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Slovensko láka liekovú agentúru do Bratislavy
(6. júla 2017, SITA)
Usaďte sa na Slovensku. Dobrý nápad. Pod takýmto heslom Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR zverejnilo svoju prezentáciu, ktorou chce presvedčiť európske
orgány, aby medzinárodnú liekovú agentúru (EMA) po brexite presťahovali z Londýna do
Bratislavy.
Ako vo svojom úvodnom slove pripomína predseda vlády Robert Fico, Slovensko zatiaľ nemá
žiadnu európsku agentúru. Premiér tiež zdôrazňuje výhodnú geografickú polohu Bratislavy a
sľubuje vedecký park, ktorý sa plánuje.
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker vyzdvihuje ekonomické ukazovatele Bratislavy –
vysokú tvorbu hrubého domáceho produktu na hlavu, nízku nezamestnanosť a dostatok
pracovných príležitostí.
Ponúkajú Twin City alebo Westend Plazza
Ako sídlo EMA ponúka Slovensko dve alternatívy: Twin City Tower a Westend Plazza.
Twin City Tower buduje developer HB Reavis v blízkosti autobusovej stanice Mlynské Nivy
a nábrežia Dunaja. Celková rozloha kancelárií je podľa materiálu ministerstva 32 400 metrov
štvorcových a dokončenie sa očakáva začiatkom roka 2018.
Rovnaký termín dokončenia a porovnateľnú rozlohu priestorov ponúka aj Westend Plazza,
ktorú buduje J&T Real Estate v blízkosti bratislavskej Patrónky.
Vyzdvihujú polohu a dopravu
Do hodiny ste v troch susediacich štátoch, láka materiál liekovú agentúru. Ak by pravidelné
linky z bratislavského letiska niekomu nestačili, je tu viedenské letisko vzdialené 40 minút
cesty autom a budapeštianske len dve hodiny.
“Bratislava sa dá považovať za dôležitý dopravný uzol,” hodnotí to prezentácia.
O Viedeň sa opiera aj v prípade vlakovej prepravy, i keď bratislavská hlavná stanica je podľa
nej aj dôležitou medzinárodnou križovatkou, ktorá spája mestá od Drážďan po Istanbul
a Helsinki s Thessalonikami.
Osem päťhviezdičkových hotelov a 35 štvorhviezdičkových. Ich obsadenosť 29 % podľa
ministerstva sľubuje, že ani presun EMA by nespôsobil nedostatok ubytovacích kapacít v
Bratislave. A ešte stále sú tu viedenské hotely, dodáva prezentácia.
Pracovné príležitosti
Jedným z kritérií, na ktoré sa bude pri rozhodovaní o novom sídle EMA rozhodovať, sú aj
vhodné podmienky pre partnerov zamestnancov vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej
starostlivosti.
Nezamestnanosť v Bratislave dosahuje 3,72 % a k dispozícii je 7 500 pracovných miest,
upozorňuje materiál. Pre rodinných príslušníkov preto bude ľahké nájsť si prácu, napríklad v
servisných centrách firiem ako IBM, AT&T či T-Systems.
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Ďalšími možnosťami sú medzinárodné právnické firmy či poradenské spoločnosti.
Na Slovensku v súčasnosti pracuje 35 tisíc cudzincov, z toho 12 tisíc v Bratislave, plus 10
tisíc zahraničných študentov, pripomína prezentácia.
Ďalej adresuje to, ako Bratislava spĺňa ďalšie požiadavky na budúce sídlo EMA – dostatok
vzdelávacích inštitúcií či zdravotnú starostlivosť.
Ekonomická výhodnosť
Náklady na život sú v Bratislave výrazne nižšie ako v Londýne, uvádza prezentácia. Kým
Londýn je 17. najdrahším miestom na svete, Bratislava je až na 136. mieste.
V porovnaní s Londýnom je tiež Bratislava pokojnejšie a bezpečnejšie miesto. Podľa
svetového indexu pravdepodobnosti teroristického útoku je Bratislava na 130. mieste s
najmenším rizikom. Londýn je na 34. priečke.
Materiál ďalej približuje farmaceutický a IT sektor Slovenska, možnosti turizmu, športu,
relaxu, prírodné a kultúrne dedičstvo krajiny.
