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Obchodníci chcú o elektronických gastrolístkoch hovoriť na tripartite
(teraz.sk; 06/07/2017; TASR ; Zaradenie: Ekonomika)
http://www.teraz.sk/ekonomika/zvaz-obchodu-chce-o-elektronickych-gas/269113-clanok.html
Obchodníci majú totiž s papierovými gastrolístkami priveľa administratívnej práce, keďže
stravný lístok od každej firmy má ešte viacero nominálnych hodnôt.
Pavol Konštiak Foto: TASR/Tomáš Halász
Bratislava 6. júla (TASR) - Zväz obchodu Slovenskej republiky (ZO SR) by chcel nahradiť
papierové stravné lístky elektronickými. O návrhu už podľa viceprezidenta zväzu Pavla
Konštiaka rokoval s Konfederáciou odborových zväzov SR aj so Zväzom hotelov a reštaurácií
SR a sú v tejto veci naladení rovnako.
"Vedeli sme, že zrušenie gastrolístkov a poskytovanie peňazí zamestnancom nám neprejde,
takže to ani nepresadzujeme. Sme za elektronizáciu," opísal Konštiak.
Momentálne sa o takomto zámere podľa jeho slov rokuje v rámci Republikovej únie
zamestnávateľov a pripravuje sa jeho legislatívny návrh. Podľa Konštiaka ho chcú predložiť
predstavenstvu tripartity, ktoré by ho následne zaradilo do programu rokovania.
Obchodníci majú totiž podľa Konštiaka s papierovými gastrolístkami priveľa administratívnej
práce, keďže stravný lístok od každej firmy má ešte viacero nominálnych hodnôt. Okrem toho
by elektronizácia mohla gastrolístky zlacniť a nemuseli by sa za ne platiť také vysoké
provízie.
Rezort práce reagoval s tým, že minister Ján Richter (Smer-SD) už viackrát avizoval, že je
pripravený diskutovať na tému gastrolístkov so sociálnymi partnermi. "V prvom rade je však
na zástupcoch zamestnávateľov a odborárov, aby sa dohodli na prípadných potrebných
legislatívnych úpravách. Potom je priestor na diskusiu aj na pôde tripartity," uviedli z
tlačového odboru ministerstva.
Rezort zároveň pripomenul, že elektronické gastrolístky už sú súčasťou trhu so stravnými
poukážkami a zamestnávatelia tak majú na výber medzi papierovými a elektronickými
gastrolístkami. "K ich častejšiemu využívaniu by mohla prispieť širšia osveta medzi
zamestnávateľmi aj o tejto forme poskytovania príspevku na stravovanie," konštatuje.
Samotné ministerstvo práce napríklad vďaka lepším ponúkaným obchodným podmienkam a
ďalším výhodám vysúťažilo elektronickú alternatívu poukážok už pred troma rokmi pre celý
rezort s takmer nulovou maržou.
Štátu pošle každý Slovák 6 157 eur
(Profit; 07/2017; 04/07/2017; s.: 49,50,51; Michaela Kušnírová ; Zaradenie: Cena štátu)
Kam tie peniaze idú? Vo väčšine oblastí štát zvyšuje svoje výdavky. Viac ide na rodiny,
nezamestnaných, školy, železnice, ale aj armádu či divadlá a múzeá. Menej dostane podpora
ľudí v hmotnej núdzi i bývania.
Text - Michaela Kušnírová Foto - fotolia
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Slováci štátu posielajú čoraz viac peňazí. Tento rok poslal v priemere jeden človek na
odvodoch a daniach štátu za rok 6 157 eur. Oproti minulému roku je to viac o 500 eur.
Vyplýva to zo špeciálneho bločka, tzv. účtu za služby štátu, ktorý každému občanovi vystavil
inštitút Iness v spolupráci s denníkom SME.
