.221 (85 percent) mužov, 7789 (takmer 15 percent) žien a 3934 (7,6 percenta) mladistvých. Prokuratúra tiež 

zaznamenala mierny nárast kriminality vo vzťahu k cudzincom, u ktorých bolo vznesené obvinenie proti 1111 

osobám, čo je o 52 viac ako v roku 2010. V porovnaní s rokom 2009 je to o však 50 cudzincov menej. 

      V roku 2011 stúpla objasniteľnosť trestných činov, keď prokuratúra eviduje pokles neobjasnených vecí na 

55.993 (o 3681 menej) oproti roku 2010, čo reprezentuje oproti roku 2009 pokles až o 8183 vecí. 

      Významný je na páchaní trestnej činnosti podiel osôb, ktoré už boli v minulosti súdne trestané. Zo 

štatistických údajov vyplýva, že v roku 2011 bolo trestne stíhaných pre spáchanie 39.919 trestných činov 10.862 

recidivistov (vrátane deviatich obzvlášť nebezpečných), čo je síce pokles oproti roku 2010 o 1070 osôb, tvoria 

však až 20,88 percenta z celkového počtu stíhaných. 

      Osobitnou kategóriou v tomto smere sú osoby, proti ktorým bola uplatnená zásada "trikrát a dosť". Tá sa 

uplatňuje od roku 2003 a vlani boli takto odsúdení traja ľudia, ktorí sa opätovne dopustili obzvlášť závažných 

úmyselných trestných činov. V roku 2010 bolo takto odsúdených až 15 osôb. 

 

 

 

R. KALIŇÁK: Nevylučuje sa tretia vlna zbraňovej amnestie 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Minister vnútra SR Robert Kaliňák nevylučuje, že by sa pristúpilo v poradí 

už k tretej vlne zbraňovej amnestie, v rámci ktorej by mohli občania odovzdávať na expertízu nájdené a uložené 
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zbrane. V rámci takejto druhej zbraňovej amnestie, ktorá sa skončila v júni 2010, bolo odovzdaných 4368 zbraní 

a 45.684 kusov streliva.  

      "Ja ju nevylučujem, je pravda, že v druhom kole, vidíme to tak ako naše dieťa, lebo vlastne prvý zákon o 

zbraňovej amnestii som presadzoval ešte v opozícii okolo roku 2004. Zistíme, že to nie je spojené s nejakými 

zásadnejšími nákladmi, na rozdiel od toho, že sa nám podarilo v druhom kole zabezpečiť ešte viacej zbraní ako v 

prvom. Je toto otázka otvorená, zistíme aktuálne kapacity v rámci nášho balistického centra v kriminalisticko-

expertíznom ústave, pretože sme akurát uprostred projektu v rámci balistického registra, ktorý by mal byť niečo 

ako daktyloskopický register, kde namiesto odtlačkov prstov budú odtlačky nábojov a projektilov nábojníc. A 

tak by sme ľahšie mohli identifikovať zbraň, keď sa použije pri trestnom čine a podľa kapacity, ako by zvládli v 

ústave opätovne tento nátlak, ale samozrejme, sa tomu vôbec nebránime. Ak je to dokonca žiadané, že by to ešte 

mnohí privítali, tak ja viem len o pozitívnych efektoch zbraňovej amnestie a preto sa tomu vôbec nebránime," 

povedal pre TASR Kaliňák.  

      Z doteraz preskúmaných a odovzdaných 4368 zbraní v rámci takzvanej druhej zbraňovej amnestie nebola 

spáchaná trestná činnosť. Oddeleniu balistiky Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru SR 

ostáva preskúmať približne už len 80 vyzbieraných zbraní, respektíve dožiadaní. 

      "V rámci zbraňovej amnestie je potrebné ešte spracovať približne 80 dožiadaní. Porovnanie v zbierke 

nábojníc a striel pochádzajúcich z doposiaľ neobjasnenej trestnej činnosti v rámci Slovenskej republiky vo 

všetkých doteraz spracovaných prípadoch bolo negatívne, to znamená, že s nimi nebola spáchaná neobjasnená 

trestná činnosť," odpovedala na otázku TASR 31. augusta hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa 

Baloghová. 

      Druhá amnestia sa skončila v júni 2010. Počas druhého kola zbraňovej amnestie občania odovzdali spolu 

4368 zbraní a približne 45.684 kusov streliva. Na tlačovej konferencii o tom začiatkom júna 2010 informoval 

minister vnútra a podpredseda vlády Kaliňák. Už vtedy z tých, ktoré sa doposiaľ podarilo expertízne preskúmať, 

nebol žiadnou spáchaný trestný čin. 

      Z odovzdaných zbraní prevládali krátke guľové zbrane. Najviac zbraní občania odovzdali v 

Banskobystrickom kraji (849). Zbraňová amnestia priniesla aj množstvo raritných kúskov a vzácností, v 

Košiciach jeden občan podľa ministra odovzdal ruskú protitankovú pušku z obdobia 2. svetovej vojny. V 

Trenčíne zasa osoba odovzdala zakázanú zbraň, ktorá mala vzhľad vychádzkovej palice.  

      Prvá zbraňová amnestia zase trvala 12 mesiacov v rokoch 2005 a 2006. Občania vtedy odovzdali 3490 

zbraní. Či bude aj tretie kolo zbraňovej amnestie, Kaliňák v roku 2010 povedať nevedel, záviselo to aj od 

výsledkov balistického skúmania zbraní odovzdaných v druhom kole amnestie. V obehu je pravdepodobne ešte 

mnoho nelegálne držaných zbraní. 

      Rekordérom v počte odovzdaných zbraní bol občan z okresu Martin, ktorý ich priniesol vyše 50. Išlo o 

zbrane z nálezov a nie úplne funkčné. Jednou z najstarších odovzdaných zbraní bola pruská ihlovka Dreyse 

približne z roku 1861. 

      Z odovzdaných zbraní, ktoré sa sústreďovali na oddeleniach dokladov jednotlivých okresných riaditeľstiev 

Policajného zboru, bolo približne 60 percent dlhých (brokovnice, guľovnice, kombinované zbrane, 

malokalibrovky, flóbertky, útočné pušky, samopaly, guľomety) a asi 40 percent krátkych, t. j. pištole a 

revolvery. Odovzdávali sa aj hlavné časti zbraní, najmä hlavne. V rámci druhého kola amnestie, ako aj 

predchádzajúcej amnestie v rokoch 2005/2006, Slováci priniesli a odovzdali aj samopaly a guľomety z 

vojnových čias, a to niekedy vo veľmi dobrom stave. 

      O väčšinu preskúmaných zbraní majú záujem pôvodní majitelia, ktorí si ich nechávajú zaevidovať, ale v 

niektorých prípadoch (ak nie sú držiteľmi zbrojného preukazu a ani nemajú záujem o jeho vydanie) si tieto 

zbrane nechávajú znehodnotiť alebo upraviť na zbrane expanzné (týka sa to najmä členov klubov vojenskej 

histórie), prípadne ich prevádzajú na iné oprávnené osoby. Len malá časť zbraní pripadá v prospech štátu, a to až 

vtedy, keď ich pôvodní majitelia ani po dvoch mesiacoch od vyrozumenia nevykonajú nič z vyššie uvedeného. O 

odovzdané strelivo je záujem oveľa menší, navyše toto strelivo je často v nefunkčnom stave. "Takéto strelivo sa 

potom pyrotechnicky likviduje," dodal vtedy riaditeľ Oddelenia balistiky Kriminalistického a expertízneho 

ústavu Ján Zemeník. 

      Podľa jeho vtedajšieho vyjadrenia najraritnejším odovzdaným samopalom bol nemecký Bergmann MP 18, 

čo je v podstate jeden z prvých samopalov na svete. Slováci v značnej miere prinášali aj známe nemecké 
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samopaly ako MP-38 a MP-40, ale aj pravzor útočnej pušky MP-43 (Sturmgewehr 44), čo je skutočne vzácna 

zbraň, pokiaľ ide o jej výskyt na Slovensku. 

      Ľudia priniesli aj niekoľko desiatok krátkych zbraní vyrobených počas prvej svetovej vojny i pred ňou. Vo 

veľkom množstve odovzdávali pištole z medzivojnového obdobia. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR vydá k správe zvukový záznam. 

 

 

 

KULTÚRA: Peter Dvorský dostane Cenu Centrope za rok 2012 

 
      Bratislava/Viedeň 5. septembra (TASR) - Tenorista Peter Dvorský sa stane držiteľom Ceny Centrope za rok 

2012. Jeden z najznámejších slovenských umelcov, ktorý strávil 23 sezón na doskách Viedenskej štátnej opery, 

dostane ocenenie vo štvrtok 13. septembra na pôde viedenskej radnice. TASR informovala Erika Rožková, 

vedúca kancelárie mesta Viedeň v Bratislave. 

      "Z tenoru Petra Dvorského sa budú môcť potešiť hostia pri tejto slávnostnej príležitosti uvedením dvoch 

skladieb v podaní tohto významného slovenského operného speváka," doplnila. 

      Tradíciu Ceny Centrope založili mesto Viedeň a krajinská banka Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien v roku 

2007 spolu s veľvyslanectvami Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska. Oceňuje osobnosti, ktoré 

dosiahli výnimočné výsledky v cezhraničných regiónoch krajín strednej Európy. Každoročne sa o ňu uchádzajú 

jednotlivci alebo inštitúcie z daného regiónu. Cena je dotovaná sumou 10.000 eur. Prvým oceneným bol v roku 

2007 starosta Wolfsthalu Gerhard Schrödinger, o rok neskôr ocenili starostu Záhorskej Vsi Borisa Šimkoviča, v 

roku 2009 cenu odovzdali viedenskému komerčnému radcovi Eduardovi Harantovi, minulý rok putovala cena do 

Brna riaditeľovi Základnej a materskej školy v Brne Petrovi Kotyzovi. 

 

 

 

VLÁDA: Slovensko bude mať novú dohodu s Talianskom o kultúrnej 
spolupráci 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovensko a Taliansko budú v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a 

techniky spolupracovať na základe novej dohody. Jej návrh dnes schválila vláda. Tá súčasná medzi ČSSR a 

Talianskom z 18. mája 1971 už totiž neodráža nové spoločensko-historické skutočnosti oboch štátov. 

      Aktualizáciu bilaterálnej zmluvnej základne s Rímom si vyžiadal aj vstup SR do Európskej únie. "Dohoda 

zabezpečí kontinuitu a zároveň zohľadní zmenu podmienok spolupráce medzi krajinami v relevantných 

oblastiach," poznamenal rezort diplomacie. 

      Deklaruje sa ňou záujem o priamu kooperáciu kultúrnych, vzdelávacích a vedeckých inštitúcií, podporuje 

výmenu odborníkov, informácií, skúseností, dokumentácie v relevantných oblastiach. Ide napríklad o 

stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie, archeológiu, ochranu a reštaurovania, literárnu činnosť či knižnú 

kultúru. 

 

 

 

VLÁDA: Slováci boli vlani práceneschopní takmer 34 miliónov dní 
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      Bratislava 5. septembra (TASR) - Slováci v minulom roku "premaródovali" 33.630.530 dní, čo je 92.138 

rokov. Najviac ich trápili choroby spojené s dýchacou sústavou. Uvádza sa to v Správe o zdravotnom stave 

obyvateľstva za roky 2009 až 2011, ktorú dnes vláda SR vzala na vedomie. 

      V roku 2011 sa podľa údajov Sociálnej poisťovne (SP) na Slovensku evidovalo 736.806 novopriznaných 

prípadov pracovnej neschopnosti (PN), čo predstavuje 3043 prípadov na 10.000 poistencov. Teoreticky každý 

tretí poistenec bol v minulom roku raz práceneschopný. 

      V minuloročných PN dominuje práceneschopnosť pre choroby dýchacieho ústrojenstva, takýto zdravotný 

dôvod zapríčinil viac ako tretinu PN. Nasledovali choroby svalovej a kostrovej sústavy. Pre úrazy ľudia čerpali 

PN v necelých 10 % prípadov. 

      Ako ďalej vyplýva zo správy, hoci je pre demografický vývoj v SR charakteristický dlhodobý pokles 

pôrodnosti, počet detí narodených mimo manželstva naopak stúpa. Kým v roku 2006 sa nemanželským párom 

narodilo 14.888 detí, čo predstavovalo 27,5 percenta všetkých narodených detí, do roku 2010 narástol počet na 

20.009 detí, čo tvorilo 33 percent z celkového počtu narodených. 

      Vo všeobecnosti celkový počet narodených detí z dlhodobého hľadiska klesá. Aj keď v roku 2009 prišlo na 

svet 61.217 a v nasledujúcom roku 60.410 detí, čo sú najvyššie počty za posledných desať rokov, zvýšenie 

pôrodnosti je podľa odborníkov dočasné, môže za to najmä odkladanie pôrodov do vyššieho veku. 