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ako Bratislava spĺňa ďalšie požiadavky na budúce sídlo EMA – dostatok vzdelávacích
inštitúcií či zdravotnú starostlivosť. Ekonomická výhodnosť Náklady na život sú v Bratislave
výrazne nižšie ako v Londýne, uvádza prezentácia. Kým Londýn je 17. najdrahším miestom
na svete, Bratislava je až na 136. mieste. V porovnaní s Londýnom je tiež Bratislava
pokojnejšie a bezpečnejšie miesto. Podľa svetového indexu pravdepodobnosti teroristického
útoku je Bratislava na 130. mieste s najmenším rizikom. Londýn je na 34. priečke. Materiál
ďalej približuje farmaceutický a IT sektor Slovenska, možnosti turizmu, športu, relaxu,
prírodné a kultúrne dedičstvo krajiny.
Ambulancie rokujú o vzniku novej organizácie, mala by zjednotiť Zdravitu a ZAP
(6. júla 2017, SITA)
6. júl 2017 - Lekárske združenia Zdravita a Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) by
mohli vytvoriť novú organizáciu
Verejne to navrhuje šéf Zdravity Marián Šóth, ZAP potvrdilo v tejto veci rokovania.
Zjednotené združenia by mali podľa Šótha väčšiu silu pri presadzovaní záujmov vo vzťahu k
zdravotným poisťovniam či inštitúciám v zdravotníctve. "Vznikla by tak najsilnejšia
organizácia združujúca ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," uviedol.
Každá z organizácií združuje asi po 2000 ambulancií.
Zdravita verejne vyzvala k založeniu združenia šéfa Slovenskej lekárskej komory (SLK)
Mariana Kollára, SLK stojí za vznikom ZAP.
Zväz ambulantných poskytovateľov verejnú výzvu zatiaľ nechcel komentovať. Potvrdil však,
že o tejto téme so Zdravitou rokujú. "Nebudeme sa k tomu zatiaľ vyjadrovať, diskutujeme o
tom už mesiace," dodala Edita Hlavačková zo ZAP.
Vláda nebude o oddlžení nemocníc rokovať ani po odklade
(6. júla 2017, ZdN)
6. júl 2017 - Vláda sa na svojom štvrtkovom zasadnutí (6.7.) nebude zaoberať koncepciou
oddlžovania nemocníc
TASR to potvrdil zdroj blízky koalícii.
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) ju chcel pôvodne predložiť na
rokovanie pred asi týždňom, nakoniec ju z rokovania stiahol, podľa jeho slov chcel dať
priestor na diskusiu. Drucker chcel s prvým kolom oddlžovania začať už túto jeseň.
Na koncepciu sa chce najnovšie pýtať koaličná strana Most-Híd, televízia Markíza v utorok
(4.7.) informovala, že potrebuje viac vedieť o tom, ako chce Drucker zabrániť tvorbe nového
dlhu. Koaličná rada ale podľa informácií TASR vo štvrtok nebude.
"Koncept oddlženia sme pripravení koaličným partnerom detailne odprezentovať," uviedla
hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Voči oddlžovaniu majú výhrady i dodávatelia zdravotníckych pomôcok, tí patria medzi
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najväčších veriteľov nemocníc. Nepáči sa im, že štát od nich v rámci oddlžovania očakáva
zľavy, niektoré z nich sú podľa Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok
SK-MED mimo ekonomickú realitu.
Dlh v zdravotníctve vlani narástol na 647,24 milióna eur. Najviac, 547,16 milióna eur, dlhujú
štátne univerzitné a fakultné nemocnice. Nemocnice sa v minulosti oddlžovali trikrát.
Prvýkrát za vlády Mikuláša Dzurindu (vtedy SDKÚ-DS). Oddlžoval aj prvý kabinet Roberta
Fica (Smer-SD). Ďalšie oddlžovanie bolo v roku 2011 za vlády Ivety Radičovej (vtedy SDKÚDS).
Zlá správa! Vek odchodu do dôchodku sa pre Slovákov opäť zvýšil
(6. júla 2017, SITA)
BRATISLAVA - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do
pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa vek odchodu do dôchodku od 1. januára
2018 zvyšuje o 63 dní.
Dôchodkový vek tak na budúci rok bude 62 rokov a 139 dní. "V súlade s cieľom zabezpečiť
dlhodobú finančnú udržateľnosť dôchodkového systému sa od 1. januára 2018 upravuje
dôchodkový vek v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a
ženy v aktuálnom dôchodkovom veku vyjadrenom v celých rokoch," uviedol rezort práce a
sociálnych vecí. Od začiatku tohto roka sa dôchodkový vek zvýšil o 76 dní.