Ľudia platia viac. Spomínaných 500 eur, o ktoré medziročne vzrástla suma, ktorú ľudia štátu
odvedú, je najvyššia od roku 2011. Teda od roku, keď Iness bločky vydáva. Na porovnanie:
medzi rokmi 2015 a 2016 vzrástla suma o 405 eur.
,,Je to spôsobené tým, že štát vyberá na daniach čoraz viac. Nielen pre posledné legislatívne
zmeny, ale aj pre zmeny v minulých rokov, ako sú rast dane z príjmu pre firmy či nové dane
pre regulované subjekty," vysvetľuje analytik Iness Radovan Ďurana.
Okrem toho sa pod vyššie príjmy podpísalo aj to, že na Slovensku rastie zamestnanosť, a teda
čoraz viac ľudí dostáva mzdu a z nej odvádza povinné poplatky do štátnej kasy. A v
neposlednom rade, štátne príjmy sú vyššie aj vďaka čerpaniu eurofondov, ktoré bolo v
minulom roku v podstate v útlme.
Najväčšia časť z peňazí, ktoré má štát k dispozícii, putuje už tradične na starobné dôchodky.
Každý občan na nich v prepočte za rok prispeje sumou 1 042 eur. V porovnaní s minulým
rokom to je viac o 45 eur. Rok predtým narástli tieto výdavky dokonca až o 60 eur. To, že
práve výdavky na penzie sú najvyššie a neustále rastú, nie je nič nezvyčajné či neočakávané,
dôvodom je demografický vývin.
Počet penzistov každý rok rastie a s nimi rastú aj výdavky na dôchodky. Na druhej strane,
počet ľudí, ktorí by na nich dokázali zarobiť, klesá. V súčasnosti má Sociálna poisťovňa v
evidencii 1,044 milióna starodôchodcov. Vlani ich bolo o šesťtisíc menej. Aj preto odborníci
neustále upozorňujú na to, že časom štát nebude mať dostatok peňazí na to, aby dokázal
ľuďom vyplácať penzie v súčasnej výške.
Časom bude musieť vláda pristúpiť k reformám, k znižovaniu dôchodkov alebo k zvyšovaniu
daní.
Minister práce Ján Richter v tejto súvislosti už v minulosti povedal, že by si ľudia mali na
dôchodok sporiť aj sami, vlastnou cestou a nespoliehať sa len na štát. ,,Som presvedčený, že o
20 rokov bude nevyhnutné, aby si každý človek hľadal popri štátnej penzii aj dobrovoľné
pripoistenie. Napríklad životnú poistku," povedal.
Dlhujeme tisíce eur. Iness v bločku tiež poukazuje na to, že štát v roku 2017 minie o tri
percentá viac peňazí, ako vyberie. Preto podľa nich vzrastie aj dlh každého človeka. A to o
411 eur na sumu 8 151 eur. Zjednodušene povedané, v prepočte na hlavu - každý Slovák
dlhuje viac, ako dlhoval vlani.
Vláda deklaruje, že dlh postupne znižuje. V tomto roku by mal dosiahnuť 52,7 percenta. Ale
vo väčšine prípadov hovorí o percentuálnom vyjadrení dlhu k hrubému domáceho produktu
krajiny, ktorý skutočne klesá. V nominálnom vyjadrení dlh stále rastie.
Podľa posledného schváleného štátneho rozpočtu by mal dlh na tento rok dosahovať 43,1
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miliardy eur. Za minulý rok by mal dlh dosiahnuť 41,3 miliardy eur.
Vysoký dlh je pritom podľa odborníkov veľkým problémom. Predseda Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť Ivan Šramko v rozhovore pre SME pred časom upozornil, že s vysokým dlhom
môže v čase krízy Slovensku hroziť dokonca bankrot. V poslednej kríze v roku 2008 sa totiž
dlh Slovenska v podstate zdvojnásobil. Vtedy sme to podľa I. Šramka zvládli, pretože sme do
krízy vstupovali s pomerne malým dlhom (30 percent).