 

 

 

NRSR: Poslanci sú pripravení rokovať nepretržite do Vianoc, príde aj M. Schulz 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady SR sú pripravení od 11. septembra nepretržite 

rokovať až do Vianoc. Konštatovali to po dnešnom rokovaní poslaneckého grémia. Dôvodom je náročnosť 

programu, ktorý pred sebou majú na septembrovej schôdzi. 

      "Je tam 85 bodov. Keďže očakávame široké a dlhé rozpravy, tak sme sa zhodli, že jedna schôdza pôjde za 

druhou bez prerušenia a asi tu budeme kontinuálne sedieť až do Vianoc," povedal predseda poslaneckého klubu 

SDKÚ-DS Ľudovít Kaník. 

      Za "bod zlomu" na blížiacej sa schôdzi považujú predstavitelia opozície novelu Zákonníka práce a právne 

normy riešiace sociálny systém. Martin Poliačik (SaS) však kladie dôraz aj na zavedenie registrovaných 

partnerstiev. 

      Opozícia sa dnes so Smerom-SD dohodla, že predseda NR SR napokon získa kompetenciu zaradiť do 

programu schôdze nový bod, avšak nebude môcť obmedziť dĺžku rozpravy, čo aktuálny návrh novely 

rokovacieho poriadku obsahuje. "Padla džentlemenská dohoda, že sa to v druhom čítaní vyradí," povedal Kaník. 

      V rámci 85-bodového programu siedmej schôdze NR SR čaká na poslancov 14 vládnych návrhov zákonov, 

40 poslaneckých návrhov, jeden návrh medzinárodnej zmluvy, desať správ a iných materiálov a dve voľby. V 

prípade opakovanej voľby predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR opozícia deklaruje, že jej 

spoločným kandidátom je stále nominant SaS Kamil Krnáč. Okrem toho sa budú voliť aj podpredsedovia NKÚ a 

členovia Správnej rady Ústavu pamäti národa. 

      V utorok 18. septembra zavíta do zákonodarného zboru na pozvanie predsedu NR SR Pavla Pašku (Smer-

SD) šéf Európskeho parlamentu Martin Schulz. V pléne bude hovoriť o stave v europarlamente a spolupráci s 

NR SR. 

 

 

 

SDKÚ-DS: Novou šéfkou Ústrednej rady sa má stať Tatiana Rosová 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Novou šéfkou Ústrednej rady SDKÚ-DS, čo je po Kongrese druhý 

najvyšší stranícky orgán, by sa v sobotu (8.9.) na rokovaní v Polomke mala stať poslankyňa NR SR a starostka 
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bratislavského Starého mesta Tatiana Rosová. Funkciu opúšťa Jozef Mikuš, ktorý sa stal podpredsedom strany. 

Rosovú navrhol líder SDKÚ-DS Pavol Frešo, pričom protikandidáta nemá. 

      Ako potvrdil pre TASR hovorca strany Michal Lukáč, na rokovaní Ústrednej rady sa tiež majú vytvoriť nové 

sekcie správy štátu. Sociálne veci a zdravotníctvo má mať na starosti Viliam Novotný, obranu a zahraničné veci 

Martin Fedor a ekonomické otázky Ivan Štefanec. 

      Ústredná rada SDKÚ–DS je orgánom zastupujúcim všetky organizačné zložky a stupne strany v období 

medzi riadnymi Kongresmi. Tvoria ju členovia Prezídia, poslanci NR SR a europoslanci, riaditelia krajských 

agentúr a ďalší 90 členovia zvolení predsedníctvami Regionálnych zväzov. Do pôsobnosti Ústrednej rady 

SDKÚ-DS patria všetky politické a organizačné otázky strany, ktoré nie sú vyhradené Kongresu. Predovšetkým 

však schvaľuje volebný program či úpravu vnútrostraníckych volieb (primárky). 

 

 

 

VLÁDA: Internetová stránka Úradu vlády SR je dynamickejšia a prehľadnejšia 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Prístupnejšie videozáznamy tlačových konferencií, návštevníkmi obľúbená 

fotogaléria z podujatí, či podrobnejšie informácie o agende predsedu vlády a jeho programe, ale i ďalšie 

novinky. Pre úpravy vzhľadu svojej webovej stránky sa Úrad vlády SR rozhodol predovšetkým na základe 

podnetov od návštevníkov. Cieľom bolo ešte viac sprehľadniť a zatraktívniť jej obsah a štruktúru. 

      Pri modernizácii stránky sa dôraz kládol na jej nadčasovosť, preto je aktuálny vzhľad ladený do národných 

farieb. V tomto volebnom období Úrad vlády SR nepristúpil k vytvoreniu samostatnej internetovej stránky 

predsedu vlády, ale do štruktúry stránky www.vlada.gov.sk pribudla sekcia Predseda vlády SR s podrobnejšími 

informáciami o jeho aktivitách a programe. 

       Okrem tejto novinky na hlavnej stránke Úradu vlády SR pribudli pravidelne aktualizované blogy 

jednotlivých členov vlády. Do popredia sa dostala aj sekcia Štátne symboly, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie v 

rôznych formátoch. 

      Stránka Úradu vlády SR bude aj naďalej pravidelne kontrolovaná administrátormi v duchu štandardov v 

štátnej a verejnej správe. 

       

      TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR 

 

 

 

L. ŽITŇANSKÁ: R. Kaliňák sa vďaka novele môže stať najsilnejším členom 
vlády 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne ministra vnútra 

Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorý bol v pondelok (3.9.) predložený do skráteného pripomienkového konania, 

je zákon zákonov pre túto vládu. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásila poslankyňa SDKÚ-DS Lucia 

Žitňanská. 

      "Predložená novela umožní strane Smer-SD naplno zužitkovať aj finančné postavenie štátostrany a Roberta 

Kaliňáka posunie do úlohy najsilnejšieho muža vlády Smeru-SD," podotkla opozičná politička. Podľa jej slov 

právna norma vytvára niekoľko vážnych dier, ktoré v praxi budú znamenať, že politici, ale aj úradníci, budú 

môcť vo verejnom obstarávaní vybrať tých, ktorých chcú a nie tých, ktorí dajú najlepšiu ponuku. "Návrh je 

nastavený tak, aby umožnil bezproblémovú manipuláciu verejných obstarávaní," povedala Žitňanská. 

      SDKÚ-DS vidí v návrhu rozsiahlej novely sedem hlavných dier. Prvou je, že právna norma zavádza tzv. 

strategické zákazky nad desať miliónov eur, pri ktorých nebude musieť prebehnúť riadna súťaž, ale len prieskum 

trhu. "Návrh zásadne obmedzí kontrolu verejného obstarávania, obmedzí povinnosť obstarávateľov robiť 
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elektronické aukcie, zavádza ľahko manipulovateľné elektronické trhovisko, všetky štátne úrady budú povinne 

nakupovať všetky ľahko dostupné tovary od Kaliňáka, a to aj v prípadoch, keď to pre nich bude nevýhodné," 

menovala Žitňanská. Novela navyše podľa nej umožní jednoduchým spôsobom podstatne znížiť počet 

uchádzačov v súťaži a obsahuje aj neúčinný návrh ako odhaľovať vlastnícke pomery tzv. schránkových firiem. 

      Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS) vysvetlil, že do strategických zákaziek budú môcť ísť až dve tretiny všetkého 

obstarávania, čo môže viesť k stratám stámiliónov eur. "Zákon tiež hovorí, že pri tendroch do 200.000 eur alebo 

pri tendroch na bežne dostupné tovary už nebude možné podávať námietky na ÚVO," podotkol. Na margo 

obmedzenia povinnosti robiť elektronické aukcie Beblavý uviedol, že takéto obstarávanie má byť podľa novely 

len vtedy, ak je to technicky možné, čo posúdi sám obstarávateľ. 

      Problém pri elektronickom trhovisku vidí v tom, že novela umožňuje jeho manipuláciu. "Minister Kaliňák 

hovoril, že chce akýsi štátny e-Bay, len nespomenul, že ten je založený na cene, kým na štátnom portáli sa má 

súťažiť cez ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, čo nemusí byť cena, ale napríklad termín dodania," upozornil 

poslanec. Problém trhoviska vidí aj v tom, že ostatní uchádzači budú mať na prebitie ponuky len dve hodiny. 

      Za obzvlášť závažný označil bod týkajúci sa centrálneho verejného obstarávania, o ktorom sa na Slovensku 

hovorí už 11 rokov. "Podľa novely musia všetci štátni obstarávatelia nakupovať cez Kaliňáka, aj keď by to bolo 

drahšie, ako to vedia kúpiť oni," konštatoval. 

      Keď sa novela dostane na pôdu parlamentu, Žitňanská je pripravená, podať návrh na jej prepracovanie. 

"Budeme ho pripomienkovať a tlačiť aj cez verejnú mienku," doplnil Beblavý. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. 

 

 

 
 

ŽILINA: Do Afganistanu odíde tretia rotácia vojakov 5. pluku špeciálneho 
určenia 

 
      Žilina 5. septembra (TASR) – Náčelník štábu pre operácie Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (OS) SR 

Jindřich Joch sa dnes na slávnostnom nástupe v 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline rozlúčil s 20 vojakmi pred 

odchodom tretej rotácie do operácie ISAF v Afganistane. 

      „Úlohou týchto jednotiek je v prvom rade príprava afgánskej národnej polície a ich špeciálnych síl. 

Samozrejme, príprava takýchto jednotiek je dlhotrvajúca. Nedá sa to učiť sa 6 mesiacov, je to záležitosť 

niekoľkých rokov. Pri výcviku sa priamo podieľajú na zatýkaní osôb, ktoré boli vyhodnotené ako 

spolupracovníci Talibanu alebo ich vedúci jednotlivých buniek,“ skonštatoval Joch. 

      Veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline Ľubomír Šebo doplnil, že momentálne je v Afganistane 23 

príslušníkov 5. pluku. „Školia zásahové tímy, pričom štandardná jednotka je 125 ľudí. Náročný je takmer denný 

kontakt s nimi. U iných štátov sa prejavila nevyspytateľnosť školených Afgancov, ktorí zneužili vzájomnú 

dôveru a zaútočili na svojich školiteľov. A samozrejme, nebezpečné sú aj takmer každodenné výjazdy 

z táborov,“ povedal Šebo. 

      Tretia rotácia, odchádzajúca do Afganistanu z 5. pluku špeciálneho určenia, je podľa Jocha poslednou a po 

šiestich mesiacoch by mala priviezť späť aj všetku techniku. „Každá jednotka potrebuje čas na regeneráciu. A či 

bude znova nasadená do operácie je na politickom rozhodnutí krajiny. Jednotka sa pripravuje tak, aby bola 

nasadená kedykoľvek do akejkoľvek operácie. Uvažuje sa, že v roku 2014 by bola nasadená oveľa väčšia 

skupina SOTG. To je v podstate skupina, ktorá sa skladá z viacerých jednotiek ako je teraz nasadzovaná. 

Jednotka má samostatný priestor zodpovednosti a už tam nie je taká podpora partnerov,“ uviedol náčelník štábu 

pre operácie GŠ OS SR. 
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      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukové záznamy, fotoreportáž a videoreportáž. 

       

 

MV SR: R. Kaliňák odmieta obvinenia zo snahy o koncentráciu moci 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) odmieta kritiku opozičných 

poslancov Národnej rady SR Lucie Žitňanskej a Miroslava Beblavého (obaja SDKÚ-DS), že novela zákona o 

verejnom obstarávaní z dielne ministerstva povedie ku koncentrácii jeho moci. "Vôbec nejde o koncentráciu," 

skonštatoval po dnešnom rokovaní vlády s tým, že ide o nekvalitné čítanie návrhu a pochybuje, že ho Žitňanská 

vôbec čítala. Priblížil, že v prípade, že by sa nerealizovala reforma verejnej správy ESO, presadzoval by vznik 

rozpočtovej organizácie centrálneho verejného obstarávateľa pod Úradom vlády SR. 

      Šéf rezortu má pocit, že z opozície, ktorej úlohu podľa svojich slov akceptuje, sa stalo audiotexové číslo, na 

ktoré keď niekto zavolá, dozvie sa, ako je všetko zlé, otrasné čí šité na mieru. "Myslím si, že by mali dopĺňať 

niektoré príspevky aj o konštruktivitu, o ktorej toľko hovorili... Aj v tom je neúprimnosť opozície a pani 

Žitňanskej a pána Beblavého, keby mali úprimný záujem, tak nám pošlú návrhy na zmeny, ale oni by to radi 

riešili v parlamente, aby mohli z toho robiť politiku, v tomto je vidieť, aké je to neúprimné a že sa zmenili na 

audiotexové čísla." 