Zvýšenie dôchodkového veku sa podľa ministerstva práce a sociálnych vecí bude v budúcom
roku týkať približne 37,3 tisíca osôb. Neskorším odchodom do penzie sa podľa rezortu zníži
príjem týchto osôb zo Sociálnej poisťovne v budúcom roku v priemere o 1 026 eur.
„Poistenci, ktorí odídu do dôchodku v roku 2018, však strávia v priemere na dôchodku
rovnaké obdobie ako poistenci, ktorí odišli do dôchodku v rokoch 2014 a 2015 a teda im bude
vyplatený v priemere ten istý počet dôchodkov,“ upozornilo ministerstvo.
Vek odchodu do dôchodku sa od roku 2017 každoročne predlžuje o určený počet dní, ktorý sa
stanovuje v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy
zistenej Štatistickým úradom SR. Toto opatrenie zaviedla bývalá vláda Roberta Fica ešte v
roku 2012.
Rôzne – Výber z tlače (6. júla 2017 - TASR)
Jens Voigt (45) má úplne iného vinníka kolízie medzi Petrom Saganom a Markom
Cavendishom. Bývalý nemecký cyklista si myslí, že incident spôsobil niekto tretí. A to
francúzsky víťaz 4. etapy Arnaud Démare, uvádza denník NOVÝ ČAS. "Nájdite si trocha
času a pozrite si záznam toho špurtu v spomalenom zábere. A potom zabudnite na Petra a
Cava a sústreďte sa na Démara. On prvý zmenil trajektóriu," napísal Voigt, víťaz dvoch etáp
na Tour de France, na sociálnej sieti. Denník priniesol Voigtov názor na kolíziu medzi
Saganom a Cavendishom na tretej strane pod názvom "Potrestajte aj Démara!".
Prípadné trestné stíhanie bývalého premiéra Vladimíra Mečiara zrejme stroskotá z dôvodu
premlčania. Prokuratúra síce uplynulý týždeň začala skúmať, či Mečiar nezneužil v roku 1998
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právomoci, je však pravdepodobné, že k stíhaniu nedôjde, pretože od udelenia amnestie
uplynulo takmer 20 rokov. Ako ďalej píše autor článku v denníku PRAVDA, podľa Trestného
zákona platného v tom čase bola premlčacia doba desať rokov. "Zdá sa, že je to premlčané,"
povedal bývalý šéf vyšetrovateľov Jaroslav Ivor. Advokát, ktorý nechcel byť menovaný, tiež
uviedol, že tento prípad pravdepodobne skončí kvôli premlčaniu. Generálna prokuratúra dala
minulý týždeň krajskej prokuratúre pokyn, aby skúmala naplnenie skutkovej podstaty
trestného činu súvisiaceho s podozrením zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Prokuratúra tak reagovala na zverejnenie nálezu Ústavného súdu SR o zrušení Mečiarových
amnestií. Téme sa denník venuje na šiestej a siedmej strane v článku s názvom "Mečiarovo
stíhanie nie je isté".
"Model 3 od Tesly som si objednal hneď po jeho predstavení. Chcel som byť prvým
Slovákom, ktorý sa k nemu dostane". Takáto bola motivácia Martina Sedlackého z Vranova
nad Topľou, keď vlani zložil 1000 dolárovú zálohu za auto, ktoré si u mnohých kritikov
pripísalo prívlastok revolučné, uvádza denník HOSPODÁRSKE NOVINY. Podobné
myšlienky možno mala aj časť zo zvyšných 300.000 záujemcov, ktorí spoločne s ním na Teslu
3 už vyše roka čakajú. A zjavne sa už aj konečne dočkajú. V piatok 7. júla má totiž z
výrobných liniek zísť vôbec prvý kus tohto elektromobilu, prvého ľudového auta od inovátora
Elona Muska. Do konca júla tak Tesla plánuje odovzdať prvých 30 kusov. Viac si možno
prečítať v článkoch "Po ročnom čakaní Tesla vypustí svoje ľudové e-auto" a "Ak Tesla uspeje,
ohrozí BMW i Daimler", ktoré denník uverejnil na prvej a 11 strane.
