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Obchodníci povedali DOSŤ! Papierové gastráče už v predajniach na Slovensku
nechceme!
(pluska.sk; 08/07/2017; mt ; Zaradenie: Rady a tipy)
http://www.pluska.sk/rady-tipy/obchodnici-nechcu-papierove-stravne-listky-dokedy-budemeza-nakupy-potravin-platit-gastroacmi.html
Koniec stravovacích poukážok v peňaženkách! Odzvoní aj čakaniu v rade pri pokladni, keď
zákazník pred vami platí gastráčmi a pokladníčka ich musí všetky prácne spočítať. Nové
pravidlá chcú obchodníci zaviesť do konca roka.
Stravovacie poukážky sú ohrozené. Pripravuje sa plán na ich zrušenie.
Autor - TASR, ilustračné foto
Slovenským obchodníkom sa nepozdáva platenie papierovými stravenkami. Tvrdia, že je ich
niekoľko druhov s rôznymi hodnotami a ich každodenné rátanie je zdĺhavé. Preto navrhujú
zmenu v zaužívaných spôsobom platenia za nákupy potravín.
"Vedeli sme, že zrušenie gastrolístkov a ich nahradenie hotovosťou nám neprejde. Sme za
elektronizáciu," hovorí Pavol Konštiak, viceprezident Zväzu obchodu SR. Papierové gastráče
chcú nahradiť elektronickými stravovacími kartami.
Dnes už každý piaty zamestnanec na Slovensku platí za obed alebo potraviny kartou. Má to
svoje výhody, bezkontaktná platba je rýchla, nečakáte na vydanie drobných mincí z hodnoty
lístka a zostatok peňazí z jedného mesiaca sa automaticky prenesie do ďalšieho.
"Momentálne to prerokúvame na Republikovej únii zamestnávateľov, pripravujeme
legislatívny návrh, ktorý chceme spolu s Konfederáciou odborových zväzov predložiť na
tripartitu. Počítame s tým, že legislatívny návrh sa v tomto roku dostane do parlamentu,"
hovorí o súčasnej situácii Konštiak.
Nadnárodné reťazce sú za
S iniciatívou domácich obchodníkov nemajú problém ani nadnárodné obchodné reťazce, ktoré
u nás združuje Slovenská aliancia moderného obchodu. Jej predsedníčka Katarína Fašiangová
hovorí o výhodách elektronizácie procesov súvisiacich s nákupom. "Pri bezkontaktnej platbe
platobnou kartou zákazník aj obchodník ušetria polovicu času oproti klasickej platbe
platobnou kartou a zákazníci tak len v jednom obchodnom reťazci ušetria kumulatívne
mesačne až 5 700 hodín svojho času," vypočítala aliancia.
Fašiangová avizuje, že ak bude v budúcnosti stanovená zákonná povinnosť prijímať stravné
lístky aj v elektronickej podobe alebo len v elektronickej podobe, reťazce tomu prispôsobia
svoje interné systémy.
Štát sa nebráni zmenám
Ministerstvo práce je za rozšírenie elektronických stravných poukážok. "Minister Ján Richter
už viackrát avizoval, že je pripravený baviť sa na tému gastrolístkov so sociálnymi partnermi.
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V prvom rade je však na zástupcoch zamestnávateľov a odborárov, aby sa dohodli na
prípadných potrebných zmenách," uvádza ministerstvo.
Karta má svoje chyby
Slováci však hovoria aj o negatívach stravovacích kariet. Obedové menu nimi nezaplatíte
všade. Asociácia vydavateľov stravovacích poukážok priznáva, že je potrebné dobudovať sieť
prevádzok, ktoré akceptujú elektronické karty. Pre malé reštaurácie je však platobný terminál
veľkou investíciou.
Podľa Štefana Petríka, predsedu Asociácie emitentov stravovacích poukážok, dnes až 80%
zamestnancov dostáva stravenky v papierovej podobe. "Keď sledujeme celosvetový trend, je
zrejmé, že postupne bude aj na Slovensku elektronická forma dominantná," predpovedá
Petrík.

Absolventi vysokých škôl chcú viac
(STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 09/07/2017; Kristián Čekovský; Zaradenie: z
domova)
Ľubomír Bajaník, moderátor: "Platové očakávania absolventov vysokých škl sú čo raz vyššie.
Tisícky študentov, ktorí si vlani hľadali prácu na portály Profesia očakávali v priemere plat
aspoň deväťstopäťdesiatsedem eur v hrubom. Predvlani to bolo deväťstoštyridsať eur.
Sedemnásť eur je zatiaľ najvyšší medziročný rast. Predtým si absolventi z roka na rok
prihadzovali k očakávanej mzde približne deväť eur. Najvyššie očakávania majú informatici.