      Poznamenal, že ministerstvo nemá záujem o žiadnu koncentráciu, naopak, podľa jeho slov sa v spolupráci s 

ministerstvom financií vytvorí priestor a platforma, ktorá bude centrálne obstarávanie realizovať iba v oblasti 

tovarov a služieb. Tvrdí, že cieľom zákona je "bezprecedentne" transparentne informovať a zároveň garantovať, 

že sa nebudú poškodzovať firmy, napríklad cez vylúčenie subjektívneho hodnotenia podkladov. Považuje za 

dôležité, aby sa v budúcnosti vyvrátili všetky podozrenia, čo má priniesť podmienka, že elektronické aukcie 

nebudú môcť byť limitované a každý má mať dostatočný priestor na reakciu na ponuku.  

      Minister je presvedčený, že zákon, ktorý platil doteraz, mal viaceré dobré kontrolné mechanizmy, problém 

však bol v tom, že sa nenakupovalo. Za príklad dáva zrušený tender na nové zbrane pre policajtov vyhlásený za 

pôsobenia exministra Daniela Lipšica, ktorý sa podľa neho nepodaril pre absurdné rozhodnutie Úradu pre 

verejné obstarávanie. Ozrejmil, že ministerstvo malo na jeho základe nakúpiť rovnaký počet zbraní od všetkých 

uchádzačov. "A to je výsledok zákona, ktorý bol už prekombinovaný," doplnil. 

      Opozícia návrhu vyčíta, že do strategických zákaziek budú môcť ísť až dve tretiny všetkého obstarávania, čo 

môže viesť k stratám stámiliónov eur. Kaliňák to považuje za zavádzanie. Pokračoval, že v takomto prípade 

pôjde o projekty nadrezortného charakteru s celospoločenským významom s vysokým finančným limitom. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. 

 

 

 

MZV: Minister Lajčák sa zúčastní na vystúpení Lúčnice a Honvédu v Budapešti 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák sa 5. 

septembra 2012 večer zúčastní na spoločnom vystúpení dvoch svetoznámych folklórnych súborov - maďarského 

Honvédu a slovenskej Lúčnice - v Národnom tanečnom divadle v Budapešti. 

      „Kultúra je jedným z najprirodzenejších komunikačných nástrojov medzi národmi. Lúčnica už dlhé roky 

patrí medzi naše národné kultúrne klenoty, rovnako tak súbor Honvéd u našich južných susedov. Preto ma teší, 

že dnes večer budeme medzi sebou komunikovať folklórom, teda jazykom, ktorý je obom národom veľmi blízky 

a ktorému rozumieme,“ uviedol minister M. Lajčák. Na dnešnom vystúpení sa zúčastní aj prezident Maďarska 

János Áder. 
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      TASR informoval Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. 

 

 

 
 

VLÁDA: Splnomocnenec pre vedomostnú ekonomiku prejde pod školstvo 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku, ktorý je v 

súčasnosti organizačne začlenený pod ministerstvo financií, prejde od tohto mesiaca pod ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu. Zmenu v štatúte dnes odsúhlasila vláda. 

      Ministerstvo financií má zároveň pre ministerstvo školstva vyčleniť zo štátnej pokladnice milión eur na 

vytvorenie podmienok pre založenie podniku typu Frauenhofer, ktorý sa bude zaoberať aplikovaným výskumom 

a vývojom vedúcim k inováciám. 

      Taktiež má vyčleniť 250.000 eur na podporu klastrov, ktoré budú sieťovať inovatívne podniky s verejnými 

výskumnými inštitúciami ako súčasťami národných vedeckých parkov budovaných z operačného programu 

Výskum a vývoj. 

 

 

 

Na Slovensko zavítajú Holanďania, ktorí pomáhali slovenským disidentom 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovensko tento mesiac navštívia traja predstavitelia holandskej neziskovej 

nadácie Open Doors, ktorá je spojená s obdobím disidentského hnutia v bývalom komunistickom 

Československu. Jej popredný predstaviteľ Jan Dekker príde spolu s ďalšími kolegami Barnardusom 

Companjenom a Reinom Hamstrom z Holandska na spomienkové stretnutie s disidentmi a podzemnou cirkvou 

do Bratislavy v dňoch od 17. do 21. septembra 2012. 

      Jan Dekker a Open Doors stoja za jedným z odvážnych počinov počas totality, keď sa im v polovici 80. 

rokov podarilo po kúskoch prepašovať cez hranice do Bratislavy tlačiarensky stroj. Ten využívala najmä 

slovenská podzemná cirkev. Pašovanie stroja mala na starosti mladomanželská dvojica, ktorá do Československa 

prišla na svadobnú cestu. Stroj neskôr skladali ďalší ľudia z Open Doors za asistencie slovenského disentu. "O 

tejto udalosti sa však veľa nevie, aj preto je táto návšteva vhodná, keďže poskytuje priestor na oboznámenie 

verejnosti a najmä mladých ľudí o tomto nezvyčajnom a pamätnom čine, ktorý sa zaradil do dejín podzemnej 

cirkvi a československého disentu," informoval Dávid Winkler z holandského veľvyslanectva, ktoré je jedným 

zo spoluorganizátorov návštevy.Holandskí návštevníci sa stretnú s ľuďmi z disentu, s ktorými kedysi 

spolupracovali a navštívia aj starý tlačiarensky stroj, ktorý sem prepašovali a neskôr ho skladali. Okrem toho 

chystajú tiež stretnutie s mladými ľuďmi, poslancami NR SR, navštívia Bratislavský hrad a symbolicky aj hrad 

Devín, ktorý ležal na čiare Železnej opony. Hostí podľa Winklera oficiálne príjmu aj na Ministerstve 

zahraničných vecí a v Prezidentskom paláci. 

 

 

 

MDVRR: Poslanec A. Hlina si mýli hrušky s jablkami 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Zákon o dopravných inteligentných systémoch podľa ministerstva dopravy 

v žiadnom prípade nezavádza mýto pre osobné autá tak, ako sa domnieva poslanec NR SR za Obyčajných ľudí a 
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Nezávislé osobnosti (OĽaNO) Alojz Hlina. 

      "Poslanec Hlina si buď zákon neprečítal alebo nepochopil jeho podstatu a mýli si hrušky s jablkami," 

podotkol pre TASR hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. Na zavedenie takej zásadnej zmeny 

spoplatnenia by bolo podľa jeho slov potrebné pripraviť samostatný zákon a ďalšie vykonávacie predpisy tak, 

ako je to v prípade spoplatnenia ciest pre autá nad 3,5 tony. 

      "Súčasný zákon vytvára iba právny rámec pre vznik inteligentných dopravných systémov," dodal Kóňa. Tie 

umožnia sledovať premávku na cestách dostupnými monitorovacími prostriedkami. Napríklad kamerami, 

detektormi či monitorovacími systémami v autách v zmysle smernice EU. 

      "To, ako to bude presne fungovať určí až koncepcia národného systému dopravných informácií, na ktorej v 

súčasnosti ministerstvo pracuje," priblížil Kóňa. Aj tá bude podľa jeho slov vychádzať z technických noriem EÚ, 

ktoré sa v súčasnosti ešte len pripravujú. 

      Opozičný poslanec Hlina totiž hrozí protestom vo forme pomalej jazdy áut cez Bratislavu od colnice Berg, 

cez Most SNP, okolo Úradu vlády SR až k budove ministerstva dopravy. Dôvodom je jeho nespokojnosť s 

navrhovaným zákonom o inteligentných dopravných systémoch, ktorý podľa jeho slov v konečnom dôsledku 

povedie k tomu, že elektronickým mýtom budú spoplatnené aj osobné autá.  

      Návrh zákona o inteligentných dopravných systémoch, ktorý prešiel v utorok (4.9.) vďaka hlasom poslancov 

Smeru-SD brannobezpečnostným výborom, zavádza do osobných áut podľa neho technologické zariadenie, 

ktoré sa má aktivovať v prípade vážnej dopravnej nehody a slúžiť na to, aby sa lokalizovalo auto postihnuté 

nehodou a záchranári mohli prísť skôr. Hlina však upozorňuje, že čip bude aj zbierať údaje o prejazdených 

kilometroch, čo chápe ako prípravu na zavedenie elektronického mýta aj pre osobné automobily. 

 

 

 

D.ČAPLOVIČ: SR musí vrátiť Bruselu päť miliónov eur za projekty z OP 
Vzdelávanie 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovensko musí vrátiť Európskej únii päť miliónov eur. Dôvodom sú zlé 

verejné obstarávania na projekty v rámci Operačného programu (OP) Vzdelávanie. Minister školstva Dušan 

Čaplovič (Smer-SD) chystá v tejto súvislosti trestné oznámenia na ľudí, ktorí chybné obstarávania odobrili. 

      Pochybenia odhalil audit, ktorý preveroval zmluvy prijaté v rokoch 2008-2010, teda v čase, keď rezortu 

šéfoval Ján Mikolaj (SNS). Peniaze z eurofondov sa použili predovšetkým na zabezpečovanie rôznej techniky, 

počítačov v školách. "Učebníc sa to netýka, týka sa to predovšetkým vybavenia škôl technickými, didaktickými 

prostriedkami, výpočtovou technikou atď.," spresnil minister. 

      Dodal, že projekty boli realizované, školy majú spomínané vybavenie, problém je v tom, že celý proces bol 

zlý. "A na základe toho Európska komisia (EK) konštatovala, že tie peniaze musíme vrátiť. Na to má EK plné 

právo," vysvetlil Čaplovič. Poznamenal, že EK pochybenia zvyčajne odhaľuje po štyroch či piatich rokoch. 

      Čaplovič chce, aby zodpovední za pochybenia, ktoré stoja Slovensko milióny, pykali. "Musí za to niesť 

zodpovednosť človek, ktorý odsúhlasil, respektíve listom alebo inou formou potvrdil, že všetko je v poriadku 

a všetko bude čisté a nebudú žiadne problémy," povedal dnes Čaplovič. 

      Spochybnené boli podľa neho verejné obstarávania najmä v prípade Štátneho pedagogického ústavu a 

Ústavu informácií a prognóz školstva. "Tam musí niesť niekto zodpovednosť," zdôraznil minister, ktorý ešte 

nechce hovoriť o menách. Avizoval tiež rôzne personálne výmeny. "Musím povymetať ten Augiášov chliev a 

vymeniť ľudí, ktorých mi tu zanechali moji predchodcovia a povymieňať ľudí, ktorí boli päť-šesť rokov 

prepojení na rôzne skupiny," povedal Čaplovič. 

      V čase chybných obstarávaní bola štátnou tajomníčkou na ministerstve školstva poslankyňa Smeru-SD 

Bibiána Obrimčáková, ktorá podľa vlastných slov nenesie v tejto veci zodpovednosť. "Mali sme rozdelené 

kompetencie. Ja som bola štátna tajomníčka pre regionálne školstvo, takže kompetencie, ktoré sa týkali 

štrukturálnych fondov, boli kompetenciami pána ministra a jeho ľudí," vysvetlila. 
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      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. 

 

 
 

NRSR: Opozícia sa bojí o financovanie školských zariadení 

 

      Bratislava 5. septembra (TASR) - Opoziční poslanci sa obávajú, že niektoré školské zariadenia nedostanú do 

apríla 2013 od samospráv peniaze. Spôsobiť to môže podľa nich vládna novela zákona o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorá má spätne ovplyvniť už začatý školský rok. Opoziční poslanci 

Peter Osuský, Martin Poliačik (obaja SaS), Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS), Jana Žitňanská (nezaradená) a 

Richard Vašečka (OĽaNO) chcú tento problém vyriešiť posunutím účinnosti zákona na 1. júl 2013. 

      "Z našej analýzy vychádza, že podľa súčasného textu by boli niektoré zariadenia vyhladované. Ten proces je 

naozaj taký, že až od apríla to bude financované, to znamená, že im tie peniaze nemusia prísť," povedal Beblavý. 

Podľa neho by bolo lepšie túto zmenu, ak už má byť urobená, zrealizovať až od budúceho školského roka 

2013/2014. "Aby si to mohli naplánovať. Lebo dnes aj tie centrá voľného času (CVČ) bežia podľa školského 

roka, majú prijaté deti na krúžky a keď im teraz počas roka neprídu niekoľko mesiacov peniaze, môže ich to 

zlikvidovať. Dokonca aj tie, ktoré ministerstvo financovať nechce," vysvetlil Beblavý. 

      Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) na rokovaní výboru posun účinnosti odmietol, nové pravidlá 

tak zostanú viazané na fiškálny rok. Čaplovičov prístup rozčúlil Beblavého. "Takúto aroganciu moci si 

nepamätám. Neuviedli ste ani jeden dôvod, prečo nesúhlasíte," obrátil sa na ministra poslanec. Osuský následne 

poukázal na to, že nie je dobré viazať zmeny týkajúce sa školského roku na fiškálny rok. "Minister školstva je 

reprezentant školského systému, nie ministerstva financií. A zmluvy, ľudia, priestory, všetko sa v školskom 

systéme najíma v školskom roku. Ten sa začal pred tromi dňami," upozornil Osuský. 

