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ZAHRANIČIE Vymiera až polovica jazykov

VEDA Karpaty, prírodné laboratórium
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Partneri brzdia Smer
Smer zostal osamotený,HZDS a SNS by druhý pilier neotvárali
Poslanci HZDS a SNS by
privítali stiahnutie
Tomanovej novely zákona
o sociálnom poistení.
BRATISLAVA. HZDS zosilnilo
tlak na Smer, aby stiahol z parlamentu novelu zákona o sociálnom poistení. Tá by mohla
otvoriť 2. pilier dôchodkového
systému, prípadne znížiť odvody do neho v prospech prvého
piliera.
Správy, že by dokument
mohli stiahnuť, sa ozývajú
najmä od poslancov z Mečiarovej strany. Vypustenie návrhu z
programu terajšej schôdze by
privítali aj poslanci z SNS.
„Ide o veľmi dôležitú novelu
a z tohto dôvodu by som bola
veľmi rada, keby bola stiahnutá,“ hovorí poslankyňa z HZDS
Zdenka Kramplová.

Ide o veľmi
dôležitú
novelu a z tohto
dôvodu by som
bola veľmi rada,
keby bola
stiahnutá.
Zdenka Kramplová,
poslankyňa HZDS

Podľa poslankyne by sa mal
návrh korigovať medzi poslaneckými klubmi. To by malo
zabrániť, aby návrh nemusel
byť už o niekoľko mesiacov novelizovaný, povedala.
O výhradách a úpravách v
pokojnej atmosfére hovorí aj

podpredseda HZDS Milan Urbáni. Minister pôdohospodárstva
a podpredseda hnutia Miroslav
Jureňa priznáva, že „pán Mečiar
v tomto smere vyvíja svoje aktivity“.
Predseda HZDS už predvčerom v parlamente naznačil, že
by novelu mohli stiahnuť. Počas
rozpravy o opozičnom návrhu
na ústavnú ochranu druhého piliera povedal: „Zoberte si všetky
tieto vaše sociálne zhoršenia
preč a my zoberieme preč ten
zákon, ktorý tak kritizujete, z
tohto rokovania národnej rady.“
Stiahnutie návrhu a rokovania odznovu považuje za rozumné aj poslankyňa SNS Milada Belásová.
Poslanci Smeru včera tvrdili,
že o stiahnutí nič nevedia.
(knm, mož)

Viac na 2. strane

Ministri: Neplatili by sme
Ministri vlády hovoria, že by
si diskusiu v STV, ako to
spravil ich kolega Izák,
nezaplatili. Moderátorka
tvrdí,že kto platí, nevedela.

To, čo spravil
minister životného prostredia
Jaroslav Izák z SNS, by vraj iní
ministri neurobili. Povedali to
včera po rokovaní vlády.
Izák dal pol milióna z Environmentálneho fondu na diskusiu v STV o lykožrútovi vo Vysokých Tatrách. Všetci hostia v
relácii mali rovnaký názor ako
ministerstvo.
„Potom to nie je diskusia, ale

BRATISLAVA.

Izraelská vláda vyhlásila pásmo Gazy za nepriateľské územie
a plánuje jej energetickú blokádu.Viac na 9. strane FOTO – REUTERS

monológ,“ povedal minister
zdravotníctva Ivan Valentovič.
Ministrovi kultúry Marekovi
Maďaričovi neprekáža, že ministerstvo reláciu platilo. Myslí
si, že ak je niekde problém, tak v
tom, či tam bol zastúpený aj
opozičný názor.
O tom, kto za to nesie zodpovednosť, nechcel hovoriť, lebo
reláciu nevidel a je to záležitosť
Rady STV. Tá sa bude problémom zaoberať na budúci týždeň.
Situáciu v STV teraz analyzuje novinárka Stanislava Benická. Ani podľa nej nie je v poriadku, ak do diskusie platenej
ministerstvom, nikoho nepoz-

vú. „Pokiaľ to tam nie je uvedené, je to problém.“
Premiér Robert Fico, ktorý
často kritizuje médiá, sa k tomu, čo urobila STV, odmietol
vyjadriť.
Moderátorka Jana Holéciová
hovorí, že vôbec nevedela, že
diskusia je platená. Na otázky,
kto vyberal hostí a či sa jej výber
nezdal jednostranný, už odpovedať nechcela.
Vedenie STV sa obhajuje tým,
že peniaze zobrali, lebo sú vo finančnej tiesni a na pluralitu
dohliadla dramaturgia televízie.

Stĺpček
Ivana Štulajtera

Fú

E

šte síce nevieme,
či ministerka Tomanová dostane
pokyn z vyšších
miest, aby dôchodkové zákony stiahla
z parlamentu. Ale už vieme,
že HZDS, SNS i opozícia
by takýto ústupok privítali.
Teraz sa vlastne čaká len
na to, čo sa udeje na vyšších
miestach v Smere.
Tam je určite dusno,
ale situácia nie je bezvýchodisková. Minister Počiatek
totiž podal pomocnú ruku
svojmu straníckemu vyššiemu miestu. Áno, ide o ten
nápad zriadiť akýsi garantovaný fond v rámci dôchodkových správcovských spoločností, kde by mal človek
istotu, že v čase odchodu do
dôchodku dostane z neho aspoň istinu zhodnotenú o infláciu. To by pre vyššie miesto mohol byť zaujímavý východ. „Zvýšili sme bezpečnosť druhého piliera,“ zahlásil
by pevným hlasom ľudu.
Takto nejako sa dá z dnešnej dôchodkovej pasce
vykľučkovať. Všetci
by si vydýchli. Fú.

(mož)

Viac na 2. strane
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V kúpeľoch bude
zadarmo viac
diagnóz
Vláda včera
schválila rozšírenie kúpeľnej
starostlivosti. Znamená to, že
niektoré diagnózy, za ktoré si
pacienti museli platiť alebo
priplácať pobyt v kúpeľoch,
im už preplatí zdravotná poisťovňa. Zadarmo tak budú
napríklad pobyty po operáciách srdca. Pri niektorých
ochoreniach žlčníka si však
bude pacient doplácať stravu
(vf)
a ubytovanie.

BRATISLAVA.

SPRAVODAJSTVO

KULTÚRA XXL

Koalícia: Áno Hlinkovi
i Clementisovi

Plastika Krista
v uhorskom kroji

Vládne strany sa rešpektujú pri
uctievaní úplne protichodných
historických osobností.
3. strana

Režisér Peter Dimitrov nakrúca
podľa scenára Dušana Mitanu film
o excentrickom sochárovi Messerschmidtovi.
29. strana

DNES PÍŠE
Daniela Kapitáňová
Figurína zachytáva typického Slováka začiatku 21. storočia, odpočívajúceho - v plnej mužnej sile - po práci.
40. strana
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13 až 18°

Jasno až pojasno,
zrána miestami hmla.
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