Ich predstava o plate bola o tristosedemdesiatdeväť eur vyššia ako priemerný očakávaný plat
absolventov."
Kristián Čekovský, redaktor: "Čerstvo vyštudovaní informatici si minulý rok predstavovali, že
po nástupe do zamestnania hneď zarobia tisíc tristotridsaťšesť eur mesačne. V sektore
momentálne chýba desaťtisíc informatikov."
Mário Lelovský, IT asociácia Slovenska: "Nie sme to my tí čo zamestnávatelia diktujú cenu
práce, ale vzhľadom na nedostatok naši informatici si zarábajú veľmi dobre a nám neostáva
iné, len ich platiť."
Kristián Čekovský: "Keďže fabriky postupne digitalizujú svoje výrobné procesy, nedostatok
informatikov sa bude podľa odborníkov ešte viac prehlbovať."
Mário Lelovský: "Náš odhad je, že v roku 2020 bude na Slovensku chýbať dvadsaťtisíc
informatikov."
Kristián Čekovský: "Dopyt je aj po absolventoch technických odborov. Menej si pýtajú
napríklad farmaceuti či ekonómovia. Na opačnom konci rebríčka sú pedagógovia. Ich
predstavy o sedemstoeurovom plate sú dokonca skromnejšie ako je priemerný plat
stredoškoláka s maturitou."
Nikola Richterová, PR manažérka, Profesia.sk: "Pedagógovia si často asi uvedomujú aj to, že
ak chcú nastúpiť v práci, ktorú vyštudovali, teda nastúpiť na miesto učiteľov na školách, tie
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platy sú naozaj nízke. Môže aj toto mať za následok toho, že práve pedagogickí absolventi si
pýtajú najmenej."
Kristián Čekovský: "Nielen pedagógovia, ale napríklad aj absolventi filozofie, prírodných či
spoločenských vied sa najčastejšie hlásia na iné pozície než aké vyštudovali. Neskôr robia
napríklad obchodných zástupcov, predajcov či administratívnych pracovníkov.
Nezamestnanosť však klesá a pracovných ponúk je čoraz viac. Počas mája ich na portáli
Profesia pribudlo rekordných dvadsaťsedemtisíc. Čoraz väčšiu šancu zamestnať sa majú aj
študenti celkom bez praxe."
MZ Pacienti sa dostanú k najmodernejším liekom bez výnimiek a súhlasu poisťovní
(10. júla 2017, SITA)
Rezort zdravotníctva chce
farmakoekonomické posúdenie
Zjednodušene to podľa ministra
inovatívne lieky pre pacientov,
zháňajú cez výnimky.

výrazne zvýšiť hranicu pri kategorizácii liekov,
z 24 násobku priemernej mzdy až na 41 násobok.
zdravotníctva znamená, že na Slovensko sa dostanú nové
ktoré budú hradené poisťovňami. Momentálne ich totiž

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje zmenu zákona, ktorá by mala zabezpečiť pre
slovenských pacientov najmodernejšie lieky, bez výnimiek a bez čakania na súhlasy od
poisťovní. Informoval o tom minister zdravotníctva Tomáš Drucker na sociálnej sieti.
“Dnes, žiaľ, mnohí sú odkázaní na výnimky a súhlasy od poisťovní a to plánujeme výrazne
zmeniť k lepšiemu,” uviedol šéf rezortu.
Majú prísť inovatívne lieky
Lieky budú bez doplatkov, budú novšie a účinnejšie.
“Výrazne chceme zvýšiť hranicu pri kategorizácii liekov, farmakoekonomické posúdenie z
24-násobku priemernej mzdy až na 41-násobok – čo zjednodušene znamená, že na Slovensko
sa konečne dostanú nové inovatívne lieky pre pacientov, ktoré budú hradené poisťovňami.
Dnes ich totiž zháňajú cez výnimky,” vysvetlil Drucker.
Ako pokračoval, lieky na výnimky sú nekategorizované lieky, často preto, lebo ich výrobcovia
kvôli cene nedokázali kategorizovať a pacient na ne nemal nárok. Po novom by sa mali dostať
do kategorizácie a teda budú automaticky hradené.
“Lieky na výnimky, ktoré zostanú, poisťovne naďalej nebudú povinné preplácať a určuje sa
im ešte aj maximálny strop, koľko môžu uhradiť za ne s tým, že zostatok zaplatí farmafirma,”
doplnil Drucker.
Obvinení v kauze krádeže onkoliekov uzavreli dohody o vine a treste
(10. júla 2017, SITA)
Všetci obvinení v kauze obchodovania s onkologickými liekmi uzavreli dohodu o vine a
treste. Informuje o tom portál televízie Markíza TVNOVINY.SK s tým, že televízii to
potvrdila prokuratúra.