      Dodal, že novela zákona zásadne mení pravidlá financovania v už prebiehajúcom školskom roku. Ak právna 

norma prejde bez úpravy účinnosti, môže podľa Osuského chvíľu trvať, kým miestne zastupiteľstvá schvália 

rozpočty podľa nových pravidiel. Zároveň sa obáva, že peniaze na činnosť detí nepôjdu skutočne na deti, ale na 

iné problémy obcí. "Mám taký zlý pocit, že aj keď máme všetci plnú hubu priority vzdelávanie, tak keď 

nakoniec prišlo na lámanie chleba, tak sa vždy našli priority, ktoré viedli k tomu, že vzdelávanie zostávalo na 

konci," Osuský. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. 

 

VLÁDA: Poľnohospodárstvo SR vlani dosiahlo zisk pred zdanením 31,8 mil. eur 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Poľnohospodárstvo SR za rok 2011 dosiahlo kladný výsledok 

hospodárenia pred zdanením (zisk) vo výške 31,8 milióna eur, kým za rok 2010 vykázalo stratu na úrovni 13,9 

milióna eur.  

      "Úroveň vlaňajšieho zisku bola však nižšia ako v rokoch pred krízou. K pozitívnemu trendu výsledku 

hospodárenia prispel rýchlejší medziročný rast výnosov o 7,3 % ako nákladov, ktoré stúpli medziročne o 5 %," 

vyplýva z tzv. Zelenej správy za minulý rok, ktorú dnes prerokovala a schválila vláda SR. 

      Výsledok hospodárenia podľa správy ovplyvnili viaceré faktory, ale najmä pozitívny vývoj 

poľnohospodárskej produkcie, najmä rastlinnej, kde sa výrazne zvýšili ceny až o 23,2 %, ale aj vyprodukované 

množstvá (okrem okopanín a ovocia). V živočíšnej výrobe sa zvýšili ceny komodít v priemere o 10,8 %, ale 

stagnovala až klesla produkcia takmer všetkých živočíšnych komodít, najmä ošípaných, hydiny a hovädzieho 



  Tlačová agentúra Slovenskej republiky 

 

Copyright  © : TASR Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je 

                       bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR výslovne zakázané. 

 

 

 

dobytka. 

      Hospodárenie agrosektora ovplyvnil aj cenový vývoj s rýchlejším nárastom cien poľnohospodárskych 

výrobkov o 16,7 % ako cien vstupov do poľnohospodárstva o 11 %. "Rast cien vstupov do poľnohospodárstva sa 

odvíjal od vysokých cien niektorých vstupov prevádzkového charakteru, hlavne motorových pohonných látok a 

mazív, ale aj cien krmív pre zvieratá," konštatuje sa v správe. 

      Vplyv na hospodárenie mala taktiež podporná politika, najmä priame platby, ako dôležitá súčasť príjmov a 

zabezpečenia úverov, ďalej nárast finančných prostriedkov zo zahraničných zdrojov na financovanie investícií, 

nedostatočná realizácia produkcie a zvyšovanie zásob poľnohospodárskych produktov, zvýšené náklady zo 

zrušenia zvýhodnenej spotrebnej dane z motorovej nafty (červená nafta), ďalšie znižovanie pracovných síl, a tým 

úspora pracovných nákladov, ako aj priaznivý priebeh počasia vo väčšine mesiacov roka. 

      Celkové náklady v poľnohospodárstve SR vlani dosiahli úroveň 2,136 miliardy eur. K narastajúcemu trendu 

výnosov, ktoré dosiahli 2,167 miliardy eur, prispela vyššia produkcia, najmä komodít rastlinnej výroby. 

      "Objem výnosov však nedosiahol úroveň predkrízového obdobia. Pokračoval dovoz komodít živočíšneho 

pôvodu, kde išlo nielen o doplnkové sortimenty, ale o rozhodujúce množstvá takých komodít, ktoré sú slovenskí 

poľnohospodári schopní vyrobiť. Zvyšujúcim sa vývozom prvotných agrosurovín a dovozom hotových 

potravinárskych výrobkov sa oslabila najmä živočíšna výroba, zamestnanosť a znížil sa podiel domácej 

produkcie na slovenskom trhu," dodal agrorezort v správe. 

 

 

 

VLÁDA: D. Muňko ostáva šéfom SP, ministri nesúhlasili s jeho odvolaním 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Dušan Muňko zostáva generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne (SP). 

Vláda dnes na základe rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR opätovne prerokovala materiál, ktorým ho ešte 

predchádzajúci kabinet Ivety Radičovej odvolal z funkcie, tentokrát s ním však ministri nesúhlasili. Premiér 

Robert Fico (Smer-SD) sa už pred časom vyjadril, že Muňko odíde z postu iba vtedy, ak bude sám chcieť. 

      Dušana Muňka odvolal Radičovej kabinet ešte 27. augusta 2010, ten však voči postupu vlády podal ústavnú 

sťažnosť. Ústavný súd (ÚS) SR následne 21. júna tohto roka rozhodol, že týmto konaním bolo porušené 

základné právo Muňka na inú právnu ochranu, uznesenie vlády preto zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie. 

      Kabinet musel podľa rozhodnutia ÚS návrh na odvolanie Muňka z funkcie opäť prerokovať a rozhodnúť o 

ňom. Podľa súdu v rámci postupu, ktorý predchádzal prijatiu uznesenia vlády v roku 2010, neboli dodržané 

Muňkove procesné práva, pričom uznesenie neobsahuje dôvody odvolania ani odkaz na príslušné ustanovenie 

zákona o sociálnom poistení identifikujúce dôvod odvolania. 

      "Máme len nasledujúce možnosti: prvá možnosť je, že Dušan Muňko zostane riaditeľom SP. Druhá možnosť 

je, že sa dobrovoľne rozhodne a povie, že funkciu nechce robiť, a dobrovoľne sa jej vzdá. Tretia možnosť je, že 

by ho vláda SR odvolala z funkcie riaditeľa SP. Ako tu však sedím, tak poviem, že to nikdy neurobím," avizoval 

ešte 1. augusta Fico. 

 

 

 

PAS: Konkurencieschopnosť Slovenska je historicky najnižšia  

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovenská republika sa v aktuálnom hodnotení konkurencieschopnosti 

prepadla na 71. priečku rebríčka, ktorý hodnotí 144 štátov. Oproti minulému roku tak krajina zaznamenala 

pokles o dve miesta. Vyplýva to zo Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2012-2013, ktorú dnes zverejnilo 

Svetové ekonomické fórum (WEF). 

      "Ide o historicky najhoršie umiestnenie Slovenska od jeho zaradenia do tohto prestížneho medzinárodného 

porovnania v roku 1997," informoval výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Róbert Kičina. 
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V rámci porovnania s ostatnými krajinami Európskej únie sa Slovensko dostalo do pozície tretej najmenej 

konkurencieschopnej krajiny spoločenstva. Nižšie v rebríčku sa nachádzajú už len Rumunsko (78. miesto) a 

Grécko (96.). 

      Podľa Kičinu je to spôsobené pretrvávajúcimi bariérami v podnikaní, ktoré sa vládam napriek ich 

deklaráciám a vyhláseniam nedarí v praxi odstraňovať. "O imidž reformnej krajiny už Slovensko definitívne 

prišlo a od roku 2004 sa podnikatelia nedočkali nových reforiem, ktoré by zásadným spôsobom zlepšili 

podmienky na podnikanie," upozornil Kičina. 

      Slovensko v rebríčku kleslo už šiestykrát v rade a čoraz výraznejšie zaostáva za ostatnými krajinami V4. 

Hlavnými bariérami, ktoré najviac zhoršujú konkurencieschopnosť krajiny, sú najmä neefektívne fungujúce 

verejné inštitúcie, nízka vymožiteľnosť práva i vysoký deficit verejných financií. Takisto však slabá efektívnosť 

verejných výdavkov, nízka kvalita vzdelávacieho systému, neefektívny trh práce, byrokracia, klientelizmus a 

korupcia. 

      "Vysoký deficit je vizitkou bývalej pravicovej vlády, ktorá absolútne rezignovala na konsolidáciu a bez 

prijímaných opatrení novou vládou by deficit bol ešte vyšší," konštatoval v reakcii na zverejnený rebríček 

konkurencieschopnosti riaditeľ tlačového odboru Ministerstva financií (MF) SR Radko Kuruc. 

      V tejto súvislosti pripomenul slová nemeckého ministra hospodárstva Philippa Röslera, ktorý sa počas 

nedávnej návštevy Slovenska vyjadril, že reformy vlády Roberta Fica (Smer-SD) sú nacielené práve na 

posilnenie konkurencieschopnosti a zlepšenie rozpočtovej situácie Slovenska. "Navyše reformy novej vlády dal 

za dobrý príklad pre ostatne krajiny eurozóny," zdôraznil Kuruc. 

      Konkurencieschopnosť je podľa autorov rebríčka definovaná ako súbor inštitúcií, politík a faktorov, ktoré 

ovplyvňujú úroveň produktivity krajiny. Skóre Indexu globálnej konkurencieschopnosti je počítané z verejných 

údajov a dát získaných z prieskumu, ktoré sa vzťahujú k 12 hlavným kategóriám. 

 

 

 

P. KAŽIMÍR: Sme schopní dať dokopy 600 miliónov eur na zníženie deficitu 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) dnes kolegom z vlády predložil 

plán, ako sa má Slovensko na konci tohto roka vyhnúť deficitu 5,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). 

Rezortu chýba k dodržaniu cieľového schodku 4,6 % HDP zhruba 500 miliónov eur. "Sme schopní dať na 

hromadu 600 miliónov eur. Je tam 100-miliónová rezerva na riešenie týchto problémov," povedal dnes po 

zasadnutí vlády Kažimír. 

      Približne 300 miliónov eur chce minister ušetriť na strane výdavkov rozpočtu. V tejto sume je zahrnutých aj 

120 miliónov eur, ktoré rezort ušetrí viazaním výdavkov štátnej správy. Šéfovia jednotlivých rezortov už 

Kažimírovi ponúkli oblasti, v ktorých by sa ich výdavky dali znížiť. Definitívne rozhodnutie by malo padnúť v 

polovici septembra. 

      Podľa ministra pôjde pri šetrení o znižovanie rôznych výdavkov, hoci prevládať budú kapitálové. V prípade 

výdavkov na mzdy štátnych zamestnancov ráta rozpočet na budúci rok s poklesom o 5 %. Bežné výdavky majú 

budúci rok klesnúť dokonca o 10 %. "Ďalších 300 miliónov je na strane príjmov, vyplývajú zo schválených 

zákonov. Či už je to zníženie príspevkov do 2. piliera, odvody z bánk alebo regulovaných firiem," priblížil 

minister. 

 

 

      UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. 
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J. RICHTER: D. Muňko venuje ušlý plat 106.000 eur na dobročinné účely 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Dušan Muňko zostáva po dnešnom rokovaní vládneho kabinetu 

generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne (SP). Vláda totiž dnes na základe rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) 

SR opätovne prerokovala materiál, ktorým ho ešte predchádzajúci kabinet Ivety Radičovej odvolal z funkcie, 

tentokrát s ním však ministri nesúhlasili. 

      "Jeho ušlý plat, pokiaľ viem, predstavuje 106.000 eur. On po zaplatení daní celú čiastku chce venovať na 

charitu," informoval po dnešnom rokovaní vlády šéf rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-

SD). 

      "Treba povedať, že som bol v maximálnej miere uspokojený, že nemá záujem si finančné prostriedky nechať 

pre svoju vlastnú potrebu, ale že ich chce venovať na charitu. Naopak, ich objem chce rozšíriť o vlastný 

príspevok a chce zakúpiť nejaký prístroj, ktorý by bol prínosom pre konkrétne zdravotnícke zariadenie. Mala by 

to byť nejaká detská nemocnica," spresnil. 

      Dušana Muňka odvolal Radičovej kabinet ešte 27. augusta 2010, ten však voči postupu vlády podal ústavnú 

sťažnosť. ÚS SR následne 21. júna tohto roka rozhodol, že týmto konaním bolo porušené základné právo Muňka 

na inú právnu ochranu, uznesenie vlády preto zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie. 

      Kabinet musel podľa rozhodnutia ÚS návrh na odvolanie Muňka z funkcie opäť prerokovať a rozhodnúť o 

ňom. Podľa súdu v rámci postupu, ktorý predchádzal prijatiu uznesenia vlády v roku 2010, neboli dodržané 

Muňkove procesné práva, pričom uznesenie neobsahuje dôvody odvolania ani odkaz na príslušné ustanovenie 

zákona o sociálnom poistení identifikujúce dôvod odvolania. 

 

 

      UPOZORNENIE: 

      TASR ponúka k správe zvukový záznam. 