,,Aj z tohto pohľadu je dôležité čo najrýchlejšie konsolidovať a dlh znížiť na hranicu, ktorú
očakáva zákon o rozpočtovej zodpovednosti, teda k 40 percentám HDP," povedal I. Šramko.
V súčasnosti pritom vláda, čo sa dlhu týka, ide trochu iným smerom. Vraví, že nemá dosť
peňazí na cesty a diaľnice a požaduje výnimku z takzvanej dlhovej brzdy.
Chce, aby sa napríklad výstavba diaľnic do výšky dlhu nezaratúvala. Vládu by tak obišli
sankčné pásma, ktoré pre ňu platia v prípade, že dlh vzrastie nad isté percento.
Peniaze na cesty. Samotné výdavky na cesty však naozaj stúpajú. Každý Slovák tento rok
podľa bločka (tabuľka) prispeje na cesty sumou 340 eur, vlani to bolo o 54 eur menej. Peniaze
by mali smerovať do viacerých projektov, napríklad tento rok má Slovenská správa ciest
dokončiť takzvaný malý obchvat Prešova za vyše 31 miliónov eur.
Viac peňazí by malo ísť aj na železnice. Cena pre jedného občana je 204 eur, čo je medziročne
nárast o 31 eur. Zmodernizovať by sa za peniaze mohla napríklad trať cez Trenčín, na ktorej
Železnice Slovenskej republiky pracujú od roku 2012.
Pri pohľade na bloček je zrejmé, že vo väčšine oblastí štát zvyšuje svoje výdavky. To
znamená, že ide viac na rodiny, nezamestnaných, školy, ale aj armádu či divadlá a múzeá.
Menej však - o jedno euro - každý občan prispeje na podporu bývania. V tomto roku to je 38
eur.
,,Sú tam zaradené hypotéky pre mladých aj prémia k stavebnému sporeniu, aj dotácia do
rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na poskytovanie úverov," vysvetľuje metodiku R.
Ďurana.
Dodáva, že napriek tomu, že výdavky na dotácie mladým stúpajú, väčší pokles nastal v
podpore náhradných nájomných bytov.
Čo ďalej klesá, sú výdavky na podporu ľudí v hmotnej núdzi. A to preto, že počet ľudí v
hmotnej núdzi neustále klesá. V apríli tohto roka bolo na dávku odkázaných 95-tisíc ľudí.
Medziročne sa ich počet znížil o 16-tisíc. Od januára 2013 sa počet poberateľov pomoci v
hmotnej núdzi dokonca znížil o 87 533 ľudí. Hovorca ministerstva práce Michal Stuška
vysvetľuje, že za poklesom je rad opatrení. Ako príklad spomína súbeh mzdy, osobitného
príspevku a dávky v hmotnej núdzi.
,,Toto opatrenie zvyšuje záujem u dlhodobo neaktívnych ľudí hľadať si zamestnanie aj za
nižšiu mzdu. Považujeme ho za jeden z najúčinnejších nástrojov na podporu zamestnávania
tejto skupiny, využilo ho už takmer 30,5 tisíca ľudí," dodáva M. Stuška.