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V prípade, ktorý bol medializovaný pred dvoma rokmi v Národnom onkologickom ústave, sa
podľa televízie obvinení dohodli na trestoch na spodnej hranici sadzieb, ktorá im hrozila.
Televízia pripomína, že z obchodovania s onkologickými liekmi bola podozrivá skupina
zamestnancov ústavu a dvaja pracovníci farmafiriem.
Zamieňali zvyšky za nové lieky
Z obvinení vyplývalo, že siedmi zamestnanci zarábali hlavne na zvyškoch z liekov. Tie mali
pôvodne vyhadzovať, ale nechali si ich a použili pri inom pacientovi. Neminutú ampulku
potom posunuli magistrovi, ktorý ju vymenil za nové balenie. To potom podľa obvinení
predávali.
Obvinení sa už krátko po začatí vyšetrovania priznali, polícia tak do roka vyšetrovanie
ukončila. Pred pár dňami došlo podľa televízie k uzavretiu dohody o vine a treste, obvinení
uznali vinu z trestného činu zločinu krádeže.
Všetci dostali tresty na spodnej hranici zákonnej sadzby, pri jednej obvinenej došlo k zníženiu
trestu pod túto hranicu, dodáva portál s tým, že dohody bude ešte musieť potvrdiť súd.
Povinnosti zamestnávateľov v pracovnej zdravotnej službe by sa mali upraviť
(10. júla 2017, SITA)
Frekvencia posúdenia zdravotného rizika raz ročne sa má ponechať iba na pracoviskách, na
ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce.
Povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu
trvalým zmluvným vzťahom by sa mala nahradiť upresnením povinnosti zamestnávateľov
zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika zamestnancov z expozície faktorom práce a
pracovného prostredia v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.
Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú by mala
prerokovať vláda.
Frekvencia posúdenia zdravotného rizika raz ročne sa má ponechať iba na pracoviskách, na
ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce. Na pracoviskách, na ktorých zamestnanci
vykonávajú práce v kategórii 2, budú zamestnávatelia zabezpečovať posúdenie zdravotného
rizika pri práci raz za 18 mesiacov a v kategórii 1 bude zdravotné riziko posudzované
spravidla jednorazovo.
Pomôžu zamestnávateľom
Ministerstvo zdravotníctva SR reaguje na požiadavku zamestnávateľov na zmenu súčasného
systému pracovnej zdravotnej služby.
Prvoradým cieľom zostáva podľa rezortu zachovanie čo najvyššej dosiahnutej miery ochrany
zdravia zamestnancov pri práci. “Touto zmenou a vypustením, respektíve modifikáciou
ďalších súvisiacich povinností zamestnávateľov, sa predpokladá zníženie finančných
nákladov zamestnávateľov,” vysvetlilo ministerstvo v materiáli.
Legislatívnou úpravou sa vypúšťa povinnosť zamestnávateľov viesť záznamy s údajmi o
zamestnancoch pri kvalitatívnom a kvantitatívnom zisťovaní (meraní) zdraviu škodlivých
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faktorov pracovného prostredia a povinnosť zamestnávateľov oznamovať bezodkladne po
posúdení zdravotného rizika príslušnému orgánu verejného zdravotníctva každú zmenu
podmienok výkonu práce, ktorá by mohla mať vplyv na zvýšenie zdravotného rizika.
Zamestnancov v 1. kategórii nebudú evidovať
Zároveň návrh novely modifikuje povinnosť zamestnávateľov viesť a uchovávať evidenciu
zamestnancov podľa kategórií práce len na druhú, tretiu alebo štvrtú kategóriu, pričom sa
vymedzujú údaje tejto evidencie.
Údaje z evidencie, týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej
kategórie, zamestnávateľ oznamuje každoročne k 31. decembru príslušnému orgánu verejného
zdravotníctva.
“Táto nová povinnosť o pôsobiacich zdraviu škodlivých faktoroch práce a pracovného
prostredia na zamestnancov, ktoré sa vo veľkej miere podieľajú na vzniku chorôb z povolania
alebo iných poškodení zdravia súvisiacich s prácou zabezpečí prehľadnosť a informovanosť o
pracovných expozíciách zamestnancov,” dodalo ministerstvo.
Bezpečnostní technici nebudú posudzovať vplyv na zdravie, nemajú na to vzdelanie
Ruší sa vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby bezpečnostným technikom,
autorizovaným bezpečnostným technikom alebo bezpečnostno-technickou službou pre
zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie.
“Bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik nie sú odborne spôsobilí a
nemajú zdravotnícke vzdelanie, ktoré by malo byť nevyhnutným predpokladom pre
vykonávanie hodnotenia pracovného prostredia z pohľadu zdravotných rizík. Zdravotný
dohľad musia vykonávať výlučne odborne erudovaní zdravotnícki pracovníci,” zdôvodnilo
ministerstvo.