DENNÍK N na štvrtej strane píše, že líder OĽaNO-Nova Igor Matovič je znova obvinený
z ohovárania predsedu vlády SR Roberta Fica na sociálnej sieti Facebook. Matovič v júli
2015, sedem mesiacov pred voľbami napísal, že dostal anonymnú informáciu, že "pán
vystupujúci ako predseda vlády si spoločne s manželkou v roku 2008 založili schránkovú
firmu na Belize", citovala autorka článku. Zároveň si vraj otvorili účty v banke na Belize, kde
majú mať približne 674 miliónov dolárov, pripomenul denník. Premiér Fico hneď po
Matovičovom obvinení zvolal aj s manželkou Svetlanou tlačovú besedu, kde vyhlásil, že
"všetko, čo pán Matovič povedal, je vymyslené, zakladá to podozrenie z trestného činu
krivého obvinenia a verím, že orgány činné v trestnom konaní budú v tomto duchu aj konať".
Prípad začala vyšetrovať Národná kriminálna agentúra (NAKA) a v októbri Matoviča
vyšetrovateľ Slavomír Laho obvinil. V decembri 2016 prokurátor z bratislavskej krajskej
prokuratúry Ondrej Repa obvinenia zrušil. V marci 2017 námestník generálneho prokurátora
Peter Šufliarsky označil rozhodnutie prokurátora Repu za nezákonné a prikázal Matoviča
znova obviniť. Poslanec OĽaNO-Nova to prostredníctvom svojho obhajcu Daniela Lipšica
zverejnil až teraz, uviedla autorka článku. Denník prípad rozoberá na štvrtej strane v článku s
názvom "Matoviča obvinili z ohovárania Fica".
Trenčiansky festival Pohoda sa začne dnes už po ôsmy raz od ročníka, v ktorom spadol
veľký stan, ktorý zabil dvoch ľudí a desiatky zranil. Vinník tragédie dodnes nie je potrestaný,
pripomenul denník SME. Prípad sa ťahá roky bez toho, aby súd jednoznačne povedal, kto je
za nešťastie zodpovedný. Spor momentálne čaká na prerokovanie na Okresnom súde v
Trenčíne. Prokurátor na jeseň podal obžalobu na Jakoba Bosserta, šéfa nemeckej firmy, ktorá
stan stavala. Za vinu mu pripísal nebezpečné ohrozenie, lebo "z nedbanlivosti spôsobil
všeobecné nebezpečenstvo a spôsobil ním smrť a ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám",
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citoval autor článku. Hlavné pojednávanie s Bossertom sa ani nezačalo. Hovorca
trenčianskeho súdu Roman Tarabus v októbri 2016 ohlásil, že sudkyňa si musí naštudovať
spis a potom rozhodne ako ďalej. Prečo ani po trištvrte roku nezačala pojednávanie a kedy by
sa pojednávanie mohlo začať, súd nepovedal. Na otázky denníka Tarabus od pondelka
neodpovedal. Denník prípad pripomenul na titulnej strane pod názvom "Tragédia stále nemá
vinníka". Viac sa téme venuje na štvrtej strane v článku s názvom "Pád stanu na Pohode stále
nedoriešili".
V uliciach Banskej Štiavnice sa objavil dlho očakávaný vyhliadkový vláčik. Premávať
začal len v stredu, o jazdu bol do začiatku veľký záujem, uvádza denník PLUS JEDEN DEŇ.
Okružná trasa vedie popri najznámejších štiavnických pamiatkach, z reproduktorov vo
vagónoch znie aj podrobný výklad. Vyhliadkový vláčik mal pôvodne začať premávať od
prvého júnového víkendu, no tamojšie kopce boli nad jeho "sily", konštatuje denník. Teraz je
už všetko v poriadku a motoráčik vyrazil do ulíc. Okružné jazdy mnohých nadchli, tešia sa z
nich domáci aj turisti. Denník o tom informoval na deviatej strane v článku s názvom
"Nastupovať! Motoráčik odchádza!".
In vino de veristas – Vo víne je pravda. Pod týmto heslom zrealizujú v sobotu (8.7.)
v Obide v okrese Nové Zámky vínny festival, v rámci ktorého zorganizujú aj folklórny
festival a deň obce. Cieľom podujatia je propagácia vínnej oblasti okolo Štúrova. Organizátori
chcú dosiahnuť, aby región získal späť svoju povesť a postavenie, ktoré stratil počas
komunizmu. V tom čase nedominovala kvalita vína, ale kvantita. Podľa organizátora
Ladislava Benefiho, kultúru vinárstva treba obnoviť. Píše dnešné ÚJ SZÓ na tretej strane
v článku s názvom "V Obide sa uskutoční vínny festival".
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