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Autorka je redaktorka denníka SME
--VÝDAVKY NA PENZIE SÚ NAJVYŠŠIE A NEUSTÁLE RASTÚ. DÔVODOM JE
DEMOGRAFICKÝ VÝVIN
--Váš účet za služby štátu
Položka

2016
2017
Cena
na Cena
na Medziročná zmena
občana (eur)
občana (eur)
(eur)
48
39
-8
997
1 042
45
750
795
46
pomoc 206
213
7

Pomoc v hmotnej núdzi
Starobné dôchodky
Zdravotná starostlivosť
Invalidné
dôchodky
a
zdravotne postihnutým
Trh práce a podpora nezamestnaných 60
Členstvo v EÚ
131
Úroky a správa štátneho dlhu
209
Podpora rodiny - rodinné prídavky a 271
príspevky
Cesty
286
Železnice
173
Podpora bývania
39
Materské školy
58
Základne vzdelanie
229
Stredné školy
90
Vysoké školy
111
Podpora poľnohospodárov
146
Polícia
123
Dopravné podniky
38
Armáda
155
Informatizácia spoločnosti
20
Výber daní a ciel
39
Podpora energetiky a inovacií
25
Súdy a väzenstvo
73
Divadlá, múzeá, granty, RTVS
71
Nemocenské poistenie
77
Činnost mestských úradov
172
Ochrana životného prostredia
61
Rezervy vlády
130
Iné
870
Spolu
5 657
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78
156
234
286

18
25
25
15

340
204
38
65
237
97
132
187
133
32
177
39
38
18
81
83
91
166
148
91
919
6 157

54
31
-1
6
8
7
21
41
10
-6
22
19
-1
-7
8
12
14
-6
87
-39
49
500
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Späť na obsah
Aké budú penzie v roku 2018
(etrend.sk; 06/07/2017; Zuzana Kollárová © 2017 News and Media Holding ; Zaradenie:
eTREND/financie)
https://www.etrend.sk/financie/ake-budu-penzie-v-roku-2018.html
Podľa nového spôsobu valorizácie, s ktorým prichádza ministerstvo práce v novele zákona o
sociálnom poistení štát pridá penzistom s nadštandardnými penziami viac ako 8,60 eura,
keďže ich dôchodky sa budú valorizovť o 2 percentá.
Zdroj - Flickr / Ttaaj
Štatistický úrad sleduje rast cien tovarov a služieb, ktoré si zvyčajne kupujú penzisti. Keďže
dôchodcovská inflácia je teraz len 0,7 percenta, hrozilo, že dôchodky by sa zvyšovali len o
veľmi malú sumu.
Ministerstvo to rieši v novele zákona o sociálnom poistení. Ak by takto určená suma zvýšenia
dôchodku bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 percentá z priemernej sumy príslušného
druhu dôchodku, zvýši sa dôchodok o túto pevnú sumu. Nezopakuje sa teda situácia z roku
2016, keď sa penzie zvýšili len o 1,90 eura. Vlani vláda rozhodla, že tento rok sa dôchodky
zvýšili o pevnú sumu 8,20 eura.
Tento spôsob valorizácie ale súčasne znamená, že dôchodcom s vyššími dôchodkami sa bude
valorizovať dôchodok o dôchodcovskú infláciu percentuálne a dôchodcom s nižšími
dôchodkami o minimálnu pevnú sumu. Teda penzistom s vyššou penziou štát pridá viac ako
tým, ktorí majú len priemerné alebo podpriemerné dôchodky.
Koľko štát pridá penzistom
Povinnosť ministerstva vydať opatrenie, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia
dôchodkových dávok, sa novelou zrušuje. Nárast penzií sa bude odvíjať z dôchodcovskej
inflácie za prvý polrok tohto roka. Za päť mesiacov tohto roka táto inflácia podľa
Štatistického úradu SR dosiahla 0,7 percenta. Sociálna poisťovňa ešte nezverejnila výšku
priemerných dôchodkov k 30. júnu (v máji bol priemerný starobný dôchodok 427,12 eura).
Ak by sme vychádzali zo známych súm, starobná penzia by sa zvýšila o 2 percentá, približne
na sumu 8,60 eura. Hoci vyššia valorizácia poteší dôchodcov, je to zlá správa pre daňových
poplatníkov a aj pre dôchodkový systém ako taký. Takto zhodnotil návrh ministerstva práce
analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS Radovan Ďurana.
"Ten je v hlbokej strate, vyžaduje osobitné dotácie z daní, a tento deficit bude so starnutím
narastať. V deficitnom dôchodkovom systéme si nemôžeme dovoliť rozdávať darčeky."
