STRUČNE
(10.01.2014; Šport; s. 25; -)

* Dnes napoludnie bude pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén civilnej ochrany na celom
území Slovenska, a to dvojminútovým stálym tónom.
* Občianskemu kandidátovi na prezidenta Radoslavovi Procházkovi sa podarilo vyzbierať približne
40-tisíc podpisov občanov.
* Kandidáta na prezidenta SR postaví aj Komunistická strana Slovenska. Je ním bývalý
veľvyslanec v Argentíne Ján Jurišta.
* Strana moderného Slovenska odovzdala petíciu občanov za kandidatúru jej nominanta Jozefa
Šimka na prezidenta Slovenskej republiky.
* Petičné hárky s podpismi občanov na podporu svojej kandidatúry včera v národnej rade odovzdali
aj občianski kandidáti kardiochirurg Viliam Fischer a vedec Milan Melník.
* Zvýšiť ochranu spotrebiteľov chcú prostredníctvom novely zákona o spotrebiteľských úveroch
poslanci za KDH Pavol Zajac, Ján Hudacký a Ján Figeľ.
* Centrum pre výskum etnicity a kultúry vyzýva ľudí na podporu verejnej ochrankyne práv Jany
Dubovcovej. Ombudsmanka v stredu nedostala na rokovaní vlády slovo, keď chcela hovoriť o
policajnom zásahu v rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou z leta minulého roka.
* Fungovanie polície a iných bezpečnostných zložiek je podľa podpredsedu SDKÚ-DS Martina
Fedora nutné podrobiť nejakej forme externej kontroly.
* Dodatok k zmluve, ktorý podpísal minister školstva Dušan Čaplovič k zmluve na distribúciu
učebníc, je v rozpore so zákonom. Tvrdia to poslanci Miroslav Beblavý a Lucia Žitňanská
(nezaradení).
* Opozičná strana Most-Híd sa v parlamente opätovne pokúsi presadiť, aby sa na železničných
staniciach a zastávkach v národnostne zmiešaných obciach osadili dvojjazyčné tabule.
* Slovensko hneď na začiatku roka 2014 ponúka investorom veľkú eurobondovú emisiu.
* Obyvateľov bratislavskej Petržalky včera približne o 11.48 hod vystrašil zvuk sirén, ktorý
sa na krátky čas rozoznel mestskou časťou. Išlo o skrat na zariadení sirény v blízkosti
Jiráskovej ulice. Žiadne nebezpečenstvo obyvateľom nehrozí.
* Peňažný trest 230 eur pre každého obžalovaného potvrdil včera odvolací senát Krajského súdu v
Banskej Bystrici pre dvojicu zamestnancov istého zvolenského pohrebníctva. Marek Hanuska a Milan
Ťavoda pri vybavovaní pohrebu zneužili bankomatovú kartu nebožtíka a z jeho účtu vybrali 50 eur.
* Trest odňatia slobody na tridsať dní podmienečne za ohrozenie mravnej výchovy mládeže uložil
včera sudca OS v Banskej Bystrici pre 45-ročnú Libušu Tóthovú z tohto mesta, pretože ignorovala
povinnosť, aby dbala na riadnu dochádzku maloletého syna Dalibora do základnej školy. V
predchádzajúcom školskom roku bezdôvodne vymeškal syn viac ako 160 vyučovacích hodín.