 

 

 

J. RICHTER: D. Muňko si do konca septembra vysporiada súbeh verejných 
funkcií 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Dušan Muňko zostáva po dnešnom rokovaní vlády podľa slov šéfa 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Jána Richtera (Smer-SD) "de facto aj de iure" 

generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne (SP). 

      "Pri vzájomnom stretnutí sme s pánom Muňkom rokovali aj o súbehu výkonu funkcie poslanca Národnej 

rady (NR) SR a výkonu funkcie generálneho riaditeľa SP. Právnici sa vyjadrili, že v zmysle terajšieho zákona je 

súbeh možný. Pán Muňko ma informoval, že do konca tohto mesiaca sa s touto otázkou vysporiada tak, aby sa 

mohol naplno venovať len riadeniu Sociálnej poisťovne," avizoval Richter po dnešnom rokovaní kabinetu. 

      Vláda dnes na základe rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR opätovne prerokovala materiál, ktorým ho ešte 

predchádzajúci kabinet Ivety Radičovej odvolal z funkcie, tentokrát s ním však ministri nesúhlasili. Premiér 

Robert Fico (Smer-SD) sa už pred časom vyjadril, že Muňko odíde z postu iba vtedy, ak bude sám chcieť. 

      Dušana Muňka odvolal Radičovej kabinet ešte 27. augusta 2010, ten však voči postupu vlády podal ústavnú 

sťažnosť. ÚS SR následne 21. júna tohto roka rozhodol, že týmto konaním bolo porušené základné právo Muňka 

na inú právnu ochranu, uznesenie vlády preto zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie. 

      Kabinet musel podľa rozhodnutia ÚS SR návrh na odvolanie Muňka z funkcie opäť prerokovať a rozhodnúť 

o ňom. Podľa súdu v rámci postupu, ktorý predchádzal prijatiu uznesenia vlády v roku 2010, neboli dodržané 

Muňkove procesné práva, pričom uznesenie neobsahuje dôvody odvolania ani odkaz na príslušné ustanovenie 

zákona o sociálnom poistení identifikujúce dôvod odvolania. 
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      UPOZORNENIE: 

      TASR ponúka k správe zvukový záznam. 

 

 

 

DOPRAVA: A. Hlina hrozí protestom, ak sa vláda k čipom v autách nevyjadrí 

 
      Bratislava 5. septembra (TASR) - Opozičný poslanec Alojz Hlina (OĽaNO) hrozí protestom vo forme 

pomalej jazdy áut cez Bratislavu od colnice Berg, cez Most SNP, okolo Úradu vlády SR až k budove 

ministerstva dopravy. Dôvodom je jeho nespokojnosť s navrhovaným zákonom o inteligentných dopravných 

systémoch, ktorý podľa jeho slov v konečnom dôsledku povedie k tomu, že elektronickým mýtom budú 

spoplatnené aj osobné autá. O právnej norme parlament definitívne rozhodne na septembrovej schôdzi. 

      Hlina dáva kabinetu čas do 8. septembra, aby sa k návrhu vyjadril. Ak to neurobí, protest sa uskutoční 17. 

septembra. "Žiadam vládu SR, aby sa k celej tejto záležitosti vyjadrila. V prípade, že otázky nebudú dostatočne 

zodpovedané a návrh zákona bude v tejto forme predložený do druhého čítania, upozorňujem, že občania našej 

krajiny majú ústavné právo na protest," odkázal Hlina. 

      Návrh zákona o inteligentných dopravných systémoch, ktorý prešiel v utorok (4.9.) vďaka hlasom poslancov 

Smeru-SD brannobezpečnostným výborom, zavádza do osobných áut technologické zariadenie, ktoré sa má 

aktivovať v prípade vážnej dopravnej nehody a slúžiť na to, aby sa lokalizovalo auto postihnuté nehodou a 

záchranári mohli prísť skôr. Hlina však upozorňuje, že čip bude aj zbierať údaje o prejazdených kilometroch, čo 

chápe ako prípravu na zavedenie elektronického mýta aj pre osobné automobily. 

      Podľa jeho slov táto informácia už dlhšie koluje medzi zainteresovanými. "Ak tento zákon prejde v pléne, tak 

legitimizuje a vytvára zákonný predpoklad na to, že ste povinný umiestniť si do osobného auta technologické 

zariadenie, ktoré komunikuje s iným technologickým zariadením a dokonca v návrhu zákona je priamo uvedené, 

že bude monitorovať aj počet vami odjazdených kilometrov. Akú má váhu pre bezpečnosť cestnej premávky 

informácia, koľko kilometrov ja prejazdím za marec? Je to úplne jasná predpríprava na platenie mýta aj pre 

osobné autá," povedal po rokovaní výboru Hlina. 

      Ambíciu zaviesť elektronické mýto aj pre osobné autá v utorok poprel štátny tajomník ministerstva dopravy 

Andrej Holák. "Vôbec nerátame s tým, že v blízkom čase by sa mali mýtom spoplatniť aj autá do 3,5 tony. Tento 

zákon s tým nemá nič spoločné. Nepredpokladám, že v tomto volebnom období by k tomu malo prísť," 

deklaroval pre TASR. Podľa jeho slov na to štát nie je vôbec pripravený a nie je tiež preukázaná ekonomická 

výhodnosť modelu elektronického mýta aj pre osobné autá. "Navyše v čase krízy si neviem predstaviť zavedenie 

mýta aj pre osobné autá," povedal Holák. Osobné autá budú teda na spoplatnené cesty naďalej využívať 

diaľničné nálepky, ktorých cena by sa v roku 2013 podľa Holáka meniť nemala. 

      Na margo čipov v autách štátny tajomník povedal, že tie sa aktivujú iba v prípade vážnej dopravnej nehody a 

slúžia na to, aby sa lokalizovalo auto postihnuté nehodou a záchranári mohli prísť skôr. "Ambíciou EÚ je, aby sa 

do každého auta namontoval čip už vo výrobe, nie dodatočne. Odkedy to má platiť, zatiaľ nie je jasné," uzavrel 

Holák. 

      Ministerstvo dopravy chce zákonom vytvoriť podmienky na podporu inteligentných dopravných systémov. 

Riešením má byť vytvorenie Národného systému dopravných informácií, ktorého súčasťou bude aj Národné 

dopravné informačné centrum. To sa má začať budovať od roku 2014 a predpokladané náklady na jeho 

realizáciu sú vo výške 150 miliónov eur. 

 

 

 

TURIZMUS: Dovolenku na Slovensku si doprialo viac ľudí, peňazí ale míňali 
menej 
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      Bratislava 5. septembra (TASR) – Tohtoročná letná sezóna prilákala na Slovensko viac turistov zo zahraničia 

a domácu dovolenku si doprialo aj viac Slovákov než vlani. V porovnaní s minulým rokom ale hostia na 

Slovensku míňali menej peňazí. 

      "Návštevnosť počas letnej turistickej sezóny v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi rástla, čo by mali neskôr 

potvrdiť aj oficiálne štatistiky," zhodnotila generálna sekretárka Zväzu hotelov a reštaurácií (ZHR) SR Zuzana 

Šedivá. Kvôli zlej hospodárskej situácii ale turisti na Slovensku nevyužívali dosť platených služieb a väčšinou si 

vybrali kratšie a lacnejšie pobyty. Prevádzkovatelia hotelov, reštaurácií či iných subjektov v cestovnom ruchu 

tak počas sezóny pocítili úbytok tržieb. 

      "Charakteristické pre túto sezónu sú kratšie pobyty, zahŕňajúce dve - tri noci. Už štvordňový pobyt 

považujeme za úspech," skonštatovala Šedivá. Podľa riaditeľa Kúpeľov v Novom Smokovci Jozefa Vilima, bude 

tohtoročná sezóna zrejme najúspešnejšia za posledných päť rokov, pokiaľ ide o lôžkovú obsadenosť. "Tržby 

však každoročne klesajú, boj o zákazníka je veľký," dodal. 

      Hotelieri však pociťujú aj nepriaznivý dopad zľavových portálov na podnikanie. "Dosiahnuté tržby sú 

prácnejšie," opísala Šedivá. Hostia sa síce nízkym cenám potešili, ale tržby podľa jej slov nevystačia na rozvoj 

cestovného ruchu v budúcich sezónach. 

 

 

 

ODBORNÍCI: Poslanec A. Hlina nepochopil podstatu zákona a robí zbytočný 
rozruch 

 

      Bratislava 5. septembra (TASR) – Poslanec NR SR za Obyčajných ľudí a Nezávislé a osobnosti (OĽaNO) 

Alojz Hlina zrejme podľa dopravných odborníkov nepochopil podstatu zákona o inteligentných dopravných 

systémoch a robí zbytočný rozruch. Hlina totiž hrozí protestom v prípade, ak sa vláda nevyjadrí k návrhu 

zákona, o ktorom sa má definitívne rozhodnúť na septembrovej schôdzi. 

      Návrh zákona o inteligentných dopravných systémoch zavádza podľa opozičného poslanca do osobných áut 

technologické zariadenie, ktoré sa má aktivovať v prípade vážnej dopravnej nehody a slúžiť na to, aby sa 

lokalizovalo auto postihnuté nehodou a záchranári mohli prísť skôr. Hlina však upozorňuje, že čip bude aj 

zbierať údaje o prejazdených kilometroch, čo chápe ako prípravu na zavedenie elektronického mýta aj pre 

osobné automobily. 

      "Toto určite nie je príprava na zavedenie mýta pre osobné autá," skonštatoval pre TASR dopravný analytik 

z Inštitútu dopravnej politiky (IDP) Juraj Čermák. Podľa Ľubomíra Palčáka z Výskumného ústavu dopravného 

(VÚD) v Žiline sa o možnostiach a filozofii zavedenia mýta pre osobného autá v rámci Európskej komisie ešte 

len diskutuje. "To je ešte hudba budúcnosti," podotkol Palčák. 

      Rovnako je podľa odborníkov otázka budúcnosti aj zavádzanie akýchkoľvek čipov do áut. V rámci EÚ sa 

totiž tiež len diskutuje o tom, či a ako by sa zavádzali do áut čipy, ktoré by pomáhali záchranárom rýchlejšie 

lokalizovať nehodu a zachrániť tak životy. "Uvažuje sa o tom, že by sa v budúcnosti montovali do nových áut pri 

ich výrobe," opísal Palčák. 

      Aj keď v súčasnosti fungujú vo svete Národné systémy dopravných informácií, ktoré získavajú informácie 

o situácii na cestách a pomáhajú záchranárom a polícii rýchlejšie reagovať pri nehodách, čipy v autách 

nepoužívajú. Podľa odborníkov ide len o lepšiu súčinnosť záchranárskych zložiek. "Diaľničná polícia je úzko 

prepojená so záchranármi, čím sa znižuje reakčný čas záchranných zložiek od okamihu nehody po zásah 

zdravotníkov," dodal Čermák. 
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Flašíková-Beňová odovzdala správu o ľudských právach v EÚ za roky 2010-11 

 
      Brusel 5. septembra (TASR) - Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Flašíková-Beňová, ktorá je 

hlavnou spravodajkyňou EP pre dodržiavanie základných ľudských práv v EÚ, sa stretla so špeciálnym 

predstaviteľom EP pre ľudské práva Stavrosom Lambrinidisom a odovzdala mu správu o stave základných 

ľudských práv v EÚ za obdobie 2010-11. O jej správe budú europoslanci hlasovať o necelé dva týždne. 

      Na základe návrhov europarlamentu bol vytvorený post špeciálneho zástupcu EP pre ľudské práva. Šéfka 

európskej diplomacie Catherine Ashtonová 25. júla oficiálne vymenovala do tejto funkcie Stavrosa 

Lambrinidisa, ktorý sa svojho mandátu ujal 1. septembra. Lambrinidis je bývalý podpredseda EP a bývalý šéf 

gréckej diplomacie. 

      "Keďže som hlavnou spravodajkyňou Európskeho parlamentu pre správu o základných právach v EÚ, 

využila som možnosť stretnúť sa s Lambridinisom a odovzdala som mu svoju správu," povedala dnes v 

rozhovore pre TASR Flašíková-Beňová. 

      Slovenská europoslankyňa, ktorá je členkou frakcie európskych socialistov a demokratov (S&D) v EP, 

zdôraznila, že ide o prvú správu zameranú na stav ľudských práv v EÚ od vstúpenia do platnosti Lisabonskej 

zmluvy. Správa, ktorú v utorok odovzdala do rúk Lambrinidisovi, sa týka obdobia 2010-11. 

      "Správa sa stretla s veľkým ohlasom už vo Výbore EP pre spravodlivosť, vnútorné slobody a občianske 

práva, ktorý bude o nej hlasovať 19. septembra," dodala Flašíková-Beňová. 