Politici sa podľa neho opäť zachovali podľa tradičného vzorca, keď krátkodobé výnosy
uprednostnili pred dlhodobými nákladmi.
"Namiesto toho, aby občanom vysvetlili problémy dôchodkového systému, ešte viac ich
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prehlbujú. Aj po mnohých rokoch sa k nemu pristupuje tak, ako by to bol trhací kalendár, tu
pridáme, tam zoberieme. Potom sa nemôžeme čudovať, že v parlamente poslanci
pozmeňovacími návrhmi bezstarostne zvyšujú stropy odvodov," zhodnotil R. Ďurana.
Ako sa zvýšia penzie od januára
Dôchodok
Priemerne*
Starobný
472.12
Predčasný
407.18
Invalidný do 70 percent 200.63
Invalidný nad 70 percent 360.74
Vdovský
250.38
Vdovecký
194.94
Sirotský
130.63

Valorizácia o pevnú sumu
435.7
415.4
204.7
368
255.4
198.9
133.3

*máj 2017
ZDROJ: Novela zákona o sociálnom poistení
Ďalšie zmeny v roku 2018
- Od začiatku tohto roka sa dôchodkový vek zvýšil o 76 dní. Na budúci rok sa posunie
dôchodkový vek o ďalších 63 dní. Ak dosiahnete v roku 2018 už 62 rokov, budete musieť ešte
pracovať ďalších 139 dní.
- Časti penzistov sa od budúceho roka zvýši ich starobný dôchodok. Ide o starodôchodcov,
ktorým Sociálna poisťovňa priznala ich penziu pred 1. januárom 2004. Dôchodky by sa im
mali v priemere zvýšiť o 45 eur a dôchodcom pred 1. októbrom 1988 má penzia stúpnuť o
pevnú sumu 25,50 eura.
Späť na obsah
Vláda odsunula zdravotníctvo na neskôr
(7. júla 2017, SITA)
Štvrtkové rokovanie vlády malo byť do značnej miery venované zdravotníctvu. Minister
Tomáš Drucker mal predložiť koncept oddlženia zdravotníckych zariadení, zmeny v LSPP,
ako aj uvoľnenie pravidiel pre pracovnú zdravotnú službu.
Okrem toho mal kabinet na programe aj viacero správ o činnosti zdravotných poisťovní aj
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Na definitívny program vlády sa však nakoniec nedostal projekt oddlženia nemocníc, minister
podľa medializovaných informácií chcel ešte väčší priestor pre diskusiu.
Ani k ostatným témam sa napokon vláda nezíde. Úrad vlády SR nečakane štvrtkové
zasadnutie zrušil. Podľa Denníka N je na príčine roztržka medzi premiérom Robertom Ficom
a predsedom koaličnej SNS Andrejom Dankom.
Náhradný termín zatiaľ úrad vlády nezverejnil.
Vláda odsunula zdravotníctvo na neskôr Vláda Foto: SITA / Marko Erd Štvrtkové rokovanie
vlády malo byť do značnej miery venované zdravotníctvu. Minister Tomáš Drucker mal
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predložiť koncept oddlženia zdravotníckych zariadení, zmeny v LSPP, ako aj uvoľnenie
pravidiel pre pracovnú zdravotnú službu. Okrem toho mal kabinet na programe aj viacero
správ o činnosti zdravotných poisťovní aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Na definitívny program vlády sa však nakoniec nedostal projekt oddlženia nemocníc, minister
podľa medializovaných informácií chcel ešte väčší priestor pre diskusiu. Ani k ostatným
témam sa napokon vláda nezíde. Úrad vlády SR nečakane štvrtkové zasadnutie zrušil. Podľa
Denníka N je na príčine roztržka medzi premiérom Robertom Ficom a predsedom koaličnej
SNS Andrejom Dankom. Náhradný termín zatiaľ úrad vlády nezverejnil.
