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Boris URBANČÍK, moderátor:
"Poslanci Trnavského samosprávneho kraja budú v tomto volebnom období dostávať za svoju
prácu najmenej 480 eur mesačne. Viac v krátkych správach Laco KEREKEŠ."
Laco KEREKEŠ, redaktor:
"18 podpredsedov komisií bude mať odmenu 530 eur. Predsedovia komisií a členovia rady kraja
budú dostávať 580 eur mesačne. O výške svojich odmien rozhodli poslanci sami na dnešnom
rokovaní. Proti bolo päť z nich. Podľa zákona o samospráve vyšších územných celkov, nemôžu
odmeny poslancov za rok prekročiť 20-násobok minimálnej mzdy. Čo je 7 040 eur."
"Generálna prokuratúra dostala ďalší čas od vlády na to, aby mohla pripraviť úplne nové zákony
o prokuratúre, prokurátoroch a jej zamestnancoch. Dnes kabinet zrušil starú úlohu, podľa ktorej mala
prokuratúra zákony predložiť v decembri 2013. Čo už je druhý odklad. Vedenie prokuratúry naznačilo,
že prípravy statusových zákonov prídu čoskoro. A prvý námestník generálneho prokurátora René
VANEK potvrdil, že plánujú obnovu inštitútu právneho čakateľa prokuratúry."
René VANEK:
"Tento inštitút právnych čakateľov prokuratúry sa nám mimoriadne osvedčil vzhľadom k tomu, že
právny čakateľ prokuratúry bol počas troch rokov, teda počas čakateľskej praxe, sústavne
pripravovaný a vzdelávaný k tomu, aby po vykonaní odbornej justičnej skúšky sa stal prokurátorom.
Tento človek po vykonaní justičnej skúšky mohol zo dňa na deň vykonávať funkciu prokurátora. Čo
nemožno tvrdiť o napríklad vyšších súdnych úradníkoch, alebo o modele, ktorý práve u nás nefunguje,
ale je v zákone inkorporovaný a síce asistenti prokurátora, ktorí nie sú zaradení na to, aby jednoducho
sa pripravovali na funkciu prokurátora."
L. KEREKEŠ:
"Sociálni pracovníci úradu v bratislavskej Petržalke pôjdu opäť skontrolovať ľudí bez domova,
ktorých mestská časť registruje na svojom území. Hoci je tohtoročná zima pomerne teplá,
v posledných dňoch, najmä v noci, mrzne. Napriek tomu, nemôže samospráva ľudí bez domova, bez
ich vysloveného súhlasu, umiestniť v sociálnych zariadeniach. Hovorkyňa mestskej časti Michaela
PLATZNEROVÁ."
Michaela PLATZNEROVÁ:
"V súčasnosti je v evidencii mestskej časti viac ako sto ľudí bez domova. Reálne čísla sú však
podstatne vyššie, pretože veľké množstvo týchto ľudí je nahlásených v obciach a mestách nie len na
území celého Slovenska, ale aj v zahraničí."