Rôzne – Výber z tlače (10. júla 2017)
Prísnejšie zákony proti rozmachu fašizmu a extrémizmu sa po pol roku začínajú
prejavovať v praxi. "Odhalených prípadov extrémizmu pribudlo", konštatuje dnešná PRAVDA
v názve článku uverejnenom na druhej strane. Za prvých šesť mesiacov roka stúpli odhalené
trestné činy takmer o 200 percent. Úrad špeciálnej prokuratúry, pod ktorý prešla agenda
súvisiaca s extrémizmom, preto hovorí o posilnení svojho tímu. Chce päť nových
prokurátorov.
V súčasnosti nájdeme na Slovensku približne 100 nabíjacích staníc, z toho 79 verejných.
Ministerstvo hospodárstva hovorí, že už je vybudovaná základná sieť, ktorá spája Bratislavu a
Košice na hlavných dopravných ťahoch D1 a R1. "V prípade všetkých typov nabíjania je
slabšie až nedostatočne, pokrytý predovšetkým región južného Slovenska," priznáva hovorca
rezortu hospodárstva Maroš Stano. Téme sa venuje denník HOSPODÁRSKE NOVINY v
článku na úvodnej strane s názvom "E-autom do Košíc len cez sever. Na juh sa zabudlo" a na
tretej strane v článku s názvom "Nabíjačky na autá pribúdajú najmä v blízkosti diaľnic".
Magistrát hlavného mesta zverejnil výsledky hospodárenia s mestskými peniazmi za rok
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2016, informuje denník NOVÝ ČAS na ôsmej strane v článku s názvom "Bratislava ušetrila
26 miliónov!". "Skončili sme s historicky najvyšším prebytkom za posledné roky. Podarilo sa
nám znížiť záväzky mesta a znížiť zadlženosť mesta", uviedol primátor Bratislavy Ivo
Nesrovnal, ktorý zároveň sľubuje z ušetreného dať časť na dopravu či mestskú infraštruktúru.
Dlhová brzda je nastavená tak, že od roku 2018 sa sankčné pásma sprísňujú (znižujú) o
jeden percentuálny bod ročne. V roku 2027 teda celkový dlh nemôže prevýšiť 50 percent.
Debata má byť o tom, či by sa toto sprísňovanie limitov nemalo zrušiť, alebo zjemniť.
Minister financií Peter Kažimír hovorí, že ide o "procyklický nástroj", jeho slabou stránkou je,
že nerieši problém riadenia dlhu. Minister financií priznáva, že na investičnú výnimku z
dlhovej brzdy sa medzinárodné inštitúcie pozerajú so zvýšeným obočím, píše DENNÍK N v
článku na šiestej strane pod titulkom "Kažimír už nemlčí o dlhovej brzde".
V roku 2016 sa uzavrelo takmer 30-tisíc sobášov, najviac od roku 1993. "Sobášov bolo
minulý rok rekordne veľa", informuje denník SME v názve článku na úvodnej strane a v
pokračovaní témy na strane štyri pod názvom "Sobášov u nás pribúda, vlani ich bolo takmer
30-tisíc". Ich počet rastie od roku 2013. Za nárastom sobášov vidia odborníci doznievanie
svadieb silnej generácie tzv. Husákových detí, svadby partnerov, ktorí už majú deti, ale aj
opätovný príklon mladej generácie k tejto forme spolužitia.
Hlohoveckej radnici sa prihlásili údajní dediči po grófovi Viliamovi Erdödym. Tomu v
Hlohovci patrili niektoré nehnuteľnosti a v jeho okolí aj hektáre polí a lesov. Údajní rakúski
dediči pani List a pán Neuman narazili na odpor primátora Hlohovca Miroslava Kollára a aj
mestských poslancov. Viac informácií prináša denník PLUS JEDEN DEŇ na 12. strane v
článku s názvom "Ďalší podvodníci či skutoční príbuzní?".
V cintoríne okresného mesta v Lučenci slávnostne odovzdali obnovenú hrobku kuruckého
diplomata a básnika Pavla Rádayho z 18. storočia. K slávnostnému aktu došlo pri príležitosti
500. výročia vzniku reformácie a 340. jubilea narodenia Rádayho. Pamiatku, ktorú v minulosti
viackrát poškodili dali do pôvodného stavu z finančných prostriedkov maďarskej vlády,
Dunajskej reformovanej cirkvi a Mestského úradu Lučenec, ktorý hradil zveľaďovanie okolia
krypty. Píše dnešné ÚJ SZÓ na tretej strane v článku s názvom "V Lučenci odovzdali
zrekonštruovanú kryptu P. Rádayho".
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