      Slovenská europoslankyňa uviedla, že ňou pripravený dokument sa venuje všetkým aspektom ľudských práv 

v EÚ, ktoré by mali byť dodržiavané tak, aby to bolo v prospech občanov únie. Jej správa sa zameriava okrem 

iného na rovnosť príležitostí, kde europarlament vyzýva členské štáty EÚ, aby oveľa viac využívali Európsky 

pakt pre rovnosť a aby vytvárali lepšie podmienky pre ženy.  

      Jej správa pokrýva práve menšín - aj sexuálnych menšín -, rozsiahle kapitoly sa venujú tematike mladých 

ľudí, ľudí s hendikepom, migrantov a utečencov, ale napríklad aj ochrany osobných dát. 

      "Sú to všetko dôležité veci, ktoré sú súčasťou práv občanov EÚ. Zvláštna časť sa venuje ochrane sociálnych 

práv, pretože ja som presvedčená, že sociálne práva patria k základným právam v EÚ," zdôraznila 

europoslankyňa. Dodala, že mnohé jej návrhy z dokončeného dokumentu podporili aj poslanci z iných frakcií, 

nielen S&D, a predpokladá preto, že jej správa bude o necelé dva týždne schválená. 

      Flašíková-Beňová v analýze stavu ľudských práv v EÚ zdôraznila, že nemožno povedať, že by existovala 

nejaká špeciálna skupina, ktorá by bola postihovaná z pohľadu ľudských práv. Podľa nej ide skôr o taký prierez 

cez oblasti základných práv, ktoré nie sú celkom dodržiavané. 

      "Táto parlamentná správa by mala byť vodidlom aj pre národné parlamenty v EÚ. Aby zlepšili to, čo sa dá 

zlepšiť a aby tak uľahčili život občanom vo svojich krajinách," uviedla Flašíková-Beňová. 

 
      Upozornenie: TASR vydá k správe zvukový záznam  

 

 

Výber zo slovenskej tlače  od 30.8. - 6.8.2012 
 

 

 

 

30. 8.2012 

 

 

      Minister práce "Richter platí za reklamu s chybou", informuje na titulnej strane denník SME. Myslite na to, 

ako zostarnete už dnes, hovorí šot, ktorým ministerstvo práce promuje národný program aktívneho starnutia. 

Televízii TA3 zaň zaplatí 120.000 eur z eurofondov. Odborníci považujú kampaň za amatérsku. Neradí, ako 
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dosiahnuť spokojnú starobu, len hovorí, že každý chce starnúť so svojimi blízkymi. Pozorným divákom 

neunikne ani gramatická chyba na konci šotu. Ministerstvo nemuselo zo zákona na takúto zákazku robiť 

konkurz. Propagáciu z eurofondov oznámilo na webovej stránke Centra vzdelávania ministerstva 8. augusta. Už 

24. augusta uzavrelo s TA3 zmluvu a od utorka (28.8.) sa šot vysiela niekoľkokrát denne. 

 

 

      Politici si na svoje platy siahli miernejšie, než to robia v prípade lepšie zarábajúcich Slovákov. Kým v 

priemere jeden bohatší zamestnanec dostane od budúceho roka kvôli progresívnej sadzbe dane z príjmu v čistom 

mesačne o vyše 205 eur menej, ústavný činiteľ príde pre špeciálnu päťpercentnú sadzbu dane priemerne len o 

necelých sto eur. Politici to považujú za primerané. Dodatočná daň sa má dotknúť necelých dvesto 

predstaviteľov štátu, sudcov obíde. Napriek pôvodnému zámeru sa však poslanci nevzdajú nezdanených 

paušálnych náhrad. Vďaka tomu nepocítia 25-percentnú daň, píše denník HOSPODÁRSKE NOVINY, ktorý sa 

téme venuje na strane jeden a tri v článku pod názvom "Politici sa uskromnia menej ako bohatší". 

 

 

      "Slobodná voľba lekára je stále len na papieri", konštatuje denník PRAVDA na titulnej strane. Pacient si 

nemôže vybrať špecialistu, akého sám chce. Lekári často odmietajú nových klientov s výhovorkou na systém 

odvodov a posielajú pacientov do ambulancií v miestach ich trvalého bydliska. Ministerstvo zdravotníctva 

odporúča nespokojným pacientom, aby sa na lekárov sťažovali. Zástupcovia pacientov tvrdia, že to nič nevyrieši 

a podľa nich súčasný systém iba napomáha úplatkárstvu. Lekári sa bránia, že nových pacientov nemôžu prijímať 

kvôli zdravotným poisťovniam. Tie im na každý mesiac vyčlenia balík výkonov, ktoré im zaplatia. Ak lekár 

limit nastavený poisťovňou prekročí, nedostane za prácu zaplatené vôbec, alebo dostane menej. Zdravotné 

poisťovne svoj prístup bránia tým, že špecialisti niekedy vyšetrujú zbytočne. 

 

 

      Toto tu už dávno nebolo! Pred dvoma dňami sa na obchôdzke lesom pri Svätom Jure jednému z lesníkov 

naskytol nevídaný pohľad. Stretol sa s majestátnym medveďom, ktorý mohol mať 200 až 300 kg. Podľa 

poľovníkov naposledy evidovali medveďa takto blízko Bratislavy pred stovkami rokov. Informáciu publikuje 

denník NOVÝ ČAS na strane deväť v článku pod názvom "Medveď sa objavil len 5 km od Bratislavy!". 

 

 

      Sucho a zlá úroda prinášajú zdražovanie. Už od septembra si za mnohé potraviny priplatíme. Odborníci 

predpokladajú, že za ne dáme viac v priemere o 7 až 10 percent. "Konečná suma pre spotrebiteľa bude závisieť 

od trojice - výrobca, spracovateľ a obchodník", povedal pre denník PLUS JEDEN DEŇ viceprezident Zväzu 

obchodu a cestovného ruchu na Slovensku František Ťapuš. Denník na strane dva a tri v článku "Za vajíčka až 2 

eurá?!" uverejňuje aj odhadované zvýšenie cien jednotlivých druhov potravín podľa vývoja cien v 

poľnohospodárstve. 

 

 

      Reforma verejnej správy nestojí za nič, ak nevyriešia základný problém – politické čistky na úradoch. Vláda 

by urýchlila vybavovanie úradných záležitostí, znížila by finančnú náročnosť verejnej správy, ale s otázkou 

politických nominantov nemieni nič urobiť. Podľa expertov možno dosiahnuť zlepšenie v manažmente verejnej 

správy iba v prípade, ak šéfovia úradov nebudú politickými nominantmi. Téme sa venuje denník ÚJ SZÓ na 

druhej strane pod titulkom "Neexistuje reforma proti politickým nomináciám". 

 

 

 31. 8.2012  

 

 

      Ministerstvo hospodárstva chce dnes vymenovať do vedenia Slovenských elektrární človeka s pochybnou 

minulosťou, informuje denník PRAVDA v príspevku na dvanástej strane pod názvom "Do elektrární mieri 
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sporný nominant". Ide o Viliama Kupca, ktorý mal za prvej Ficovej vlády blízko k SNS. Rezort odôvodňuje jeho 

nomináciu dlhoročnou praxou a skúsenosťami. Denník však pripomína, že Kupec v minulosti čelil 

pochybnostiam o konflikte záujmov. Fond národného majetku, ovládaný v minulosti nominantom SNS totiž pre 

elektrárne s Kupcom vo vedení, objednal bez verejného výberového konania audit za dvanásť miliónov korún 

(asi 400-tisíc eur) od firmy Tax-Audit. Kupec je spoluvlastníkom tejto firmy, tvrdí denník. Okrem toho Kupec 

požičal strane SNS pred voľbami 70-tisíc eur na nákup letákov. Napriek tomu Viliam Kupec tvrdí, že nemá 

väzby na politické strany. 

 

 

      Od slávnostného podpísania ústavy uplynulo dvadsať rokov a traja muži nič neľutujú. Vtedy dôstojne niesli 

symboly vznikajúcej Slovenskej republiky. Milan Ftáčnik, Vladimír Bajan a Jozef Prokeš si pre denník PLUS 

JEDEN DEŇ zaspomínali na pamätný deň. Podľa Ftáčnika všetci vedeli, že bežní občania v roku 1992 skôr 

hovorili o zachovaní Československa. "Politikom bolo jasné, že to nejde. Slováci chceli federáciu, ale Česi už 

boli proti. Po dvadsiatich rokoch si myslím, že väčšina Slovákov to schvaľuje a je hrdá na Slovenskú republiku", 

uviedol súčasný primátor Bratislavy. Názory politikov publikoval denník na str. 12 pod titulkom "Stretávka po 

dvadsiatich rokoch". 

 

 

      Zákon o sociálnom poistení, ktorý zavedie pre ľudí zamestnaných na dohodu povinnosť platiť sociálne 

odvody, má niekoľko trhlín, upozorňuje dnešné SME v článku pod titulkom "Dohodári zarobia na chybe". 

Zákon umožní dohodárom čerpať nemocenskú dávku v prípade choroby. Túto novinku však upravuje spôsobom, 

ktorý sa dá ľahko zneužiť, pripomína denník a dodáva, že ak by človek zamestnaný na dohodu ochorel skôr, než 

odpracuje 90 dní, sociálna poisťovňa by mu platila nemocenské dávky zo sumy, ktorá je vyššia, než bývajú 

zárobky dohodárov. Dohodár by tak za mesiac mohol od štátu získať okolo 210 eur, a to aj v prípade, že jeho 

odmena bola len 80 eur, či menej. "Sociálna poisťovňa na to ešte poriadne doplatí", reagoval na novinku 

exminister práce Jozef Mihál (SaS). Štátny tajomník ministerstva práce Jozef Burian po upozornení denníka 

chybu uznal. "Ak je pravda, čo hovoríte, tak to opravíme do konca roka", uzavrel. Téme sa venuje denník na 

titulnej strane. 

 

 

      "Malatinský žiada ďalší stimul", informujú HOSPODÁRSKE NOVINY v článku na úvodnej strane. Stimul 

má smerovať pre výrobcu svetiel do áut ZKW Slovakia v Krušoviciach v Topoľčianskom okrese. V priebehu 

ôsmich rokov by mu štát na daniach mohol odpustiť viac ako 20 miliónov eur. Výsledkom má byť 50-miliónová 

investícia firmy a nové pracovné miesta pre 500 ľudí. "Pre nás je to strategický investor, bez ohľadu na výšku 

nezamestnanosti v danom regióne, keďže spĺňa interné pravidlá", povedal pre HN hovorca rezortu Stanislav 

Jurikovič. Čo bude s investíciou, ak vláda stimul neschváli, je nejasné. "Najvyššie vedenie spoločnosti nie je 

toho času k dispozícii", konštatovala prokuristka firmy Iveta Mikušová. 

 

 

      V kanadskom meste Windsor vyšetruje polícia záhadnú smrť 33-ročného Slováka, ktorý ako medzinárodný 

výskumník pracoval pre kanadský inštitút životného prostredia. Informáciu priniesol denník NOVÝ ČAS na str. 

12 v článku s názvom "Kanadská polícia vyšetruje smrť Slováka (+33)". Telo našiel v stredu večer (29.8) jeho 

sused. Polícia zabezpečila miesto činu. "Teraz čakáme na výsledky pitvy", uviedol hovorca polície Steve 

Wortley. Podľa slov domáceho, u ktorého Slovák býval, išlo o tichého, dobre vychovaného a zodpovedného 

mladého muža. Tragédiu potvrdilo aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí. "Môžeme potvrdiť úmrtie 

občana Slovenskej republiky v Kanade. Náš zastupiteľský úrad v Ottawe je v kontakte s príslušnými orgánmi a 

vykonáva všetky potrebné kroky a úkony spojené s touto tragickou udalosťou", uviedol hovorca ministerstva 

Boris Gandel. 

 

 

      Na štúrovský obchod potravinárskeho reťazca CBA v centre mesta sa dostal už aj maďarský nápis. Na 
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obchode maďarského reťazca v meste, v ktorom žije početná maďarská menšina a ktoré je prihraničným 

mestom, bol doteraz iba slovenský nápis Potraviny. Aktivisti občianskej iniciatívy Si dôležitý, ktorá presadzuje 

vizuálnu dvojjazyčnosť, oslovili vedúcich spoločnosti CBA v Maďarsku. Tí ich odkázali na vedúcich reťazca na 

Slovensku s tým, že reťazec funguje systémom franchise a že za každý obchod zodpovedá majiteľ, nie centrála. 

Výsledkom tohto snaženia je, že v týchto dňoch sa objavil aj maďarský nápis, píše denník ÚJ SZÓ na štvrtej 

strane v článku pod názvom "Maďarský nápis na štúrovskom obchode CBA". 