Už dnes sme v mnohých kategóriách najlacnejší v regióne
(7. júla 2017, SITA)
7. júl 2017 - Sú ceny špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) na Slovensku predražené?
Pri poslednom oddlžení v roku 2011 bolo uvedené, že ide o posledné oddlženie a následne sa
začala regulácia cien ŠZM zo strany MZ SR kategorizačným procesom, referencovaním a v
neposlednom rade „tendrovaním“, keď sa na Slovensku nezohľadňuje rozdiel v kvalite či
iných parametroch dôležitých pre pacienta, ale len najnižšia cena.
Ceny špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) a zdravotníckych pomôcok (ZP) nie sú
predražené a na výšku obratu a platobnú morálku nemocníc sú nastavené príliš nízko. V
porovnaní s niektorými krajinami EÚ sú dnes na Slovensku mnohé zdravotnícke pomôcky
lacnejšie. Ak sú teda ceny ŠZM takto regulované a úhrady prichádzajú až po štyroch rokoch,
je otázka, nakoľko je to pre našich členov udržateľné.
Návrh MZ SR na oddlžovanie nemocníc
Vo všeobecnosti: Nastaviť ceny zdravotníckeho materiálu na najnižšie ceny v regióne, štyri a
viac rokov nezaplatiť a potom chcieť zľavu z ceny 2,5 až 20 %, je nemorálne a veľmi otázne z
hľadiska udržania najmodernejších pomôcok a technológií v slovenskom systéme. Navyše,
MZ SR rieši iba najstaršie pohľadávky. Čo s tými novšími, ktoré v čase oddlženia našich
trojročných záväzkov budú už trojročné tiež? Preto vyzývame ministerstvo na ďalšie
rokovania.
Všetci sme v situácii, keď sme dodali tovar, zaplatili DPH a aj ostatné záväzky voči štátu a
našim zamestnancom, no aj viac ako štyri roky sme nedostali zaplatené. Žijeme z drahých
bankových úverov, prípadne pôžičiek materských spoločností a dochádza nám dych. V
každom prípade takýto dôkaz, že ani po znížení našich dodávateľských cien, snahe o
kategorizáciu a referencovanie tu nezavládli normálne obchodné podmienky, môže znamenať,
že naši členovia a ich materské spoločnosti sa obrátia na Európsku komisiu a súdy. Tiež môže
dôjsť k situácii, že finančne náročnejšie, modernejšie pomôcky a technológie na Slovensko
nebudú prichádzať.
Naozaj sa situácia už odteraz zlepší?
Podporíme každý krok ministerstva, ktorý bude znamenať zlepšenie platobnej disciplíny
nemocníc, no situáciu poznáme veľmi detailne. Treba však povedať, že dodávatelia ŠZM
nemôžu neustále financovať podhodnotené zdravotníctvo. Zmena systému je beh na veľmi
dlhé trate a cez veľa prekážok. Radi by sme znovu vrátili dôveryhodnosť k zdravotnému
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systému aj k dodávateľom. Zavedenie štandardných obchodných podmienok môže v tejto veci
tiež napomôcť.
Ak si však položíme otázku, či si vedia členovia SK+MED predstaviť ďalšie znižovanie cien
špeciálneho zdravotníckeho materiálu, prípadne znižovanie dodávok do zdravotníckych
zariadení, odpoveď je jasná. Nie. Viedlo by k nedostatku najmodernejších technológií a
materiálov pri liečbe a zvýšeniu počtu rôznych menej kvalitných napodobenín týchto
technológií a materiálov v našich nemocniciach. Už dnes sme v mnohých kategóriách
najlacnejší v regióne, s tým rozdielom, že my za náš tovar nedostávame zaplatené. Ak ide o
dodávky, treba sa spýtať nemocníc: budú operovať menej? Vyliečia menej pacientov? Kto
bude za daný stav zodpovedný?