 

 

3.9.2012 

 

 "Za vyvlastnenie bude žaloba, hrozí Penta". O jej zámere informuje denník HOSPODÁRSKE NOVINY v 

príspevku na úvodnej strane. Finančná skupina Penta, ktorá vlastní zdravotnú poisťovňu Dôvera, sa v prípade 

snahy štátu vyvlastniť ju bude brániť. V Rozhovore týždňa to potvrdil partner Penty Eduard Maták, zodpovedný 

za investície v zdravotníctve. Nevyvrátil, že to môže znamenať aj ďalšie medzinárodné arbitráže. Podľa Matáka 

sú zákony na ich strane. "Nie je naplnená ústavná podmienka verejného záujmu. Slovenský právny poriadok 

pozná vyvlastnenie iba v rámci stavebného zákona. V prípade súkromnej firmy definujete verejný záujem 

ťažko", uviedol Maták pre HN. Martina Lidinská z tlačového odboru ministerstva zdravotníctva považuje za 

predčasné špekulovať o akýchkoľvek súdnych sporoch. Ústavný právnik Peter Kresák dáva majiteľom Dôvery 

šancu na úspech. Nemyslí si, že vyvlastnenie, o ktorom hovoril premiér Robert Fico, je veľmi reálne. 

 

 

      "Štát si chce od ľudí požičať 400 miliónov eur", píše dnešná PRAVDA v rovnomennom článku na str. 11. 

Ministerstvo financií plánuje predaj štátnych cenných papierov priamo bežným ľuďom. Uvažuje nad celkovým 

objemom dlhopisov s dobou splatnosti tri roky v rozmedzí dvesto až štyristo miliónov eur. Je však otázne, či 

bude o dlhopisy záujem, dodáva denník. Štát totiž dnes predáva cenné papiere so splatnosťou do jedného roka 

finančným investorom za úrok pod jedno percento a v banke možno vklad za rok zhodnotiť nad dve percentá. 

"Investovanie má zmysel pre niekoho, kto vlastní väčší objem peňazí nad rámec limitu Fondu ochrany vkladov, 

prípadne pre niekoho, kto očakáva likvidný cenný papier, ktorý vie aj pred splatnosťou predať", tvrdí Andrej 

Hronec, riaditeľ odboru finančných a kapitálových trhov VÚB banky. 

 

 

      Na dlažbe skončili stovky ľudí. Nepriaznivé konkurenčné prostredie a zlá ekonomická situácia spôsobili, že 

na Slovensku rapídne stúpol počet firiem, ktoré museli vyhlásiť bankrot, informuje denník NOVÝ ČAS v 

príspevku na druhej strane s názvom "Tento rok zbankrotovalo už 211 spoločností". Najrizikovejšími odvetviami 

sú veľkoobchod a stavebníctvo. Odborníci tvrdia, že krachov ešte pribudne. Podľa údajov Slovak Credit Bureau 

(SCB) vzrástol ich počet v porovnaní s minulými rokmi o desiatky percent. Len na porovnanie - v roku 2009 

vyhlásilo krach 279 spoločností, no minulý rok to bolo už 329 spoločností, čo je nárast 113 firiem. Súčasťou 

článku je i prehľad najväčších spoločností, ktoré skrachovali v roku 2011. 

 

 

      Emócie vzbudila v maďarskej televízii relácia, kde expert na dopravné nehody a advokát István Tóth 

spochybňuje niektoré okolnosti nehody, ktoré doteraz priťažovali Eve Varholíkovej-Rezešovej (35). Vyvracia, 

že počas havárie, pri ktorej prišli o život štyria ľudia, za volantom zaspala. "K havárii došlo potom, ako prešla 

zákrutu. Ak by zaspala, zákrutu by nezvládla", tvrdí expert. Podľa neho jej aj ťažko dokážu esemeskovanie za 
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volantom. V krvi jej namerali 1,5 promile, ale podľa Tótha mohla piť až po nehode. Právnik tvrdí, že experti 

budú skúmať aj spoluvinu druhého vodiča. "Podľa stôp to vyzerá, že začal obiehať kamión tesne pred nárazom. 

Až znalecký posudok určí, či ku kolízii došlo preto, že tento vodič vybočil do vnútorného pruhu bez toho, aby 

dal prednosť", dodáva právnik. Informácie priniesol denník PLUS JEDEN DEŇ na piatej strane v článku pod 

titulkom "Urobia z nej nevinnú?". 

 

 

      Každý rok dostanú diplom zo sociálnej práce tisíce študentov. V teréne ich však nevidno, tvrdí dnešné SME 

v článku s názvom "Sociálni pracovníci sú skrytí" na titulnej strane. "V niektorých krajoch je problém nájsť 

kvalitných ľudí", vraví napriek počtu absolventov hovorca ústredia práce Peter Zeman. Aj tí ľudia, ktorých štát 

zamestná končia ako byrokrati. "Ľuďom nikto nepomáha. Ak áno, tak sú z nich len úradné spisy", hovorí 

ombudsmanka Jana Dubovcová. Pred piatimi rokmi skončilo magisterské štúdium sociálnej práce 728 ľudí, 

bakalárske 2068. V roku 2010 už bolo magistrov 3334, bakalárske diplomy získalo 5026 študentov a v roku 

2011 sa stalo magistrom 2839 ľudí, bakalársky titul udelili 4521 študentom, zistil denník. Rozhovor so 

slovenskou ombudsmankou prináša denník na tretej strane. 

 

 

      Vedenie a študentská samospráva komárňanskej Univerzity J. Selyeho iniciovali petičnú akciu v záujme 

zachovania zaradenia tejto inštitúcie medzi univerzitami. "Cieľom petície je poukázať na to, z čoho pramení 

problém univerzity, ale aj povzbudiť Maďarov žijúcich na Slovensku k zomknutiu", povedala predsedníčka 

riaditeľskej rady univerzity a predsedníčka petičnej rady Éva Hortaiová. Podľa jej slov univerzita v roku 2009 v 

čase akreditácie fungovala ešte iba štyri roky, pričom ju hodnotili podľa kritérií vytvorených pre vzdelávacie 

inštitúcie s dlhoročnou minulosťou. Téme sa venuje denník ÚJ SZÓ na druhej strane v článku "Zbieranie 

podpisov pre Selyeho univerzitu". 

 

4. 9. 2012 

 

 Podľa denníka SME v zariadeniach pre dôchodcov enormne pribúdajú klienti s psychiatrickými diagnózami. 

Potvrdila to väčšina žúp, ktoré majú v správe tieto zariadenia. Napríklad v žilinskej župe tvoria seniori s 

psychiatrickými poruchami v sociálnych zariadeniach 62 percent, čo je 2167 ľudí. Zvýšený počet duševne 

chorých klientov hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre psychiatriu Ivan Dóci vysvetľuje najmä 

rozpadom viacgeneračnej rodiny. Starší ľudia zostávajú po strate životného partnera sami, čo negatívne vplýva 

na ich psychiku. V nitrianskej župe preto zmenia prácu so seniormi. Župa zriadi sieť špecializovaných zariadení, 

kde sa budú ľuďom postihnutým stareckou demenciou či Alzheimerovou chorobou venovať vyškolení odborníci. 

Téme sa venuje denník na titulnej strane v článku s názvom "Duševne chorých pribúda". 

 

 

      Denník HOSPODÁRSKE NOVINY konštatuje, že štátny rozpočet bude potrebovať injekciu nových 

stoviek miliónov. Oproti minulému roku totiž sekera štátu stúpla o tretinu a z celoročného plánu deficitu tak boli 

na konci augusta minuté takmer tri štvrtiny. Ak by takýto vývoj pokračoval ďalej bez prísunu ďalších stoviek 

miliónov eur, naplánovaný deficit by bol nedosiahnuteľný. Plány podkopáva na jednej strane nižší výber dane z 

pridanej hodnoty, okrem toho sa však pod kontrolou nedarí udržať ani výdavky štátu. Bežné výdavky na chod 
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štátu totiž oproti vlaňajšku stúpli o sedem percent. Viac informácií prináša denník na tretej strane v príspevku s 

názvom "Rozpočet nezachránia ani nové milióny". 

 

 

      Osem firiem podnikajúcich na Slovensku žiada štát o možnosť nezaplatenia daní z príjmov. Ušetrené peniaze 

plánujú firmy investovať do modernizácie či rozšírenia výroby. Vo väčšine prípadov sľubujú firmy i vytvorenie 

nových pracovných miest. Súkromné spoločnosti ako Samsung, Magneti Marelli, Mondi SCP, ZKW Slovakia, 

Delta Electronics, Muehlbauer Technologies, Ekoltech, Fagor Ederlan Slovensko tak lobujú za daňové prázdniny 

v celkovej výške 120 miliónov eur. "Na porovnanie, plánovaný výnos zvýšených odvodov živnostníkov, ktorý 

môže znamenať pre viacerých z nich koniec činnosti, je 50 miliónov eur", upozornil Martin Vlachynský, 

analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych reforiem. Ministerstvo práce napriek tomu podľa denníka 

PRAVDA podporuje daňové prázdniny pre veľké podniky. Téme sa venuje denník na desiatej strane v článku s 

názvom "Firmy žiadajú odpustiť dane až za 120 miliónov". 

 

 

      Fotograf Michal Babčan, ktorého takmer na smrť dohrýzli 15. augusta zúrivé psy v Dunajeckej Lužnej, už 

opustil ružinovskú nemocnicu. Pre denník PLUS JEDEN DEŇ po prvýkrát prehovoril. "Je ťažké o tom 

rozprávať", uviedol pre denník na 11. strane v článku s názvom "Cítim sa ako po boji". Michal má stále veľké 

bolesti. "Bolia ma najmä ruky, hlavne pravá, ktorú mám zafixovanú v dlahe", povedal fotograf. Po psích 

tesákoch mu zostalo na tele sto rán. Odhryznuté ucho ešte stále nemá na svojom mieste. Lekári ho zachraňujú 

tým, že ho umiestnili pod kožu na Michalovom bruchu. "Pacient operovaný ešte nebol, termín nebol stanovený", 

povedala Marta Hájková, námestníčka Univerzitnej nemocnice Bratislava pre zdravotnú starostlivosť. 

 

 

      Ako v Kocúrkove! Presne tak sa cíti Tomáš Grofič (21), ktorému pred pár dňami zmrazil exekútor na účte 

252 eur. Keď pátral po dôvode, zostal v šoku. Pred 11 rokmi mal cestovať s matkou v MHD bez lístka a chytili 

ho revízori. Z tisíckorunovej pokuty (33 eur), ktorú mala zaplatiť jeho mama za dieťa, sa vykľul poriadny balík. 

A ten má po 11 rokoch zaplatiť Tomáš! "Pán Grofič cestoval bez platného cestovného lístka 13.7.2001. V tom 

čase mal viac ako 6 rokov, preto bol normálnym cestujúcim a bol povinný dodržiavať prepravný poriadok", 

konštatuje advokát Marián Chovanec. Podľa neho sa na prípad nevzťahuje trestnoprávna zodpovednosť, keďže 

porušil len ustanovenia DPB. To, že mal Tomáš iba 10 rokov a na nič sa nepamätá, nie je podstatné. Pokutu od 

začiatku vymáhali od neho, hoci bol dieťa, píše denník NOVÝ ČAS na strane osem v článku s názvom "Po 11 

rokoch od neho vymáhajú 252 eur!". 

 

 

      Rodičia, ktorí vo februári tohto roka zapísali svoje deti do maďarskej školy, môžu rátať z Maďarska s 

podporou vo výške približne 35 eur od Rákócziho združenia a zhruba 75 eur od Nadácie Gábora Bethlena. 

Štipendium Rákócziho združenia dostane všetkých takmer 3500 maďarských prvákov na Slovensku bez žiadosti. 

Príspevok z Bethlenovej nadácie je viazaný na žiadosť a nie je určený iba pre prvákov. Doposiaľ fond odmietol 

žiadosti iba v prípade žiakov, ktorí mali vyše 50 neospravedlnených hodín, píše denník ÚJ SZÓ na titulnej 

strane v článku s názvom "Finančná podpora maďarským prvákom". 

 

5.9.2012 
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Opozícia podľa predsedu SDKÚ-DS Pavla Freša oznámi spoločného kandidáta na prezidenta najneskôr do konca 

tohto roka. Smer-SD sa podľa denníka SME tak s predstavovaním neponáhľa. "Kandidáta oznámime najneskôr 

v decembri 2013", povedal pre denník Erik Tomáš, z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR. V 

decembri má Smer-SD každoročne snem a tento termín členovia strany považujú za ideálny na oznámenie 

kandidáta. Frešo to vníma tak, že si Smer-SD necháva otvorené dvere pre Ficovu kandidatúru. Viac informácií 

prináša denník na titulnej strane v článku s názvom "Fico si s voľbami dáva načas". Téme sa denník venuje aj na 

tretej strane v článkoch s názvami: "Fico sa rozhodne do decembra 2013", "Kaliňák: Náhrada za predsedu nie 

je". 

 

 

      Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá o sebe tvrdí, že svoje zisky vracia späť k pacientom, plánuje na 

reklamu minúť 420.000 eur. V rámci prepoisťovacej kampane za ne dala vyrobiť televíznu, tlačenú a rozhlasovú 

reklamu, ale aj bilbordy a reklamné lavičky. Takýmto spôsobom chce zabojovať o klientov súkromných 

zdravotných poisťovní, ktorí k nej môžu prestúpiť do konca septembra. Ak sa jej podarí nabrať poistencov, 

Dôvera a Union, ktoré vláda plánuje do roku 2014 odkúpiť, by tak mali nižšiu hodnotu. Aj napriek tomu, že 

štátna poisťovňa má na čakacích listinách tisícky pacientov, vynaložené prostriedky na reklamu neľutuje. Celá 

kampaň na reklamu je totiž podľa jej hovorkyne Dany Gašparíkovej postavená na prevencii, ktorá pomáha 

znižovať náklady na liečbu, informuje dnešné vydanie denníka HOSPODÁRSKE NOVINY na titulnej strane v 

článku "Poisťovňa chystá veľkú kampaň". 

 

 

      "Banky zvyšujú poplatky aj za bezhotovostné platby", píše denník PRAVDA v článku uverejnenom na 

desiatej strane. Slovenské finančné domy si v tichosti aj naďalej upravujú svoje cenníky smerom nahor. 

Napríklad Slovenská sporiteľňa zdvihla v polovici augusta poplatok za príkaz na úhradu elektronicky z 15 na 20 

centov. V rámci balíkov v OTP banke stúpli poplatky na bezhotovostné prevody realizované v pobočke z 50 na 

80 centov a mimo balíkov, priamo na pobočke z 80 centov na jedno euro. Slovenská sporiteľňa sa bráni tým, že 

kto si platí mesačný balík služieb, bezhotovostné platby mu nezdražejú. Finančný dom sa ľudí na zavedenie 

balíka snaží nalákať aj odmenou vo výške 0,5 percenta za platbu kartou. Ak ľudia prejdú na platenie väčších 

nákupov kartami pomôžu tým bankám vo zvyšovaní ziskov. "Banky si totiž za každú platbu kartou zoberú 

priamo od obchodníka od 1-3 percent z takto zaplateného nákupu", hovorí Pavol Konštiak prezident ZOCR. 

 

 

      "Bankomatová mafia je späť?" pýta sa denník PLUS JEDEN DEŇ na deviatej strane. V Sládkovičove totiž 

včera (4.9.) v skorých ranných hodinách partia lupičov rozbila bankomat a ukradla len skrinku s hotovosťou. 

Mužom zákona dokonca zabránili, aby ich prenasledovali. Ako to urobili sa denníku nepodarilo zistiť. Pátranie 

po zlodejoch prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite. "K množstvu ukradnutých peňazí sa nebudeme 

vyjadrovať. Schránka na hotovosť nebola vybavená bezpečnostným farbivom na znehodnotenie bankoviek", 

povedala pre denník hovorkyňa poškodenej banky Eva Sagalová. 

 

 

      Sudcov, ktorí urobili chybu a nechali odsúdeného na slobode, disciplinárne nepotrestajú, píše na deviatej 

strane denník NOVÝ ČAS v článku "Nechali odsúdeného na slobode, budú bez trestu!". A to aj napriek tomu, že 

sa Viliam Galbavý počas čakania na výkon trestu podľa polície podieľal na ďalšej bankovej lúpeži. Ministerstvu 

spravodlivosti, ktoré mohlo žiadať potrestanie sudcov, sa totiž nezdá zásadné, že ak by Galbavý sedel za 

mrežami, nemusel spáchať ďalší trestný čin. Viliam Galbavý figuroval v prípade tragickej lúpeže banky v 
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Malackách z 10.5.2010. Začiatkom júla tohto roku mu súd naparil dva a pol roka za nadržiavanie. Keďže bol 

stíhaný na slobode a jeho trest bol vyšší ako dva roky, mal súd ihneď vydať príkaz na jeho zadržanie. 

 

 

      Závod na výrobu automobilov Magyar Suzuki Zrt. v maďarskom Ostrihome, kde pracuje aj niekoľko stoviek 

Maďarov žijúcich na Slovensku, zavedie v novembri a v decembri jednozmennú prevádzku. Spoločnosť, ktorá 

svoje rozhodnutie zdôvodňuje zhoršením predaja osobných vozidiel v Európe, zdôrazňuje, že neráta s 

prepúšťaním zamestnancov. Maďarský závod je jediným dcérskym závodom japonskej spoločnosti Suzuki 

Motor Corporation na európskom kontinente. Ostrihomský závod dodáva autá pre celú Európu, ale aj pre 

Japonsko, Rusko, Ukrajinu a niekoľkým krajinám Blízkeho východu, píše denník ÚJ SZÓ na titulnej strane v 

článku nazvanom "Ostrihomský Suzuki pribrzďuje". 

 

 

6.9.2012 

 

Odškodnenie vo výške 400.000 eur požaduje predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin za tvrdenie, že jeho 

perzekúcie spôsobili smrť dvoch sudcov. Vysokú sumu mu má spoločne zaplatiť verejnoprávna RTVS a 

ošetrujúca lekárka sudcov, ktorej slová zazneli v máji tohto roku v relácii Reportéri. Harabin sa na nich obrátil s 

predžalobnou výzvou. V reportáži, ktorú deň pred sudcovskými voľbami do Súdnej rady odvysielala RTVS, boli 

použité aj zábery z verejnej diskusie, ktorá sa uskutočnila v apríli k prvému výročiu úmrtia sudcu Juraja 

Majchráka. V emotívne napätej atmosfére vtedy vystúpila i psychiatrička, ktorá liečila tohto sudcu. Šéf 

Najvyššieho súdu opakovane odmietol, že by mohol niesť vinu na smrti sudcu. Teraz okrem odškodného žiada, 

aby sa mu lekárka ospravedlnila osobným listom, aby ospravedlnenie uverejnila v troch slovenských denníkoch 

a aby zaznelo aj v rámci hlavnej spravodajskej relácie RTVS. Pre denník HOSPODÁRSKE NOVINY vysvetlil, 

že ide o jeho súkromnú záležitosť a vec cti. Denník oslovil aj RTVS i dotknutú lekárku. Obidvaja doručenie 

Harabinovej výzvy potvrdili, uviedol denník na druhej strane v článku s názvom "Harabin žiada státisíce eur". 

 

 

      Bývalá poradkyňa Dušana Čaploviča Marcela Gbúrová vedie tím, ktorý preskúma, či podpredseda 

parlamentu Ján Figeľ z KDH dostal titul PhD. oprávnene. Politologička Gbúrová je šéfkou pracovnej skupiny 

Akreditačnej komisie pre spoločenské a behaviorálne vedy, pod ktoré patrí odbor sociálna práca. Práve z neho si 

Figeľ v roku 2007 spravil doktorát. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety mu uznala 

dizertačnú prácu o európskej integrácii. Vedenie školy priznalo, že Figeľovi nedostatky práce odpustili, pretože 

bol eurokomisárom. Gbúrová robila Čaplovičovi poradkyňu, keď bol vicepremiérom pre menšiny. Minister v 

tom problém nevidí. Aj predseda Akreditačnej komisie Ľubor Fišera vraví, že zo zákona patrí prípad Gbúrovej 

skupine. Za členku komisie ju zvolila vláda Roberta Fica v júni 2010. Gbúrová hovorí, že Figeľovo štúdium 

vyhodnotí nezávisle. Záležitosť vraj posúdi s ďalšími 12 kolegami. Figeľ sa k nej do uzávierky nevyjadril. Školu 

by mal tím navštíviť tento mesiac. Fišera nevie odhadnúť, kedy bude výsledok. Tvrdí, že Gbúrovej skupina sa 

pozrie na všetkých zhruba 80 doktorandov, ktorí na škole uspeli v odbore sociálna práca. Čaplovičov hovorca 

Michal Kaliňák vraví, že závisí od kontrolórov, čo všetko si od školy vyžiadajú. Ministerstvo chce vedieť, či 

škola dokáže poskytovať doktorandské štúdium v súlade so zákonom. Viac si možno prečítať v denníku SME 

na druhej strane v článku s názvom "Figeľa preverí Gbúrová, ktorá radila Čaplovičovi". 
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      Vyslúžilí policajti, vojaci či hasiči sú takí pobúrení avizovanou zmenou svojich dôchodkov, že stovky z nich 

podali podnety na Generálnu prokuratúru SR. Pôvodne mali ich penzie stúpnuť od júla o 3,05 percenta. 

Parlament však ešte v júni schválil zmenu zákona, podľa ktorej sa im dôchodky budú zvyšovať len v prípade, že 

v danom roku sa budú v ozbrojených zložkách valorizovať platy. "Je to diskriminácia, pretože starobným 

dôchodcom boli dôchodky valorizované", hovorí viceprezident Asociácie policajtov vo výslužbe Hristo 

Gluškov. Asociácia na protest spustila petíciu, ktorou chce docieliť zachovanie doterajšieho systému valorizácie 

a tiež zabrániť ďalším chystaným zmenám vo výsluhách. Časť vyslúžilcov sa o peniaze rozhodla bojovať aj 

individuálne a Generálna prokuratúra SR mala už v pondelok viac ako 200 podaní a ich počet sa ustavične 

zvyšuje. Ústavný právnik a bývalý podpredseda Ústavného súdu Eduard Barány nedáva vyslúžilcom veľkú 

nádej, že so svojimi podnetmi uspejú. "Mám pochybnosti o tom, či takýto postup možno označiť za protiústavný, 

hoci v mnohých smeroch môže byť kritizovaný", myslí si. Zastavenie valorizácie nie je jedinou zmenou, ktorá 

bývalým vojakom či policajtom prekáža. Nesúhlasia ani s poslednou novelou zákona o sociálnom zabezpečení, 

ktorá sa dostala do pripomienkového konania len minulý týždeň. Okrem iného totiž ráta so zavedením 10-

percentného odvodu na výsluhové penzie, k čomu ministerstvo financií ponúka ako alternatívu zdanenie výsluh 

19-percentnou sadzbou DPH. Téme sa venuje denník PRAVDA na šiestej a siedmej strane v článku s názvom 

"Vyslúžilí policajti a vojaci sa chcú vyšších penzií domôcť na súde". 

 

 

      Ľaváci vôbec nie sú "ľaví", no pravda je, že klasické školské pomôcky sú pre nich nedostupné. Potrápia sa 

najmä prváčikovia, pretože pero udržia v ruke ťažšie a aj sa im horšie píše. Tento problém môžu rodičia ľahko 

vyriešiť. Rôzne pomôcky či nástroje prispôsobené ľavákom môžu nájsť v ponuke aj online obchodov. Okrem 

školských pomôcok sú to napríklad otvárače na konzervy či škrabky na zeleninu, ale aj počítačové klávesnice a 

myši. O tom, ako majú rodičia zistiť, či ich dieťa je ľavák alebo pravák, aj o tom, na ktorej strane v školskej 

lavici majú ľaváci sedieť informuje denník PLUS JEDEN DEŇ na strane 17 v článku s názvom "Váš ľavák nie 

je ľavý!". 

 

 

      Peniaze sú dôležité, ale nie sú zmyslom života! To je výsledok prieskumu, ktorý pre Slovenskú sporiteľňu 

realizovali agentúry TNS Slovakia a GfK. Ukázali tiež, že len desať percent mladých nemá vlastný účet. 

Otvárajú si ho s očakávaním, že zaň nebudú v banke platiť. Časy, keď si mladí ľudia zriaďovali bankové účty až 

vstupom do stáleho zamestnania, sú nenávratne preč. "Až 90 percent mladých má otvorené účty", uviedol Štefan 

Panenka, riaditeľ odboru produktov Slovenskej sporiteľne. Trend zvýhodnených účtov pre študentov a mladých 

ľudí udržiavajú takmer všetky banky. Najčastejšie si mladí ľudia otvárajú účty tam, kde ich rodičia, dodal denník 

NOVÝ ČAS na strane 16 v článku "Prieskum: Účet v banke má takmer 90 percent mladých". 

 

 

      V uplynulých piatich rokoch na Slovensku zatvorilo svoje brány 18 základných škôl s vyučovacím jazykom 

maďarským. Pokles populácie sa dotýka v prvom rade slovenských škôl: koncom školského roka 2011-2012 v 

júni zatvorili celkom 25 slovenských škôl po celom Slovensku. V každom roku sa však nájdu v zozname 

zrušených škôl aj maďarské školy. Zdá sa, že túto tendenciu uplynulých piatich rokoch nemožno zvrátiť. V 

tomto roku zatvorili jednu maďarskú školu, vlani tri, predvlani tiež jednu, píše denník ÚJ SZÓ na tretej strane v 

článku nazvanom "Máme o jednu školu menej". 
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