Rôzne – Výber z tlače (7. júla 2017 – TASR)
Na železničnej trati medzi Popradom a Lučivnou, ktorá sa modernizuje za 95 miliónov
eur, by vlaky mohli jazdiť 160 kilometrovou rýchlosťou. Podľa denníka HOSPODÁRSKE
NOVINY však takou rýchlosťou nebudú premávať. Na takúto rýchlosť je totiž potrebná nielen
modernizácia trate, ale aj európsky zabezpečovací systém, ktorý tam po dokončení
modernizácie nebude, píše denník na titulnej strane v článku s názvom "Železnice zrýchľujú
trať za 95 miliónov. Iba na papieri". V téme denník pokračuje na tretej strane v príspevku s
názvom "Rýchle trate zatiaľ cestu neskrátia".
Agresia je zlom súčasnosti. Nenávistného správania či útočného konania pribúda.
Výbuchy hnevu sú typické už pre malé deti, agresívni sú aj politici. Na túto a podobné témy
prináša denník PRAVDA rozhovor so psychológmi Elenou Lisou a Mojmírom Kališom.
Rozhovor denník publikuje na šiestej a siedmej strane pod názvom "Prudký výbuch hnevu
vypína inteligenciu".
DENNÍK N prináša rozsiahlu reportáž o tom ako to vyzerá v cyklistickom pelotóne.
Reportéri denníka sledovali dianie prvej etapy pretekov Okolo Slovenska v autách Dukly
Banská Bystrica a slovenskej reprezentácie. Reportáž denník avizuje na titulnej strane pod
názvom "Na malú len mimo obce". Celú reportáž publikuje na 10. až 13. strane.
Na letných festivaloch musí polícia podľa denníka SME každoročne riešiť desiatky
drobných krádeží. Najčastejšie miznú peňaženky či mobilné telefóny. Organizátori preto
návštevníkom odporúčajú, aby si na podujatia nebrali žiadne cennosti. Prípadne ich nechali v
úschovniach, píše denník na druhej strane v príspevku s názvom "Na festivaloch sa kradne v
malom, lepšie je nič nebrať".
Po štrajku zamestnancov v automobilke Volkswagen sa k podobnému scenáru zrejme
schyľuje aj v Dopravnom podniku Bratislava (DPB). Ten sa síce sťažuje na nedostatok
vodičov, pracovníci podniku však poukazujú na otrasné pracovné podmienky. Verejne sa o
nich pre denník PLUS JEDEN DEŇ rozhodol prehovoriť bývalý vodič Jaroslav. Dopravný
podnik kritiku odmieta a je presvedčený, že si plní všetky povinnosti zamestnávateľa vo
všetkých oblastiach, informuje denník na šiestej strane v článku s názvom "V dopravnom
podniku vládne strach!".
V juhozápadnej časti Muránskej planiny, blízko Tisovca, našli slovenskí a poľskí
jaskyniari v máji jednu z najrozsiahlejších jaskýň tohto regiónu. Medzinárodný tím ju nazval
Mangalica - podľa prasiatka so srsťou, lebo má rozprávkovú výzdobu, no aj časti, kde sú kopy
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blata, uvádza denník NOVÝ ČAS v príspevku na 12. strane pod názvom "Túto krásu naživo
neuvidíte". Jaskyňa ústí do ohromných podzemných priepastí, ktoré spadajú do hĺbky až 100
metrov. Krásne komnaty jaskyne však pre jej náročný terén podľa geológa Lukáša Vlčeka
verejnosti zrejme nikdy nesprístupnia.
Mestská samospráva vo Veľkých Kapušanoch rozhodla o predaji ďalšieho pozemku.
V jeho blízkosti sa postaví ďalšie nákupné centrum. O pozemok prejavili podľa primátora
Petra Petrikána záujem viaceré firmy a inštitúcie. Poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli,
že pozemok (459 metrov štvorcových) sa predá za 17.000 eur, informuje denník Új SZÓ na
strane štyri pod názvom "Mesto predalo ďalšiu parcelu".

– 9 –

